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Stebuklai sodyboje
Mūsų epochoje gamtinius stebuklus daro žmogaus pro

tas, apvaldęs gamtos jėgas ir sukūręs iki šiol istorijoje ne
girdėtą techniką. Pastarosios dėka buvo pasiektas mėnulis, 
užkariauta erdvė, užsimota ištirti ir tolimesnes planetas. 
Palyginus su primityviojo žmogaus laimėjimais, dabarties 
pasiekimai yra, galima sakyti, gamtiniai stebuklai. Juos vi
si matome, ilgainiui apsiprantame ir laukiame naujų pro
tinių proveržių. Yra ir kita gyvenimo dimensija, kurioje 
taip pat vyksta žmogiški stebuklai, bet retai tepastebimi. 
Tai širdies stebuklai. Jeigu žmogaus protas, pajungęs savo 
techniką, daro stebuklus medžiaginėje srityje, tai jo 
širdis pajėgia stebinti mases dvasinėje plotmėje. Štai, pa
vyzdžiui, kad ir lietuviškosios vienuolijos. Atsidūrusios iš
eivijoje be išteklių, jos pajėgė atlikti darbus, kurių joks 
kitas vienetas nebūtų pajėgęs. Vyrų vienuolijos — jėzui
tai, marijonai, pranciškonai, saleziečiai jmynė pėdsakus, 
kurių jokia istorija negalės nutylėti. Jėzuitai įsteigė Čika
goje ne tik savo vienuolyną, bet ir Jaunimo Centrą, kuris 
faktiškai tapo lietuvių kultūros centru su spauda, mokyk
la, kursais, suvažiavimais, meno galerija ... Pranciškonai 
įsteigė net du didelius religinius bei kultūrinius centrus — 
Kennebunkporte ir Brooklyne, neskaitant mažesniųjų ki
tur. Marijonai (anksčiau) įsteigė Marianapolį ir kultūrinį 
centrą Čikagoje su “Draugu” priešakyje. Saleziečiai su
darė savo židinį Italijoje.

NEATSILIKO ir moterų vienuolijos. Jos taip pat suor
ganizavo savo centrus su įvairiomis labdaros, auklė
jimo bei kultūros įstaigomis. Vienos jų š. Ameriko

je buvo jau seniau įsitvirtinusios, kaip kazimierietės, kry- 
žietės, pranciškonės, o kitos atsirado išeivijoje po II D. 
karo drauge su išvietintųjų banga. Tai Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserys (marijonės) ir benediktinės. Pastaro
sios įsteigė savo židinį toli nuo lietuvių, neįsijungė jų 
gyveniman ir liko nuošaliai. N. Pr. M. seserys (putnamie- 
tės) pasirinko grynai lietuvišką kelią ir atliko istorinės 
vertės darbus. Jų vienuolija gimė kartu su nepriklausoma 
Lietuva 1918 m., dirbo tik jai ir šiandieną tebedirba tik 
jai. Š.m. spalio 15 dieną tai marijonių vienuolijai (įsteigė 
marijonų vienuolijos atnaujintojas arkiv. <L ^atula't'C) 
suėjo 60 metų. Per tiek metų jos nuveikti darbai yra tikri 
žmogiški stebuklai. Silpnas lietuvaičių būrelis išaugo į pa
jėgų sambūrį, galintį stebinti savo tautiečius ir kitataučius. 
Jau nekalbant apie atliktus darbus Lietuvoje, verta pasi
domėti tų lietuvaičių sodyba Putname. Per tris dešimtme
čius štai ką jos ten sukūrė: centrinį vienuolyną, koplyčią, 
biblioteką, spaustuvę, bendrabutį, senelių prieglaudą, di
delius poilsio namus, kapelioniją, muzėjų-archyvą (prel. 
Juro iniciatyva, dabar LKM Akademijos nuosavybė), Kry
žiaus kelius, kapines, Fatimos repliką. Kitur įsigijo sto
vyklavietę “Neringa”. Ar tai ne lietuvaičių stebuklai so
dyboje?

TAI TRIJŲ dešimtmečių širdies stebuklai. Jie atsirado 
iš kūrybiškos aukos dvasios, iš lietuviškos širdies, 
norinčios padėti savo tautiečiams, kurie gyvenimo 
buvo atblokšti Š. Amerikon ir panardinti į technikos ste

buklų sritį. Dėlto kiekvienas lietuvis, kuris užklysta į Put- 
namo lietuvaičių sodybą, pasijunta radęs dvasinę oazę, ku
rioje taip lengva kvėpuoti savos atmosferos oru. Čia skam
ba lietuviška giesmė, formuojasi lietuviška malda, dvelkia 
nuoširdumas, randa globą lietuviškas menas, iškyla net 
Mindaugo pilis, gimsta lietuviškos knygos, bręsta planai 
jaunų lietuvaičių auklėjimo srityje... Visa tai didelė pa
guoda išeivijos lietuviui, bet kartu ir mįslė: o kas bus po 
30 metų? Visiems aišku, kad žemėje nieko nėra amžino 
— net ir širdies stebuklai neamžini. Jie betgi padaryti su 
didele viltimi ateitin. Juos darė autorės, atblokštos čia 
karo ir tamsių jėgų, pilnos tikėjimo, kad audra praeis, 
tamsios jėgos sunyks ir vėl nušvis dangus. Tada atsidarys 
keliai į gimtąją Lietuvą, kuriai bus reikalingi putnamie- 
čių širdies stebuklai. Tuo atveju Putnamo sodyba bus 
centras, iš kurio spinduliuos moralinė pagalba tautie
čiams Lietuvoje. Ten reikės tokių židinių, iš kurių sklin
da gaivinanti, laisvinanti krikščioniška dvasa. Bet ar taip 
bus? Niekas nežino, bet kas tiki į Lietuvos prisikėlimą, ti
ki ir į tokių centrų, kaip Putnamo, misiją. Pr. G.

cPasaulio įvykiai
Baigiant ruošti šį "TŽ" numerį, Romoje paskelbta žinia, 

kad septintuoju konkliavos balsavimu nauju popiežiumi išrink
tas Lenkijos kardinolas KAROLIS WOJTYLA, Krokuvos vys
kupas, 58 metų amžiaus.

PAKVIESTAS GRUPĖS KONSERVATYVIŲ SENATORIŲ, JAV 
lankėsi Rodezijos premjeras I. Smithas su negru pastorium N. 
Sitholu. Rodeziją dabar valdo vykdomoji taryba, kurion premje
ras I. Smithas yra pakvietęs tris negrų vadus — pastorių N. Sit- 
holą, vysk. A. Muzorewą ir J. Chirau. Si laikinoji vyriausybė ruo
šiasi rinkimams ir valdžios perdavimui negrų daugumai, kurių 
Rodezijoje yra 6,7 milijono, o baltųjų — tik 230.000. Šių metų 
pabaigoje numatomas rasistinio įstatymo panaikinimas, leisiantis 
negrams gyventi baltųjų rajonuose, lankyti baltųjų mokyklas, 
naudotis baltųjų ligoninėmis, jeigu jie yra pajėgūs finansiniu 
požiūriu. Problemą šiai lygybei sudaro milžiniškas atlyginimų 
nelygumas: baltieji per metus uždirba apie $10.000, negrai — 
vos $200. Sį klausimą teks spręs-*----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Ekonomija ir konstitucijos reforma
Federacinis Kanados parla

mentas užbaigė 100 dienų tru
kusias vasaros atostogas. Jų 
metu parlamento nariai turėjo 
progą savo rinkiminėse apylin
kėse susipažinti su rinkėjų rū
pesčiais. Pagrindinis jų dėme
sys šiuo metu tenka nedarbui, 
ekonomių ėms problemoms, 
nuolatiniam dolerio vertės kri
timui. Pirmajame parlamento 
posėdyje finansų min. J. Chre- 
tienas pažadėjo paruošti naują 
biudžetą ir jį paskelbti lapkri
čio mėnesį, kai bus baigti pasi
tarimai su provincijų finansų 
ministeriais. Po to vienbalsiai 
buvo priimtas įstatymas, lei
džiantis išankstinį balsavimą 
Kanados žydams papildomuose 
parlamento rinkimuose spalio 
16 d. dėl tą dieną esančios žydų 
šventės.

Naująją parlamento sesiją se
kančią dieną pradėjo Kanados 

gubernatorius Jules Leger su 
žmona Gaby, perskaitydami 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybės paruoštas gaires federa
cinio parlamento veiklai. Iš jų 
paaiškėjo, kad vyriausybė yra 
pasirinkusi du taikinius — Ka
nados ekonomiją ir konstituci
jos reformą. Ekonominėse gai
rėse buvo pakartoti paties 
premjero P. E. Trudeau dar va
sarą padaryti įsipareigojimai 
sumažinti valdžios išlaidas $580 
milijonų nedarbo draudos fon
dui, apkarpyti kitas neesmines 
programas, valdžios tarnautojų 
atlyginimus sulyginti su kitų 
kanadiečių privačiame sektoriu
je, reformuoti vaikų priedus, 
paštą paversti valdine bendro
ve. Iš naujų sumanymų minėti
nas tik darbų programos jauni
mui pratęsimas iš vasaros mė
nesių į žiemos mėnesius. Iš 
valdžios iždo darbdaviams bus
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Susimąstę okupuotos Lietuvos žmonės, kuriems ateitis — slogi nežinia. Nuotrauka — iš vilniškio leidinio

Buvom susikūrę mito apie
išeivija Pokalbis su profesoriumi d r. Aleksandru Štromu, Lietuvos 

disidentu, aktualiaisiais klausimais "T. Žiburių" redakcijoje

A. Stromas, pagarsėjęs savo pa
skaitoms ir straipsniais apie dabar
tinę būklę Lietuvoje ir naujas gali
mybes kovoje už jos išlaisvinimą, š. 
m. rugsėjo 21 d. lankėsi Toronte ir 
ta proga aplankė “TŽ”. Čia spausdi
name jo atsakymus į redakcijos pa
teiktus klausimus. Kad skaitytojui 
būtų aiškesni jo pareiškimai, primin- 
tina, jog A. Štromas yra gimęs Kau
ne 1931. IV. 4, mokęsis M. Petkaus- 
kaitės gimnazijoje, baigęs teisės 
mokslus Maskvos universitete, bu
vęs advokatu Kaune, dirbęs įvairiose 
teisinėse institucijose, 1974 m. spau
dimu priverstas išvykti užsienin. 
Šiuo metu profesoriauja Britanijoje 
ir skaito paskaitas įvairiose tarptau
tinėse konferencijose. RED.

— Visų pirma, jei leisite, no
rėtume paklausti, kaip Jums pa
vyko emigruoti iš okupuotos Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos?

— Esu pirmą kartą ne tiktai 
“TŽ” redakcijoje, bet ir Kana
doje. Tad juo maloniau pasida
linti mintimis. Išvykau, galima 
sakyti, tarpusaviu susitarimu, 
nes paaiškėjo, kad abiem pusėm 
— valdžiai ir man bus maloniau 
išsiskyrus. Dirbau mokslinio ty
rimo institute Maskvoje ir bu
vau faktiškai atleistas iš moks
linio darbo bei paskirtas į kitą 
institutą, kuriame dirbo nema
lonėn patekę žmonės su moksli
niais laipsniais — indeksuodavo 
korteles, skirtas teisinės infor
macijos sistemai. Tuo būdu bu
vau išjungtas iš mokslinės cir
kuliacijos, negalėjau nieko 
spausdinti nei kitaip reikštis 
mokslinėje srityje. Viršininkai 
leido porą mėnesių pasižvalgyti, 
pasijieškoti kito darbo. Deja, 
tokio nebuvo. Turėjau pradėti 
pasiūlytą minėtų kortelių rašy
mą. 1971 m. nuėjau pas vieną 
studijų draugą, dirbantį centro 
komitete. Pasiskundžiau kalėji- 
mine savo padėtimi. Jis patarė 
vykti Anglijon pas mano seserį, 
pasinaudojant karo išskirtų šei
mų įstatymu. Tada aš paklau
siau, ar padavęs prašymą nebū
siu išmestas ir iš turimo darbo 
bei uždarytas kalėjime. Parei
gūnas užtikrino, kad taip nebus.

Bet tai buvo formali mano is
torijos pusė, nerodanti kodėl 
jie su manimi taip pasielgė. Vė
liau sužinojau per konfidencia
lius kanalus, jog buvo padarytas 
specialus sprendimas, kuriuo 
buvau pašalintas iš darbo. Mat, 
bijojo, kad informacijos apie 
ruošiamus įstatymus neišeitų už 

instituto ribų, o per mane gali 
išeiti. Žinojo, kad bendrauju su 
užsienio korespondentais ir tel
kiu apie save režimu nepaten
kintus asmenis, kaip Sacharo
vas, Galičius, Maksimovas, Ju
rašas, Venclova ir t. t. Valdžia 
buvo įsitikinusi, kad įvairūs tei
siniai disidentų raštai, konsul
tacija eina per mane. Norėjo 
izoliuoti disidentus nuo betko- 
kios juridinės pagalbos, išsiun
čiant mane ne į rytus, o į Vaka
rus — į užsienį.

— Ar Jus tada ir išleido j už
sienį?

— O dar ne! Tai buvo tik su
gestija, apie kurią aš pradėjau 
galvoti. Nelengva buvo apsi
spręsti, nes buvau palyginamo
sios teisės darbuotojas ir galė
jau savo kolegas informuoti 
apie teisines normas Vakaruose. 
Tai buvo sėkla, kuri gali turėti 
reikšmės Sov. Sąjungoje ateity
je. Mat, sovietinėje sistemoje 
gali keliaklupščiauti, bet taip 
pat gali rasti plyšelį, įgalinantį 
atlikti ir savarankišką darbą. 
Visų mūsų nuomonė buvo ta, 
kad tokį darbą reikia tęsti, bet 
kai paaiškėjo, jog esu išaiškin
tas ir ruošiamas sunaikinimui 
vienu ar kitu būdu, klausimas 
pasidarė labai rimtas. Teko ap
sispręsti už Vakarus. Ilgai tarė
mės su šeima, bet kiti šeimos 
nariai pasisakė negalį važiuoti. 
O man reikėjo važiuoti. Tada 
pradėjome skyrybų bylą, turto 
tvarkymą, kad butas liktų šei
mai ir pan. Per 40 metų gyveni
mo susidarė labai daug šaknų. 
Reikėjo kelerių metų tam me
džiui iškirsti. Ir tik 1973 m. ba
landžio mėnesį viskas jau buvo 
sutvarkyta. Tada oficialiai pa
daviau dokumentus emigraci
jai į Angliją pas seserį. Už 4,5 
mėnesio gavau leidimą.

— Ar gyvendamas Lietuvoje 
ir Sov. Sąjungoje daug ką žino
jote apie lietuvių išeiviją?

— Nedaug. Santariečiai per 
akademinius kanalus sugebėda
vo mums atvežti tokių leidinių, 
kaip “Metmenys” ir “Akira
čiai”. Per pastaruosius kelerius 
metus šią spaudą aš gana regu
liariai skaitydavau. Taip pat 
gaudavau kaikurias išeivijoje iš
leistas knygas — A. Škėmos ir 
kitų. Skaitant gautą literatūrą, 
mums nuolat stovėjo klaustu
kas, ypač gavus “Akiračius”. 

“Metmenyse” nagrinėjami kul
tūros, meno klausimai buvo 
bendro pobūdžio, nedarė įspū
džio, išskyrus V. Trumpos 
straipsnius. Jie buvo labai įspū
dingi. Tai straipsniai apie 1863 
m. sukilimą, istorinės praeities 
vertinimas ir pan. Tuos straips
nius susirinkę diskutavom. Jie 
turėjo didelės šviečiamosios įta
kos. Bet politinės aktualijos ėjo 
iš “Akiračių”, kurių aš negalė
jau suprasti. Ir čia atvažiavęs aš 
dar ilgai negalėjau jų suprasti, 
kaip ir kitų laikraščių — neži
nojau apie ką eina kalba. ALTa, 
VLIKas, PLB — nežinojau nė 
pavadinimų. Mačiau, kad eina 
kažkokie kivirčiai, vienas laik
raštis puola kitą. Nesupranti 
kame reikalas, nors matai, kad 
žmonės kažką veikia, tik nema
tyti rezultatų. Lietuvoje, kaip ir 
kiti, pasiklausydavom radijo 
transliacijų, girdėdavom JAV 
valstybės sekretoriaus sveikini
mus ir darėm išvadą, kad kaž
kas galingo vyksta, t. y. dūzgia, 
kaip tas bičių avilys, bet nejau
ti poveikio. Kalbi su žmonėmis, 
kurie atvažinėja iš užsienio, ir 
nieko nesužinai — jie kažką sle
pia. Tik dabar supratau, kad jie 
nenorėjo atidengti tos visos ne
santaikos, mūsų nuliūdinti ir 
sunaikinti mūsų tikėjimo išeivi
ja. Pati išeivijos egzistencija 
mums turėjo poveikį, bet ką ji 
konkrečiai veikia — mažai teži- 
nojom. Girdėjom apie laisvini
mo darbą, bet “Akiračiai” tyčio
josi iš jo. Mes norėjom, kad tas 
darbas vyktų. Kodėl tyčiojasi, 
mums buvo neaišku.

— O kaip tie dalykai atrodo 
Jums dabar, pagyvenus išeivijo
je ketvertą metų?

— Dalykai šiek tiek paaiškė
jo, bet nepasakyčiau, kad būčiau 
gerai į juos įnikęs. Visa tai 
vyksta daugiausia Amerikoje, o 
aš gyvenu Europoje.

Bet grįžkime prie ano klausi
mo, būtent, ką žinojau apie išei
viją būdamas už geležinės už
dangos. Turiu pridurti, kad bu
vo keliamas klausimas, ko lau
kia Lietuva iš išeivijos. “Akira
čiuose” buvo išspausdintas ta te
ma T. ženklio straipsnis (aš pri
sidėjau prie jo transportacijos). 
Ten yra vienoje vietoje pasaky
ta, kad mes Lietuvoje, skaityda
mi tiktai sovietinę spaudą, ma- 
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ti tada, kai valdžią perims neg
rų dauguma. Premjeras I. Smi
thas, 1965 m. nutraukęs ryšius 
su Britanija, Rodeziją paskelbė 
nepriklausoma respublika, va
dovaudamasis rasistiniais pa
grindais. Nuo to laiko Rodezi- 
jai buvo taikomos Jungtinių 
Tautų sankcijos, jos nepripaži
no nei Britanija, nei JAV. Val
džios perdavimą negrų daugu
mai padiktavo Patriotinio Fron
to partizanai su savo vadais J. 
Nkomu ir marksistu R. Muga- 
biu. Prez. J. Carteris atsisakė 
susitikti su premjeru I. Smithu, 
o valstybės sekr. C. Vance pa
kartojo reikalavimą, kad jis pra
dėtų derybas su J. Nkomu. 
Premjeras L Smithas nuogąs
tauja, kad Patriotinio Fronto 
įsileidimas valdžion gali baigtis 
diktatūrine komunizmo santvar
ka Rodezijoje, nes šią negrų 
partizanų organizaciją remia ir 
ginkluoja Sovietų Sąjunga su 
savo satelitais, apmokymui pa
naudodama kubiečius. Pasak 
premjero I. Smitho, jo planas 
remtis nuosaikesniais negrų va
dais esąs racionalesnis, bet be 
britų ir amerikiečių pagalbos 
jis neįstengs laimėti karo su par
tizanais. Savo viešnagę JAV jis 
stengėsi panaudoti tiesioginiam 
kreipimuisi į amerikiečių tautą.

Taikos sutartis
Vašingtone taikos sutarties 

derybas pradėjo Izraelio užsie
nio reikalų min. M. Dayanas, 
krašto apsaugos min. E. Weiz- 
manas, Egipto krašto apsaugos 
min. K. H. Alis ir užsienio rei
kalų ministerio pareigas einan
tis B. Ghalis. įvadiniam posė
džiui vadovavo pats J. Carteris. 
Valstybės sekr. C. Vance abiem 
delegacijom įteikė paruoštą pro
vizorinę taikos sutartį, kuri bus 
panaudota kaip derybų pagrin
das. C. Vance tikisi, kad sutartis 
bus pasiekta per mėnesį laiko.

Taikos premija
JAV kongreso atstovų rūmai 

priėmė rezoliuciją, raginančią 
šiemetinę Nobelio taikos pre
miją paskirti už žmogaus teises 
kovojantiems disidentams So
vietų Sąjungoje. Rezoliucija at
kreipia dėmesį ypač į Helsinkio 
susitarimų priežiūros grupes, 
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turėjusias 59 vyrus ir moteris. 
Iš to skaičiaus dabar jau 21 as
muo yra uždarytas kalėjimuose 
ar priverstinio darbo stovyklo
se. Panašią rezoliuciją yra priė
męs ir Kanados parlamentas.

Nuteisė bėglius
Vokiečių teismas Frankfurte 

paskyrė kalėjimo bausmes 
dviem čekam, kurie š. m. spalio 
11 d. nukreipė keleivinį lėktu
vą į Frankfurto aerodromą. Bu
vęs aerodromo kontrolierius V. 
Tupalikas gavo 6 metus kalėji
mo, keleivių palydove dirbusi 
jo draugė R. Vlckova — 3,5 me
tų. V. Vokietijos vyriausybė lai
kosi savo nutarimo tokių politi
nių lėktuvo pagrobėjų iš R. Eu
ropos negrąžinti į jų kraštus, 
bet teisti savo teritorijoje, kur 
jiems paskiriamos gerokai švel
nesnės bausmės už lėktuvų ke
leiviams sudarytą pavojų.

Būsima premjerė?
Metiniame Britanijos konser

vatorių suvažiavime audringą 
žodį tarė jų vadė M. Thatcher, 
pasinaudodama darbiečių prem
jero J. Callaghano susikirtimu 
su unijomis. Unijų spaudimo 
dėka darbiečių suvažiavimas at
metė ekonominius J. Callagha
no planus, jo numatytas gaires 
atlyginimus didinti tik 5%. 
Konservatorė M. Tatcher pasi
sakė prieš tokias gaires, bet 
perspėjo unijų vadus, kad jų 
besaikiams reikalavimams pa
tenkinti nėra pinigo. Jeigu nori
ma gauti didesnį atlyginimą už 
darbą, pirmiausia reikia atitin
kamai padidinti gamybą. Britiš
kų unijų vadams ji priminė Vo
kietijos unijas, kovojančias už 
darbininkų ateitį, neeikvojan- 
čias savo jėgų praeities kovose. 
M. Tatcher taipgi pažadėjo su
mažinti pajamų mokesčius, ku
rie kaip tik skatina reikalauti 
didesnių atlyginimų ir gamyk
las paverčia kovos lauku. Brita
nijos parlamento rinkimai tu
rės būti paskelbti sekančių me
tų laikotarpyje. Daug kas pra
našauja, kad juos laimės konser
vatoriai ir pirmąja premjere 
Britanijos istorijoje taps M. 
Tatcher, kuri jau dabar yra va
dinama geležine moterimi.
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Kas ardo sovietų imperijos pamatus?
Tautinio pasipriešinimo sąjūdžiai — praeitis ir perspektyvos

Afrikoj daug vaikų, bet.
Lietuvio misijonieriaus

Ruanda yra tirščiausiai apgy
venta Afrikos šalis. Jaunimo ir 
vaikų visur labai daug. Senelių 
mažai tėra, nes gyvenimo sąly
gos neleidžia po visų darbų 
pasidžiaugti ramia senatve. Ne
seniai laikiau šv. Mišias pas vie
ną senelį ligonį. Jo lūšna pasta
tyta iš molio pakalnėje, arti pel
kės, kur malarija pagreitina 
silpnesniųjų mirtį. Kai atsira
dau prie trobos, senelis buvo 
paguldytas ant plikos žemės ir 
žiauriai kosėdamas sekė Mišias. 
Kiti namiškiai ir kaimynai sėdė
jo irgi aplinkui ant žemės; kėdė 
— tik turtingesniųjų privilegi
ja. Aplinkui, bananų sodelyje, 
pasislėpę baikštūs vaikai stebė
jo mus, ypač mane, nes baltas 
žmogus čia didelė retenybė. To
lėliau, ant tropikinės saulės iš
degintos kalvos (kasmet per 4-5 
mėnesius nelyja) piemenys ga
nė turtingo šeimininko karves. 
Karvių čia yra, bet reta kuri 
duoda pieno, nes čia nėra tikrų 
ganyklų: karvės varomos per 
apylinkes, ir pačios turi susiras
ti ėdalą. Sausros metu tai tikra 
problema.

Berašant man prisimena visa 
eilė kitų sunkumų: norėtųsi jų 
nematyti — jie kartais būna 
nepakeliami. Bet kaip tik dėlto 
ir rašau, nes žinojimas, kad ne
same vieni, kad yra gerų šir
džių, kurios kartu su mumis sie
lojasi, lengvina naštą. Pasinau
doju šia proga tarti ačiū visiems 
tautiečiams, kurie savo laiškais 
■įplaukomis drąsina. Mes, lietu
sių tauta, buvome i r esame 
žiauriai persekiojami. Dėlto tu
rime savoje širdyje vietos ir ki
tų kančiai. Tikra meilė įstengia 
aprėpti visą pasaulį. Manau, 
kad krikščioniui nė vienas žmo
gus neturėtų būti svetimas.

Vaikai čia labiausiai kenčia. 
J mūsų misiją jų ateina kasdien 
keli šimtai: pusė jų dar yra pa
gonys, kurie ruošiasi krikštui. 
Tas pasiruošimas užtrunka 4 
metus. Kiti, daugiausia vyresnio 
amžiaus jaunimas, ateina, kad 
išmoktų skaityti ir rašyti. Būda
mi maži, jie negalėjo eiti į mo
kyklą, nes tėvai juos vertė dirb
ti. Daugeliui tėvų vaikai yra pi
gi darbo jėga. Jau nuo 6-7 metų 
amžiaus vaikučiai turi kasdien 
jieškoti virtuvei malkų ir jas 
parnešti ant galvos; kasdien tu
ri eiti dešimtis kilometrų par
nešti vandens. Piemenėliai iške
liauja anksti rytą su ožkomis ir 
karvėmis iki vėlyvo vakaro. Val
gyti vaikai tegauna vieną kartą 
į dieną, būtent vakare, jeigu

Lietuvis niisijonierius kun. HERMANAS SULCAS, salezietis, Ruandos vals
tybėje, Afrikoje, apžiūri piemenaitės rankdarbį, pagamintą iš žolių

Du klausimai 
laikraščio skaitytojui:
1. Ar surašėte savo testamentę?
2. Ar prisiminėte testamente

Kanados Lietuvių Fondą?

laiškas iš Afrikos
kas atlieka nuo tėvų, čia šeimo
se pirmas pavalgo tėvas, paskui 
motina, paskui — vaikai. Kai iš
kylauju su kokia nors jaunimo 
grupe, vis matau pakelėse sto
vinčių ir liūdnai į mus žiūrinčių 
vaikų — visi pusnuogiai, išalkę, 
apdriskę. . . Kiekvieną kartą, 
kai juos užklausdavau, ar jie iš
alkę, visuomet atsakydavo 
“taip”; nebeklausinėju, nes tai 
tik padidina kančią abiem pu
sėm. . . Atrodo, daugelis tėvų 
savo vaikams neduotų nieko 
valgyti, jeigu tokiu būdu ta jų 
darbo jėga, už kurią jie neturi 
nieko mokėti, nenumirtų. Tik 
vienas Dievas težino, kiek vai
kučių numiršta iš bado. Pago
nys juos užkasa kur nors arti 
jų trobos bananų sodelyje — 
mat, medžiai turės daugiau trą
šų. . . !

Nežiūrint viso to, reikia ste
bėtis čionykščių vaikų atsparu
mu. Neseniai buvau išvykęs su 
viena grupe iškylauti. Keliavo
me nuo ankstyvo ryto iki vėly
vo vakaro. Berniukai ir mergai
tės 10-14 metų amžiaus, basi. 
Tropikinės saulės kaitroje ak
menuotu keliu žygiavome apie 
25 km iki vieno ežero, kur sma
giai maudėmės. Kurie neturėjo 
apatinių kelnaičių (maudymosi 
kelnaitės čia retas dalykas), visą 
laiką laikėsi gilesniame vande
nyje. Sveikas drovumo jausmas 
čia dar labai natūralus. Kai vė
lai vakare grįžome į misiją, aš 
beveik išvirtau iš kojų dėl troš
kulio ir alkio, o vaikai nenorėjo 
eiti namo: jie žino, kad namie 
tegauna valgyti, kas atlieka nuo 
tėvų. Kartais ir nieko nelieka! 
Vaikai tevalgo vieną kartą į die
ną, ir tai nei sočiai, nei regulia
riai. . . Per ištisą iškylos dieną 
jie pasitenkino vien ežero van
deniu ir buvo visą laiką labai 
linksmos nuotaikos.

Vaikas yra gražiausia Dievo 
dovana mūsų pasaulyje. Anot 
rašytojo R. Tagorės, “Dievui dar 
nenusibodo žmogus”. Kiekvie
nas vaikas turi teisę su džiaugs
mu nusišypsoti jam atsiverian
čiam gyvenimui. Matyti vaiką, 
taip žiauriai išnaudojamą, ken
čiantį ir verkiantį savo tyliu 
drovumu, reiškia gyventi j o 
skausmu, šaukiančiu pagalbos. 
“Kiek kartų jūs tai padarėte 
vienam šitų mažiausių mano 
brolių, man padarėte” (Mt 25, 
40).
Kun. Hermanas Schulz (Šulcas) 
B. P. 468 — Kigali, 
Rwanda, Africa

JIGAELIS BAR AMAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lietuvos kompartijos CK ir 
ministerių taryba labai suma
niai pasinaudojo nelauktai su
teiktais įgaliojimais tvarkyti 
ekonomiką sutinkamai su tauti
niais interesais. Štai keletas ryš
kesnių pavyzdžių.

Nuo seno vyravo nuomonė, 
kad Latvija pramoniniu atžvil
giu labiau išsivysčiusi, negu Lie
tuva, ir todėl nemaža Lietuvos 
kaimo jaunimo dalis, ypač iš 
šiaurinių rajonų, jieškodavo 
darbo pas kaimynus latvius. 
Lietuviai, dirbantieji Latvijoje, 
sukurdavo mišrias šeimas ir lik
davo visam laikui tame krašte. 
Norint išvengti tokių nuostolių, 
reikėjo sukurti Lietuvos šiaurė
je “pramoninį barjerą”, stab
dantį nepageidaujamą lietuvių 
jaunimo emigravimą. Anksčiau, 
kol Maskva nutardavo kur kokį 
fabriką statyti, niekas Vilniuje 
apie šią problemą net nedrįsda
vo užsiminti. Dabar gi padėtis 
pasikeitė. Nuo Skuodo ir Mažei
kių iki Rokiškio ir Kupiškio 
ėmė sparčiai dygti fabrikai bei 
daugiabučiai namai. Jaunimas, 
bėgantis iš aplinkinių kolchozų, 
kurdinosi šiuose miestuose. Lie
tuvių emigracija į Latviją nutrū
ko.

žinoma, daug kas gali pagrįs
tai pasišaipyti iš viso šio suma
nymo ir jo įgyvendinimo. Girdi, 
šimtai tūkstančių lietuvių buvo 
ištremti į Sibirą ir jokie “pra
moniniai barjerai” jiems nepa
gelbėjo. Tai tiesa, bet reikėtų 
turėti galvoje, kad vargu ar kas 
iš Lietuvos vadovų galėjo drįsti 
Stalino laikais pasipriešinti trė- 
m i m ų akcijomis. Susidarius 
naujoms aplinkybėms, Lietuvos 
vadovai, ypač Antanas Sniečkus, 
darė tai, kas buvo įmanoma pa
daryti.

Čia pat reikėtų pažymėti, kad 
Lietuvos liaudies ūkio taryba 
visaip vengė plėsti pramonę ry
tinėje respublikos dalyje, nes 
priešingu atveju gudų ir lenkų 
skaičius šioje ir taip etniniu po
žiūriu problematinėje Lietuvos 
dalyje smarkiai padidėtų.

Per visą Lietuvos liaudies 
ūkio tarybos egzistavimo laiko
tarpi buvo stengiamasi plėsti 
tik tas pramonės šakas, kurios 
apdirbo vietines žaliavas. Spar
čiai plėtėsi mėsos ir pieno apdir
bimo, daržovių ir vaisių konser
vavimo, statybinių medžiagų 
(pvz. Akmenės cemento gamy
kla, pastatyta šalia klinčių telki
nių, slypinčių šių apylinkių gel
mėse) ir kitų tokio pobūdžio ša
kų pramonė. Tame laikotarpyje 
imta statyti ir stambias chemi
niu trąšų gamyklas Kėdainiuose 
ir kiek vėliau Jonavoje. Tiesa, 
žaliavos cheminei pramonei ga
benamos iš Rusijos, bet ir ši ša
ka naudinga Lietuvai. Chemines 
trąšas, kaip žinoma, labai nepa
togu transportuoti. Jos bijo 
drėgmės, ilgo sandėliavimo, stai- 
g i ų temperatūros svyravimų. 
Todėl didesnė pagamintų trąšų 
dalis lieka Lietuvoje. Tai teigia
mai atsiliepė į laukų derlingu
mą.

Liaudies ūkio taryba visaip 
priešinosi įmonių kooperavimui 
ir stengėsi statyti fabrikus, ga
minančius atbaigtą produkciją. 
Geriausiu pavyzdžiu čia galėtų 
būti metalų apdirbimo staklių 
pramonė. Lietuvoje staklės pro
jektuojamos, joms gaminami 
elektromotorai, visi mechani
niai mazgai ir net rėžikliai.

Galima pateikti ir daugiau to
kio pobūdžio pavyzdžių, rodan
čių, kad ir sunkiomis rusiško 
imperializmo sąlygomis įmano
ma šį tą nuveikti savo krašto la
bui. Nėra tačiau jokių abejonių, 
kad nepriklausomybės sąlygo
mis Lietuvos ekonomika pasiek
tų kur kas didesnių laimėjimų.

Per septynerius liaudies ūkio 
tarybos egzistavimo metus (1958- 
1965) Lietuvos ekonomika pa
siekė rezultatus, žymiai pralen
kiančius tiek ankstesnių, tiek ir 
po to sekusių metų. Belieka pri
durti, kad ekonomikos decentra
lizavimu pasinaudojo savo tau
tų interesų labui ir kitų sąjun
ginių respublikų vadovai.

Vienas pirmųjų L. Brežnevo 
valdymo laikotarpio žygių buvo 
nutarimas panaikinti liaudies 
ūkio tarybas ir grįžti prie griež- 
t a i centralizuoto ekonomikos 
valdymo struktūros. Nutarime 
oficialiai pabrėžta, kad decent
ralizacija privedė prie nelygaus 
atskirų Sovietų Sąjungos sričių 
vystimosi. Jame tačiau buvo nu
tylėta, kad tautiniai imperijos 
pakraščiai vystėsi žymiai spar
čiau už rusiškąsias sritis, nes jo
se didelį vaidmenį atliko patrio
tiniai faktoriai. Rusiškose eko

nominėse zonose gi vyravo įpras
ta biurokratinė rutina.

Sąlyginis ekonominis savaran
kiškumas buvo gana sėkmingai 
komunistų propagandos panau
dotas tam, kad visuomenei bū
tų įdiegta ribotos nepriklauso
mybės iliuzija. Valstybingumo 
praradimo ir politinio pavergi
mo kartėlis lyg ir buvo kuriam 
laikui pasaldintas pasididžiavi
mo savo pranašumu prieš rusus 
jausmu. L. Brežnevo atkurta 
centralizuoto ekonomikos val
dymo sistema išsklaidė ir šią pa
saldintą iliuziją.

Praregėję cinikai
Šeštojo dešimtmečio pradžio

je ir ypač jam įpusėjus, Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje į va
dovaujančius partijos bei vals
tybės aparato ir ekonomikos pos
tus pradėjo iškilti žmonės, au
gę, brendę bei išėję augštuosius 
mokslus pokario metais. Jie šiuo 
metu palaipsniui išstumia se
nuosius kadrus ir iš augščiausių 
kompartijos organų. Keičiasi 
kartos ir neišvengiamai kinta 
požiūris į tikrovę.

Vyresniosios kartos lietuviai 
komunistai užėmė augštus pos
tus dėl savo nuopelnų pogrindy
je, fronte ar raudonųjų partiza
nų būriuose nacių okupuotoje 
Lietuvoje. Kaip ten bebūtų, bet 
tie žmonės turėjo idealus ir prin
cipus. Dabar, žinoma, iš tų ide
alų galima tik kreivai pasišaipy
ti, nes visi žino, kad jie net kiau
šinio lukšto neverti. Komuniz
mas nedavė liaudžiai nei lais
vės, nei lygybės, nei pasiturin
čio gyvenimo, nei visuotinės tei
sybės. Vieni ponai pakeitė kitus, 
o darbininkai bei kolchozininkai 
triūsia, vargsta, kad tik kaip 
nors suvestų galus su galais. 
Faktiškai komunizmas, kaip 
ideologija, tapo rusiškojo impe
rializmo įrankiu kitų tautų pa
vergimui bei Maskvos valdų iš
plėtimui.

30-ųjų ir 40-ųjų metų lietu
viai komunistai, savo gyvenimo 
pradžioje tikėję marksizmo-leni
nizmo ideologija, net neįtarė, 
kad jie tiesiog mulkinami. Savo 
idealų ir principų vardan dauge
lis iš jų buvo pasiruošę ilgus 
metus kalėti nepriklausomoje 
Lietuvoje, kovoti ir net žūti ka
re prieš nacius. Pokario metais 
tie žmonės, užėmę vadovaujan
čius postus, aklai vykdė parti
jos, teisingiau pasakius, Mask
vos nurodymus. Idealistams bū
dingas fanatizmas trukdė jiems 
kritiškai vertinti tikrovę, suvok
ti, kad jie faktiškai tapo savo 
tautos išdavikais, rusiškųjų oku
pantų talkininkais. Reikėtų dar 
priminti, kad daugelis jų nebu
vo išsimokslinę žmonės. Per il
gesnį laiką jie šiaip taip apsišli
favo ir kiek išpruso partinėse 
mokyklose, įvairiuose kursuose 
bei vakarais savarankiškai besi
mokydami.

Naujoji partinių, valstybinių ir 
ūkinių vadovų karta subrendo 
ir mokėsi pažinti tikrovę nuož-

Tremties vyriausybė reikalinga
Nuomonė Lietuvai palankaus lenkų veikėjo, perskaičiusią 

min. K. Škirpos straipsnį
ALEKSANDRA VAISlONIENfc

Dr. Feliksas Z u b r a s yra 
Karako lenkų kolonijos pirmi
ninkas Venecueloje, didelis lie
tuvių tautos simpatikas, dažnai 
rašąs ir primenąs Lietuvai pada
rytą skriaudą, mokąs gerai lie
tuvių kalbą, istorikas, politikas, 
įvairių senų istorinių dokumen
tų rinkėjas, “Tėviškės žiburių” 
skaitytojas ir prenumeratorius. 
Perskaitęs “T2” pik. K. Škirpos 
straipsnį “Lietuvos laisvinimas 
ir vyriausybė tremtyje”, turėjo 
su manimi šia tema pokalbį. 
Pirmas klausimas, kurį iškėlė 
dr. Zubras, buvo šis: kodėl lie
tuviai tremtyje nesudarė Lietu
vos vyriausybės, kuri būtų bu
vusi sąjungininkų tikrai pripa
žinta. Jo manymu, tai buvo di
delė klaida, pakenkusi Lietuvos 
nepriklausomybės gynybai. Tu
rėdama tokią vyriausybę, Lietu
va būtų galėjusi geriau apginti 
savo interesus ir galbūt išlikti 
pusiau nepriklausoma, panašiai, 
kaip Lenkija.

Dr. Zubrą labai nustebino 
pik. K. Škirpos idėja saugoti 
Lietuvos nepriklausomybę, re
miantis anų laikų Vokietija. 
Tokią nuomonę esą galima bu
vo turėti anais laikais, bet ne 
šiandieną, nes visi slapti doku
mentai jau žinomi visam pasau
liui. Dr. Zubras perskaitė man 
Ribbentropo — Molotovo sutar
ties slaptąją protokolo dalį, pa
sirašytą 1939. VIII. 23, kuria 
vokiečiai, pasilaikydami Lietu- 

maus stalinizmo teroro metais. 
Mokykla, grožinė literatūra, ki
nas, teatras, pijonierių ir kom
jaunimo organizacijos (į jas bu
vo vos ne prievarta įtraukti) 
praplovė jiems smegenis. Nuo 
jaunystės dienų jiems atkakliai 
ir nuosekliai buvo skiepijama 
mintis, kad Stalinas vos ne die
vybė, atnešusi pasauliui išgany
mą. Po to staigiai prasidėjo Sta
lino nuvainikavimo festivalis. 
Vakarykštė dievybė pavirto at
siprašant š...puodžiu. Tie patys 
mokytojai ir universiteto dėsty
tojai, anksčiau privalomai liaup
sinę visų tautų tėvą ir visų moks
lų korifėjų Staliną, dabar pagal 
nurodymą plūdo jį kaip visų blo
gybių įsikūnijimą.

Tokie staigūs posūkiai nega
lėjo nepaveikti jaunų žmonių, 
jieškančių idealų ir tikslo. Vie
ni, viską supratę, ėmė laikytis 
nuošaliai nuo visuomenės prob
lemų, stengėsi rimtai mokytis, 
tapti gerais savo srities specia
listais. Nemaža moksleivių ir 
studentų jaunimo dalis vėl pra
dėjo domėtis krikščioniškaisiais 
idealais, lankyti šventoves. Šalia 
to, didžiųjų svyravimų metais 
buvo pastebėtas padidėjęs jau
nimo polinkis girtauti; susilp
nėjo dorovės normos lytinio 
bendravimo sferoje.

Jaunimo tarpe, ypač besimo
kančio augštosiose mokyklose, 
visada yra tokių, kurie žūt-būt 
nori prasimušti Į viršutinius vi
suomenės sluogsnius, padaryti 
karjerą. Tokie žmonės dar jau
name amžiuje moraliai pasiruo
šę, anot dr. V. Kudirkos taiklaus 
posakio, “iškeisti idealus į gar
daus valgio šaukštą”. Sovietų 
Sąjungoje kelias į karjerą vin
giuoja per augštąją mokyklą, 
per komjaunimą ir vėliau parti
ją, per įtakingų raudonųjų po
niučių svetaines (o kartais ir 
per miegamuosius), per santuo
ką su augšto valdininko dukre
le. galiausiai per konkurentų 
įskundimą Saugumui — KGB. 
Tokie ciniški žmonės daugumo
je atvejų ir sudaro pamainą, pa
keitusią vadovaujančią vyres
niosios kartos grandį.

Naujieji vadovai (komparti
jos rajonų komitetų sekretorių, 
vykdomųjų komitetų pirminin
kų ir jų pavaduotojų, “ministe
rių” ir jų pavaduotojų, valdybų 
viršininkų, centrinio partinio 
aparato valdininkų lygio) anaip
tol nepriskirtini prie tautos eli
to. Jų įtaka tačiau visuomenei 
gana didelė. Viršininkų oficia
lių kalbų komunistiškas tonas 
iš vienos pusės ir vos slepiamas 
cinizmas privačiuose pokalbiuo
se su pavaldiniais iš kitos, jų pa
brėžtinai demokratinė laikysena 
(būtina iš ryto atėjus į darbą pa
spausti ranką įstaigos kiemsar
giui ar valytojai) ir kartu neža
botas siekimas išsirūpinti kuo 
daugiau gėrybių asmeniškam 
naudojimui — visa tai daro di
delį įspūdį platiems sluogs- 
niams. (Bus daugiau) 

va, atiduoda Latviją ir Estiją 
Rusijai. Paskui paskaitė kitą 
slaptą protokolą, pasirašytą 
1939. VIII. 28, kuriuo visa Lie
tuva atiduodama sovietams. Už 
tai sovietai atiduoda Vokietijai 
porą apskričių iš kitų užimtų 
Lenkijos žemių. Dr. Zubras 
klausė mane, kaip pik. K. Škir
pa galėjo šių laikų sąlygose ra
šyti ar galvoti, kad Vokietija no
rėtų dar ginti Lietuvos nepri
klausomybę ar aplamai kokius 
nors Lietuvos interesus?

Dr. Zubro nuomone, II D. ka
ro metu užmezgus diplomatinius 
santykius tarp Lietuvos ir Len
kijos, pasirašius taikos, nepuo
limo bei pagalbos sutartį, Lietu
va turėjo taip pat paskelbti Vo
kietijai karą. Aišku, tas karo pa
skelbimas nebūtų pakeitęs įvy
kių eigos, bet būtų įgalinęs Lie
tuvą sudaryti savo vyriausybę 
užsienyje, kuri būtų buvusi tik
rai pripažinta didžiųjų pasaulio 
valstybių. Jei istorija būtų nu
ėjusi tuo keliu, lietuvių tauta 
nebūtų praradusi tiek žmonių, 
kiek prarado savo laiku, nes ru
sai būtų respektavę didžiųjų 
valstybių globą. Vokiečių oku
pacijos metu tokia Lietuvos vy
riausybė būtų galėjusi daug ge
riau ginti Lietuvos interesus. 
Galbūt tuo atveju Lietuva šian
dieną nebūtų 14-toji Sovietų Są
jungos republika, bet nepriklau
soma valstybė, kaip ir kitos tau
tos už geležinės uždangos.

Dr. Zubro manymu, Lietuvos 
(Nukelta į 5-tą psl.)

A+A
Ltn. Vytautui-Zenonui Kudžmai

mirus, giliai užjaučiame žmonų GENOVAITĘ su 
šeima, seseris ELENĄ, ALBINĄ, ONĄ ir brolį 
AUGUSTINĄ su šeimomis bei kitus gimines —

Justina, Elena, Snieguolė 
Liaukai

Mylimam BROLIUI

Lietuvoje mirus,
STASĮ GAIDELĮ ir jo šeimų nuoširdžiai 

užjaučiame —

S. E. A. Underiai 
R. E. Stravinskai

MARIJAI VALIULIENEI
mirus, dukrų LIUDĄ, žentų VYTAUTĄ ŠTUIKIUS, 

gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —

St. ir A. Viskantai

Toronto VI. Pūtvio kuopos
garbės šaulei

A+A
MARIJAI VALIULIENEI

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame dukrai 
LIUDAI, žentui VYTAUTUI ir visiems artimie
siems —

Vi. Pūtvio šaulių kuopa

(Canabiatt Art jHi’innrials jSItb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G*

Louis Temporal* — oficialus skulptorius —

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

Atjieko įvairius kopų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimų pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namu telefonas 278-4529

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (torp Dovisvillc ir Eglinton), 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
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★

PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
į namus.

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai 
šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Ave. —Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.



Naujoji Lietuvos Kankinių šventovė Toronte-Mississaugoje iš pietinės pusės. Apačioje — parapijos salė, viršuje šventovė. Nuotraukos kairėje — klebo
nija, dešinėje — Anapilio salė ir priestatas “T. Žiburiams”. Nuotraukoje klebonijos ir salės nematyti. Projektas — archit. dr. A. Kulpos Nuotr. O. Burzdžiaus

Buvom susikūrę mitą apie
Pokalbis su profesoriumi dr. Aleksandru Štromu, Lietuvos

I I V 11 'LJI disidentu, aktualiaisiais klausimais "T. Žiburių" redakcijoje

Lietuvoje mokytojai persekioja savo mokinius
Okupuotos Lietuvos pogrindžio laikraštis "LKB Kronika" 33 nr. paskelbė šiuos faktus

Telšiai. V-sios vid. mokyklos 
Xb kl. auklėtoja RUMBUTIE- 
NĖ neleido mokiniam dalyvauti 
klasės draugo motinos laidotu
vėse 1977. XI. 21. Mokiniai nu
nešė vainikus tik ant kapų.

* * *
Šiauliai. 1976 m. balandžio 1 

d. Šiaulių vid. mokyklos direk
torius SNIEČKUS išsikvietė IX 
kl. mokinės Dalios JUDIKAVI- 
ČIŪTĖS tėvą ir bandė įtikinti, 
kad tikėjimas užkirsiąs Daliai 
kelią į augštąją mokyklą. Di
rektoriaus nuomone, Dalia pri
klausanti kažkokiai “sektai” ir 
galinti “prisidirbti košės”. Tė
vui buvo priminta, kad dukra 
susidomėjo saugumo organai ir 
reikią jai aiškinti, kad nepri
klausytų jokioms “sektoms” ar 
bendruomenėms, kurios dažnai 
peržengia tarybinius įstatymus.

* * *
Šiauliai. 1977 m. spalio 18 d. 

Šiaulių VIII vid. mokyklos di
rektorė JONAITIENĖ į savo 
kabinetą pasikvietė XIb kl. mo
kinę Ireną DAPKUTĘ.

— Kodėl nestoji į komjauni
mą? Mama neleidžia?

— Ne. Pati nenoriu.
— Kodėl? Tu eini į bažny

čią?
— Einu.
Mokinės “auklėjime” dalyva

vo direktoriaus pavaduotojai 
— mokyt. LUKŠIENĖ ir mo
kyt. MARTINAITIS. Nusivylu
si pokalbio rezultatais, direkto
rė su panieka tarė:

— šešiolika metų dirbu, bet 
dar nebuvau sutikusi taip fana
tiškai įsitikinusios mergaitės. 
Nesuprantu, kas per auklėji
mas namuose.

Sužinojusi, kad Irena turinti 
broliuką, direktorė paklausė:

— Ar ir jį vedatės į bažny
čią?

— Ne. Jis pats eina.
Tardymas direktorės kabine

te užtruko visą valandą. Pana
šiai į direktorės kabinetą buvo 
kviečiami ir kiti vienuoliktokai 
nekomjaunuoliai. Kurie pasiža
dėjo stoti į komjaunimą, tuos 
paliko ramybėje.

Kiek vėliau buvo svarstomos 
vienuoliktokų charakteristikos. 

ft

Garsieji Perkūno namai Kaune — XVI š. architektūros paminklas

Apie DAPKUTĘ taip parašė: 
“Mergaitė religinga, atkakliai, 
beveik fanatiškai gina savo įsi
tikinimus. Ji augo religingoje 
šeimoje, pradėjo atlikinėti reli
gines apeigas bažnyčioje, gal 
todėl jos nepaveikė nei moky
tojų, nei draugų įtikinėjimai, 
nei mokykloje įgytos moksli
nės žinios. Ji atkakli ir užsispy
rusi, kai reikia apginti savo 
nuomonę bei įsitikinimus”.

* * ❖
Šiauliai. Prieš 1977 m. Kalė

das Šiaulių VIII vid. mokyklo
je ateistų vadovė GREBENI- 
ČENKAITE ruošė ateistinį va
karą Kūčių dienai. Ji vertė mo
kinius vaidinti davatkas ir pan. 
Ypatingai mokytoja tyčiojosi iš 
tų mokinių, kurie eina į baž
nyčią. Mokinius gąsdino, kad 
neatėjusiems į ateistinį vakarą 
būsią rašomi dvejetai iš mate
matikos arba mažinamas elge
sio pažymys.

* ❖ *
Kretinga. Nuo 1977 m. spa

lio mėn. Kretingos II vid. mo
kyklos moksleiviai pradėjo pa
tarnauti bažnyčioje Mišioms. 
Mokyklos vadovybė užsipuolė 
VIII kl. mokinį Saulių KATKŲ:

— Kodėl tarnauji Mišioms?
— Todėl, kad man patinka.
— Mes tave pašalinsim iš mo

kyklos.
— Stosiu į kitą.
— Ko gero sugalvosi stoti 

į Kunigų seminariją?
— Dar yra laiko pagalvoti, 

— nenusileido Saulius.
Netrukus klasės vadovė at

ėjo pas Sauliaus motiną ir pra
šė neleisti sūnaus patarnauti 
Mišioms. Motina nesutiko.

Direktorius KECORIUS, kom
jaunimo sekretorė ALEKSAND
RAVIČIŪTĖ ir klasės auklėto
jas RAGUCKAS bandė baugi
nimais išgauti sutikimą netar
nauti Mišioms iš mokinių Euge
nijaus DRUNGILOS ir Antano 
PUSKORIAUS.

* * *
Kybartai. Lietuvių kalbos mo

kytoja SUKACKIENE liepė 
Vila kl. mokiniams išmokti po 
ateistinį eilėraštį arba paskai
tyti ką nors ateistine tema. 

Dauguma mokinių nepasiruo
šė. Tuomet mokytoja pagąsdi
no, kad kitą kartą rašysianti 
dvejetus. Kelios mergaitės pa
sipriešino, tvirtindamos, jog 
esančios tikinčios ir prieš savo 
įsitikinimus ateistinių eilėraš
čių nedeklamuosiančios. Viena 
iš mergaičių atsinešė paskaityti 
B. Brazdžionio eilėraštį “Gar
bės himnas”, bet mokytoja ne
leido, sakydama, jog čia ne eilė
raštis, bet religinė giesmė. Mo
kyt. SUKACKIENE vertė tikin
čias mokines išmokti ką nors iš 
jos atneštų “Zuikių pasakų”.

* * *
Kybartai. 1978 m. gegužės 5 

d. Kybartų bažnyčioje buvo lai
dojamas vienas senelis. VIb kl. 
auklėtoja STRAKAUSKAITĖ 
įsakė klasės mokiniams, padė
jus vainikus bažnyčioje prie 
karsto, išeiti laukan. Tai eilinis 
Lietuvos ateistų fanatizmo reiš
kinys. Šitaip elgtis mokytojai 
yra prievartaujami mokyklos 
vadovybės, o ši — rajono švie
timo skyriaus.

* * *
Stebuliai (Lazdijų raj.) Aš

tuonmetėje mokykloje mokslei
viai yra prievartaujami rašytis 
į pijonierius ir komjaunimą. 
Priversti įsirašyti į pijonierius 
moksleiviai verčiami nešioti 
raudoną pijonieriaus kaklaraiš
tį. Nekartą mokytojai išgirsta 
tokį atsakymą: “Geriau už 75 
kap. nusipirksiu saldainių, ne
gu pijonieriaus kaklaraištį.”

1978 m. balandžio 4 d. VII 
kl. moksleiviai buvo verčiami 
rašytis į komjaunimą. Visi mo
kiniai buvo palikti po pamokų 
ir po du kviečiami į mokytojų 
kambarį. Mokytoja Eugenija 
SMAIDŽIŪNIENĖ šitaip įrodi
nėjo komjaunimo naudą: “Kas 
įstos į komjaunimą, gaus gerą 
charakteristiką, kas neįstos — 
gaus “vilko” charakteristiką ... 
Kurie įstos į komjaunimą, tie 
važiuos į Zarasus, o neįstojusie
ji liks namuose”.

Mokytoja SMAIDŽIŪNIENĖ 
tikintiesiems vakams duoda ra
šyti ateistinius rašinėlius, kas 
aiškiai diskriminuoja religingus 
moksleivius.

1977 m. gruodžio mėn. mo
kykloje buvo surengta ateistinė 
popietė, kurioje buvo dekla
muojami eilėraščiai ir sekamos 
pasakos, išjuokiančios kunigus 
ir tikėjimą.

* * *
Leipalingis. Vid. mokyklos 

biologijos mokytojas Vytautas 
ČESNULIS — karščiausias 
ateizmo apaštalas. Savo pamo
kas jis dažnai paverčia ateizmo 
paskaitomis, išjuokiančiomis ti
kinčiuosius ir religiją. Vienas 
vienuoliktokas charakterizavo 
V. ČESNULIO propagandą, 
kaip “tipišką Lietuvos ateis
tams savo neišmintimi, cinizmu 
ir nenusimanymu religijoje”.

* * *
Užuguostis (Prienų raj.). Per 

š.m. Velykas bažnyčioje buvo 
gausu ne tik suaugusių tikin
čiųjų, bet ir moksleivių. Nuo 
pat pamaldų pradžios bažnyčio
je buvo šnipų ir vietinės val
džios atstovų, šie, atėję į zakris
tiją, norėjo surašyti pamaldose 
dalyvaujančius vaikus ir prie
kaištavo klebonui, kam jis or
ganizuojąs moksleivius akty
viam dalyvavimui pamaldose. 
Klebonas kun. Zenonas NAVIC
KAS paaiškino, kad jis po pro
tokolu nepasirašysiąs, o vaikus 
organizuosiąs ir toliau. “Aš 
prie komunistų vaikų nelendu, 
todėl savo vaikus auklėkite, 
kaip patinka, o iš tikinčiųjų tė
vų reikalavau ir reikalausiu, 

kad vaikai eitų ,į bažnyčią” — 
užtikrino klebonas.

* * *
Prienai. Po 1978 m. Velykų 

Prienų II vid. mokyklos Vila 
kl. auklėtoja ŽEMAITIENĖ ba
rė mokines: KAZLAUSKAITĘ, 
SINKEVIČIŪTĘ ir KRIKŠČIŪ
NAITĘ už dalyvavimą Velykų 
procesijoje. Mokinė SINKEVI
ČIŪTE paaiškino, kad bažnyčią 
lankė jos senelė, motina, todėl 
lankysianti ir jinai.

* * *
Prienai. 1978 m. balandžio 

17 d. į Prienų raj. vykdomąjį 
komitetą buvo pakviesti Pakuo
nio, Skriaudžių ir Užuguosčio 
parapijų klebonai. Rajono pir
mininko pavad. MORKVĖNAS 
priekaištavo klebonams, kad 
šie per Velykas leidę vaikams 
dalyvauti religinėse apeigose. 
Pakuonio klebonas kun. TĖVE
LIS atsikirto, kad kunigas nesąs 
milicininkas ir vaikų nuo alto
riaus nevaikysiąs. Kiti kunigai 
aiškino: “Pasirašėte gražią 
Konstituciją, tai būkite malo
nūs jos laikytis”.

* * *
Aukštadvaris (Trakų raj.). 

Aukštadvario vid. mokyklos V 
kl. mokinys Saulius SEKONAS 
ir VIII kl. mokinys PILIUKAS 
už pasinaudojimą sąžinės lais
vės įstatymu buvo išjuokti sa
tyriniame mokyklos laikraštyje. 
Jų nusikaltimas — nuėjo į baž
nyčią pasimelsti.

VII kl. mokinė BARANAUS
KAITE ir mokinys KALINKE- 
VIČIUS buvo griežtai perspėti 
daugiau neiti sekmadieniais į 
bažnyčią.

VII kl. mok. ŠPILIAUSKAI- 
TEI L. mokyklos partijos sek
retorius VERSECKAS grasino 
sumažinti elgesį ir išjuokti sien
laikraštyje, jei ji ir toliau ei
sianti į bažnyčią.

Aukštadvario tikintieji savo 
vaikus veža į kitas bažnyčias.

« * #
Palanga. 1978 m. kovo 30 d. 

II vid. mokyklos mokyt. Jovai- 
šienė atėjo pas IVa kl. mok. 
STONKUTĘ į namus ir aiškino 
tėvams, kad vaikų negalima 
vesti į bažnyčią, ši mokytoja 
klasėje liepia mokiniams piešti 
Dievą, tyčiojasi iš tikėjimo. 
Šiais metais jau 4 kartus vertė 
mokinius užpildyti anketas apie 
tikėjimą. Mokyt. JOVAIŠIENĖ 
kartu su vyru lankėsi pas IVa 
kl. mok. SENAVAITĮ ir prie
varta įrašė į pijonierius.

s|: sfc ❖

Ignalina. 1977 metu birželio 
27 d. Ignalinoje buvo laidoja
mas tragiškai žuvęs dešimties 
metų berniukas Rimas STUKĖ- 
NAS. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių, ypač jaunimo ir 
vaikų, šv. Mišiose žmonės spau
dėsi prie Dievo stalo. Šv. Ko
muniją priėmė apie du šimtai 
žmonių. Tik Rimo klasės drau
gai to padaryti negalėjo. Juos 
iš bažnyčios išvedė mokyt. E. 
JUODGALVIENĖ ir išlaikė sa
vo bute tol, kol išnešė karstą iš 
bažnyčios. Gatvėje Rimo klasės 
draugai vėl galėjo prisijungti 
prie laidotuvių eisenos.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
Naujas adresas:

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

(prieš Lietuvių Namus)
Tel. 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
žai žinome apie išeiviją ir dėlto 
kuriame sau fantastinį vaizdą. 
Tam vaizdui gerąja prasme su
kurti padėdavo komunistinė pro
paganda. Iš jos buvo matyti, 
kad galingas VLIKas, visa išei
vija ir imperialistinė Amerika 
susivienijo į bendrą kryžiaus 
žygį prieš komunizmą. Skaitai 
tokius dalykus ir ploji. Tuo bū
du neigiama propaganda padė
davo susikurti teigiamą vaizdą. 
Taigi mūsuose ten veikė trys 
elementai: avilio dūzgimo įspū
dis, laki vaizduotė (visokių mitų 
pagrindas, kai trūksta žinojimo) 
ir komunistinė propaganda. Mes 
buvom susikūrę mitą apie išei
viją ir ja tikėjome.

— O kaip dabar žiūrite į tą pa
čią išeiviją?

— Į tą klausimą esu atsakęs 
“Varpo” redaktoriui A. Kučiui. 
Suglaustai pakartosiu. Pirmiau
sia nesitikėjau, kad užsienyje 
yra tokia galinga lietuviškoji vi
suomenė. Atrodė, jog užsienyje 
yra aktyvios politinės grupės, 
veikiančios Lietuvos labui, bet 
nė nemaniau, jog yra plati vi
suomenė, lietuviškai orientuota, 
auklėjanti bei mokanti vaikus 
lietuviškai. Ir labai nustebau 
bei nudžiugau pamatęs tokią vi
suomenę, tokį pasišventusį mū
sų reikalui jaunimą. Lietuviško 
idealizmo plitimas lietuvių jau
nimo gretose buvo netikėtas.

Bet taip pat pamačiau, kad 
tokio politinio išeivijos fronto, 
su kuriuo skaitosi imperialisti
nės jėgos, kaip vaizdavo V. Ka
zakevičius, visai nėra. Pasirodė, 
kad minėtos jėgos nekreipia į 
tai jokio dėmesio. Be to, nera
dau vieningo išeivijos fronto, 
komunikacijos su kitų kraštų iš
eivių organizacijoms, gerų ryšių 
su Vakarų visuomene, neradau 
pakankamo sutarimo ir pačioje 
išeivijoje. Taigi, buvo iš vienos

Žvėrys ir žmonės okupuotoj Lietuvoj
Leopardai Kaune

Dar nepriklausomybės laikais 
prof. Igno Končiaus ir kitų 
gamtos mėgėjų rūpesčiu Kau
ne, Mickevičiaus slėny, buvo 
įsteigtas zoologijos sodas. Da
bar jis yra išsiplėtęs į didelį 
žvėryną, talpinantį daug gyvu
lių, žvėrių ir paukščių. Jau se
nokai šis žvėrynas yra įsigijęs 
porą leopardų arba panterų. 
Tai vieni iš gražiausių žvėrių; 
jų natūrali gyvenvietė yra Pie
tų Azija. Lietuvoje, matyt, jie 
nesijaučia “kaip namie”. Leo
parde, kuri čia buvo praminta 
Bagira, jau triskart buvo atsive
dusi jauniklius, bet jų nemaiti
no ir tie nugaišo. Tai pastebė
ję sodo prižiūrėtojai nutarė leo
pardukus gelbėti, šiemet, kai 
tik leoparde atsivedė porą jau
niklių, sodo darbuotojas V. Ge
diminas dar aklus žvėriukus iš 
guolio paėmė ir perkėlė į šiltą 
patalpą; maitino kas dvi valan
das iš bonkutės su žinduku vi
rintu karvės pienu. Po savai
tės žvėriukai praregėjo, dviejų 
savaičių pradėjo vaikščioti po 
savo guolį. Po penkių savaičių 
jau maitinosi mėsišku maistu, 
o po 3 mėnesių buvo patalpin
ti lauke, plėšriųjų žvėrių sek
cijoje. Nauji sodo gyventojai 
buvo pavadinti Merkiu ir Bar
tuva.

Pasikeitimai miškų 
vadovybėje

Nuo 1947 m. iki šiol, su per
traukomis, užimdamas kitas 
augštas vietas miškų žinyboje, 
miškų ūkio “ministeriu” buvo 
Algirdas Matulionis (pavardė 
sutampa su žymiuoju Lietuvos 
miškininku Povilu Matulioniu, 
bet negiminės). Nepriklausomy
bės laikotarpy Algirdas Matu
lionis yra baigęs augštesniąją 
Alytaus miškų mokyklą ir po 
to buvo Raguvėlės girininku. 
Karo metu buvo pasitraukęs į 
Rusiją ir tarnavo raudonojoj 
armijoj. Dabar, sulaukęs 67 me
tų amžiaus, išėjo į pensiją.

Naujuoju miškų ūkio “minis
teriu” paskirtas miškų inžinie
rius Lukoševičius. Jis yra bai
gęs Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demiją 1956 m. Iki šiol buvo 
Rokiškio miškų ūkio (urėdijos) 
direktoriumi, kur ėjo daugiau
sia su administraciniu darbu 
susijusias pareigas.

Mirė Benediktas Labanauskas
Gyveno Kaune, mirė širdies 

priepuoliu š.m. rugsėjo 11 d., 
būdamas 74 m. amžiaus. Nepri
klausomybės laikais buvo bai
gęs Žemės Ūkio Akademiją 
Dotnuvoje. Dirbo miškų depar

pusės padrąsinimas, iš kitos — 
nusivylimas.

— Atrodo, kad lietuviškoji vi
suomenė išeivijoje Lietuvos lais
vinimo srityje neatlieka savo 
vaidmens?

— Mes ten tikėjomės, kad ji 
tą vaidmenį atlieka geriau. Pasi
rodo, ji neatlieka jo nei per pu
sę, gal nei per ketvirtį, palygi
nus su tuo, kiek tikėjomės. Dėl
to šia proga norėčiau paaiškinti, 
kodėl aš tiek daug kalbu ir ra
šau apie Lietuvos valstybingu
mą, politinės veiklos suaktyvi
nimą. Aš turėjau viziją, kurią 
noriu paversti tikrove. Aš ne
maniau, kad čia nėra valstybin
gumo tęstinumo. Nemaniau, 
kad yra jėgų, nesujungtų Lietu
vos nepriklausomybės pagrin
du. Dėlto aš bandau pasiekti 
bendrą platformą, kurioje visų 
pažiūrų žmonės galėtų susivie
nyti dviem pagrindais: nusisuk
ti nuo vidinių išeivijos proble
mų ir atsisukti veidu į Lietuvą, 
siekiant jai nepriklausomybės.

— Ar siūlote tam tikslui ir 
konkrečias formas?

— Pirmiausia telktis VLIKe, 
kuris šioje srityje yra svarbiau
sias veiksnys. Mes ten, Lietuvo
je, visi esame dideli vlikininkai. 
Tik čia sužinojau, kad yra nesu
tarimų tarp St. Lozoraičio ir 
VLIKo dėl smetoniškos vyriau
sybės tąsos, Kybartų aktų. Nu
stebau. Man atrodė neįtikėtina. 
Kodėl gi per tiek metų nebuvo 
galima surasti bendros bazės? 
Juk aišku: kieno vardu veikia 
diplomatinės Lietuvos atstovy
bės? Senosios valstybės vardu. 
Be to, mes esame vienintelė ša
lis, turinti tos institucijos tąsą 
— užsienyje esančią valstybės 
galvą ir jo asmenyje suformuo- 
tiną vyriausybę. Klausimas, kas 
turi tą teisę — VLIKas, kaip 
partijų atstovas, ar prez. A.

tamente, vėliau buvo Klaipė
dos faneros fabriko direktoriu
mi. Po karo buvo Lietuvos miš
kų ūkio mokslinio tyrimo ins
tituto, biologijos ir miškinin
kystės skyriaus vedėju Girio- 
nyse, naujai įsteigtoje vietovė
je prie Kauno marių. Velionis 
prieš metus buvo išėjęs į pen
siją ir stipriai negalavo. Palai
dotas šleniavos kapinėse prie 
Kauno, dalyvaujant būriui Ins
tituto, žemės Ū. Akademijos 
narių ir kitiems bendradar
biams. Nesveikuojanti žmona 
laidotuvėse negalėjo dalyvauti. 
Velionis buvo labai kūrybinga 
ir miela asmenybė.

Gyventojų surašymas
Jis įvyks 1979 m. sausio 17- 

24 d.d. Bus 16 klausimų, iš ku
rių 11 vadinami ištisiniu sura
šymu, o 5 — atrankiniu. Ištisi
niame surašyme bus šie klausi
mai: ryšys su šeimos galva, gy
ventojų kategorija, lytis, am
žius, šeimyninė padėtis, tauty
bė, gimtoji kalba, kita Sov. Są
jungos tautų gerai mokama kal
ba, išsilavinimas, mokymasis; 
pragyvenimo lėšų šaltinis. At
rankiniame surašyme klausimai 
bus pateikiami tik daliai (ket
virtadaliui) gyventojų: darbo

Dali. ADOMAS VARNAS, prieš keletą metų lankęsis Ontario meno galeri
joje Toronte, su savo giminaičiu Vytautu Macu. Dailininkas eina 99-sius 
metus ir gyvena Čikagoje

Smetonos vyriausybės tęsinys 
St. Lozoraičio asmenyje, yra ne
esminis. Svarbiausia — bendro 
mūsų fronto sutelkimas, kad 
valstybingumo formos būtų at
statytos. St. Lozoraitį reikia pri
pažinti kaip teisėtą valstybės 
galvą, kurios teisės paremtos ne 
kokiais suklastotais aktais, ne 
sukilimine valdžia, o 1938 m. 
Lietuvos konstitucija. St. Lozo
raitis turėtų pripažinti VLIKą 
kaip valstybės tarybą. Taigi, iš 
vienos pusės valstybės galva, ii 
kitos — valstybės taryba, suda
ryta iš visų partijų ir organiza
cijų atstovų. Tu negali praplėsti 
savo konstitucinių teisių, bet 
gali jas susiaurinti ir duoti ne 
tik patariamojo, bet ir spren
džiamojo balso teisę svarbių po
litinių nutarimų bei paskyrimų 
atveju. Tuo būdu VLIKas ir St. 
Lozoraitis su diplomatine tarny
ba galėtų sueiti į vieną jungini, 
kurio pagrindu būtų atstatytas 
valstybingumas. Ir tai labai 
svarbu visais atžvilgiais — poli
tiniu, moraliniu ir t. t. Apie tai 
esu rašęs — nekartosiu. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė turė
tų būti savarankiškas organas, 
kuris taip pat vestų politinę 
veiklą, bet kaip visuomeninis 
junginys. Ji galėtų veikti ten, 
kur valstybinei sistemai nepri
einama dėl visos eilės priežas
čių. Visuomenė iš dalies visur 
yra nepriklausoma nuo valsty
bės. Pvz. komunistų partija, ku
ri yra opozicijoje valstybinei 
sistemai, visuomenės ribose yra 
pripažįstama. Visuomenė yra 
lankstesnis elementas. Tuo bū
du susidarytų vieningo politinio 
darbo struktūra. Kartu būtų iš
saugotas ir pratęstas valstybin
gumas. Tokią konkrečią formą 
aš ir mačiau savo vizijoje. Kai 
pamačiau, kad tikrovėje jos nė
ra, norėčiau, kad būtų.

(Bus daugiau)

vietė, užsiėmimas, visuomeninė 
grupė, migracija, moterims — 
skaičius pagimdytų vaikų. Kai- 
kurie klausimai gana neaiškūs. 
Kodėl kaikurie jų vadinami 
“atrankiniais”, pateikiami tik 
daliai gyventojų, taip pat ne
aišku.

Dalis surašymo duomenų nu
matoma turėti 1979 m. balan
džio mėn., pagrindiniai duome
nys — 1979 m. pabaigoje, o ga
lutiniai rezultatai tik 1981 m. 
Skaitytuvų amžiuje tai jau per
daug lėta eiga. Surašymų lapai, 
žinoma, pirmiausia eis per 
Maskvos girnas ir sietus, tad 
netenka laukti tikrų ir objek
tyvių duomenų. Bet mokan
tiems skaityti tarp eilučių vis- 
dėlto bus kaikurių informacijų 
apie padėtį, kokia ji ten dabar 
yra.

šių metų pradžioje Lietuvo
je buvo 3,366,000 gyventojų. 
Palyginus su 1939 m., dabar gy
ventojų skaičius Lietuvoje yra 
padidėjęs 486,000. Didelis pasi
keitimas miestų ir kaimų sudė
ty. Dabar miestuose gyvena 
59%, o kaimuose — 41%, kai 
tuo tarpu 1939 m. miestuose gy
veno 23%, o kaimuose 77%.

J. K.
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M. JANKAUS SODYBA
žinių apie Martyno Jankaus sody

bą Bitėnuose pateikia “Gimtasis 
Kraštas" 32 nr. Namas, kuriame bu
vo spaustuvė, sudegė II D. karo me
tais. Jo vietoje dabar yra ąžuolinis 
obeliskas, apsuptas didelių medžių, 
primenantis lietuviškų laikraščių rė
mėją, redaktorių, knygų platintoją ir 
spaustuvininką M. Jankų. Teigiama, 
kad senelį M. Jankų “1944 m. trauk
damiesi fašistai išvarė į Vokietiją". 
Duodama ir jo mirties data — 1946. 
V. 23. Pabrėžiama, kad jo spaustuvė
je 1904 m. buvo išspausdintas pirma
sis K. Markso ir F. Engelso “Komu
nistų partijos manifesto” vertimas į 
lietuvių kalbą. M. Jankaus sodyba 
dabar esanti paskelbta respublikinės 
reikšmės istorijos paminklu.

MAIRONIO TĖVIŠKĖ
Apie liūdną Maironio tėviškės vaiz

dą “Literatūros ir Meno” rugsėjo 9 
d. laidoje prabilo Viktoras Gulma- 
nas, neseniai su grupe Kapsuko 
(Marijampolės) mokytojų keliavęs 
po Žemaitiją: “Liūdną vaizdą matė
me Pasandravyje, mūsų didžiojo poe
to Maironio tėviškėje. To laiko pa
statų nėra likę, tik šulinys. Jų vieto
je — memorialinis akmuo su užrašu. 
Tačiau atrodo, kad šeimininkams ne
rūpi šios vietos likimas. Viskas apau
gę žolėm, memorialinė lenta apvers
ta žemėmis. Kodėl aplink memoria
linį akmenį nepasodinti gėlių, nepa
daryti suolelių ar kaip panašiai ne
sutvarkyti šią vietą?” Redakcija šiuo 
reikalu kreipėsi į Raseinių rajono 
vadovus. Pasak vykdomojo komiteto 
pirm. A. Skeiverio, Maironio tėviš
kės priežiūra rūpindavosi aštuonme
tė Pikčiūnų mokykla. Birželio mėne
sį tvarkymo darbai nebuvo baigti, 
bet dabar tėviškės aplinka jau esanti 
sutvarkyta.

ŽIAURUS NUSIKALTĖLIAI
Kaltinamųjų suole Vilniuje atsi

dūrė du vagystėmis, moterų žagini- 
mu, kankinimu bei apiplėšimu pasi
žymėję jaunuoliai: buvęs Vilniaus 
statybos technikumo moksleivis Alek
sandras Chižnovas ir antrosios pro
fesinės šio miesto technikos mokyk
los moksleivis Eduardas Daškevi
čius, kalėjime atšventęs 18-tąjį sa
vo gimtadienį. Jie buvo suimti už 
vienos moters išžaginimą, apiplėši
mą ir sunkų sužalojimą š.m. balan
džio 15 d. naktį Vilniaus rajone, ne
toli Buivydiškių. Tardymo metu pa
aiškėjo, kad tie patys jaunuoliai va
sario 13 d. vakarą Vilniaus studentų 
miestelyje išžagino ir žiauriai nu
kankino pirmo kurso universiteto 
studentę Miną Galinytę. Tai buvo 
jau aiški žmogžudystė, pralenkusi ki
tų moterų žaginimus, sumušimus, 
apiplėšimus. Augščiausiasis teimas, 
pirmininkaujamas J. Jasiulevičiaus, 
mirties bausmę paskyrė Aleksandrui 
Chižnovui, o nusikaltimo metu bu
vusiam nepilnamečiui Eduardui Daš
kevičiui — 10 metų sustiprinto re
žimo pataisos darbų stovykloje. Kar
tu buvo teisiamas Vladimiras Maksi
movas, baigęs technikumą su A. Chi- 
žinovu, žinojęs apie studentės M. 
Galinytės nužudymą, bet jo nepra
nešęs teisingumo organamas. V. 
Maksimovas gavo pustrečių metų 
laisvės atėmimo. Bausmės vykdymas 
suspenduotas su sąlyga, kad jis įsi
darbins milicijos nurodytose vieto
se.

VIENOS MUGĖJE
Tradicinėje tarptautinėje rudens 

mugėje Austrijos sostinėje Vienoje 
specialus Lietuvos skyrius buvo 
įrengtas Sovietų Sąjungos paviljone, 
įžanginė jo dalis spalvotų skaidrių 

Prieš 30 metų Belgijoje, Liežo priemiestyje Tilleure, veikusi lietuvių vargo 
mokykla, kuriai vadovavo sesuo AGNIETĖ ČYŽAITĖ, benediktinė. Jai šie
met sueina 50 metų vienuolinių įžadų sukaktis. Dabar ji gyvena JAV-se

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos į Lietuvą ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 
metų patarnaujame Hamiltono ir apylinkės

keleiviams
1922 - 55 metai - 1977

• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

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

Kapitalas — viri $12,000,000.

dėka lankytojus supažindino su Lie
tuvos miestais bei jos gamtovaizdžiu. 
Lankytojams buvo priminti vadina
mojo liaudies seimo rinkimai 1940 
m., surežisuotas “savanoriškas" įsi
jungimas į Sovietų Sąjungą, Maskvoj 
suredaguota naujoji konstitucija. 
Sis skyrius taipgi atspindėjo kultū
rinius Lietuvos ryšius su Salzburgu. 
Lietuvos pramonei daugiausia atsto
vavo įvairios staklės metalui šlifuo
ti, platus grąžtų rinkinys, įvairios 
paskirties matuokliai. Lankydamasis 
Sovietų Sąjungos paviljone, į oku
puotos Lietuvos skyrių užsuko ir 
Austrijos prez. R. Kirchschlaegeris. 
Jam buvo įteikta lietuvių liaudies 
meistrų išausta “Draugystės juosta”.

GRYBAUTOJAI MIŠKUOSE
Arnoldo Čaikovskio pranešimu 

“Tiesos” 213 nr., rugsėjo šeštadie
niais Vilniaus geležinkelio stotis pa
rūpino specialius traukinius, kurie 
vilniečius vežė grybauti į Dzūkijos 
miškus net iki pat Marcinkonių. Ne
mažai grybautojų važiuodavo nuosa
vais automobiliais. A. Čaikovskis pa
sakoja: “Miškai skardėjo nuo gausy
bės grybautojų balsų. Varėnos pušy
nuose galėjai sutikti žmonių iš įvai
rių respublikos vietų. Su suaugusiais 
uoliai grybavo ir nemažai vaikų, 
nors tą dieną jų vieta buvo mokyklo
je — klasėse jų suolai liko tušti. . . 
Tarp nusituokiančių yra ir nepatyru
sių grybautojų. Jie miško takeliuose 
atsitiktinai sutiktųjų klausia patari
mo: ar štai šie grybai geri, valgomi, 
ar nenuodingi? Atsakymų susilau
kiama įvairių. Antai vienas patarė
jas iš grybautojos skaudžiai pasišai
pė: “Ką jūs! Čia juk šungrybiai. . .” 
Moteris sumišusi paskubomis ištušti
no vos ne pusę savo krepšio. Konsul
tantas, už riešutyno palaukęs, kol 
grybautoja dingo, susirinko į sama
nas išbertus gerus grybus ir nuėjo 
sau švilpaudamas. . .”

VIESULO VERPETAI
Lietuvos hidrometeorologijos tar

nybos valdybos viršininkas M. Mika
lajūnas “Valstiečių Laikraščio” 115 
nr. prašneko apie viesulo verpetus, 
rugpjūčio 30 d. vakarą palietusius 
Josvainių miestelį Kėdainių rajone. 
Skaitytojams jis primena, kad tokie 
verpetai, angliškai žinomi tornado 
vardu, daugiausia paliečia pietinę 
JAV dalį. Lietuvoje jie yra labai re
tas gamtinis reiškinys. Verpetinis 
Josvainių viesulas buvo 40-50 metrų 
skersmens. Jis nuvertė J. Saldžio 
namo sieną, išplėšė langą su rėmais, 
apgriovė uždarą antrojo augšto ve
randą, bet nepadarė jokios žalos lan
gų dar neturėjusiai pirmojo augšto 
verandai. Nuo J. Grinio namo nu
plėšta 14 lapų šiferio, o J. Rysakovo 
sode išverstos kelios obelys. Prieš 
porą metų keturi verpetiniai viesulai 
buvo pastebėti Kuršių mariose prie 
Nidos, kur jie į padanges siurbė 
vandenį. Pernai vasarą verpetinis 
viesulas buvo pasirodęs Trakų rajo
ne, ties Sietų ežeru. Jis išgąsdino gy
ventojus, tačiau nuostolių nepadarė.

PIRMASIS BLOKAS
Ignalinos atominėje jėgainėje rug

sėjo 8 d. pradėti betonuoti pirmojo 
reaktoriaus bloko pamatai. Jo pajė
gumas būsiąs 1,5 milijono kilovatų. 
Darbas yra patikėtas N. Bakšajevo 
betonuotoji; brigadai, o viso objek
to statybai vadovauja G. Sereda. 
Metalą jėgainės statybai tiekia Ura
lo, Sibiro, Tolimųjų Rytų įmonės, 
augštos kokybės cementą — Akme
nės cemento ir šiferio gamykla, gelž- 
betoninies konstrukcijas — Kauno 
ir Klaipėdos gamyklos.

V. Kst.

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

Jaunimo 
Centre, 

Hamiltone,

Meninę programą
atliks garsus humoristas ^įtallS eEu/iCIUSfiaS iš Niujorko.

• Gros pagerintas "BENNY FERRI" orkestras. Kviečia — KLK Moterų Draugijos
• Geras maistas ir gėrimai. Hamiltono skyriaus valdyba

KLB Šalpos Fondo Hamiltono skyrius
kviečia visus 
į tradicinį

š.m. lapkričio 4, šeštadienį, 7.30 v.v., Jaunimo Centro salėje, 
PROGRAMOJE: 48 Dundurn St. N.
* Abiturientų pristatymas
* Mergaičių choras "Aidas", 

vad. J. Govėdo

* solistas Rimas Strimaitis
* Šokiai, užkandžiai, gėrimai
* Loterija bei laimės staliukai
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MONTREALIO AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
ir kunigai 

SVEIKINA 
prelatę dr. Juozę Tadarauskę 

metų kunigystės sukakties proga, didžiai ver
tindami jo pasišventimų per 30 metų Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos gerovei —

Kun. J. Kubilius, SJ, 
klebonas

HAMILTON
SALPOS VAKARAS. Lapkričio 4, 

šeštadienį, 7.30 v.v., Jaunimo Centre 
įvyks metinis Šalpos Fondo vajaus 
užbaigimo vakaras. Programą atliks 
mergaičių choras “Aidas”, vad. mu
ziko J. Govėdo, ir sol. R. Strimaitis. 
Į šį vakarą kviečiami visi Hamilto
no ir apylinkių lietuviai. “Aidas”, 
jauno ir talentingo muziko J. Govė
do vadovaujamas, yra padaręs dide
lę pažangą. Jis savo koncertu Bosto
ne įrodė, kad yra pasiekęs augšto 
lygio. Publikos buvo labai šiltai pri
imtas. Choras buvo priverstas ke
lias dainas padainuoti virš progra
mos. Taip pat bus abiturientų prista
tymas visuomenei. Visi abiturientai, 
kurie dar neužsiregistravo, kviečia
mi tuoj registruotis pas J. Pleinį tel. 
549-5372. Po programos bus šokiai ir 
kiti įvairumai.

“AIDAS” š.m. spalio 7 d. So. Bos
tono lietuvių klubo patalpose atli
ko koncertą. Salė buvo pilna žmonių. 
Choras ir jo vadovybė yra labai dė
kingi Bostono tautinių šokių grupei 
ir jos vadovei O. Ivaškienei už pa
kvietimą ir taip malonų priėmimą. 
“Aidas” grįžo patenkintas ir pilnas 
gražiausių įspūdžių. J. P.

LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU
BO narių visuotinis susirinkimas 
šaukiamas š.m. lapkričio 9, ketvirta
dienį, 2 v.p.p., parapijos salėje (po 
šventove). Bus renkama nauja val
dyba ir svarstomi kiti reikalai.

Valdyba.

Cleveland, Ohio
JUNGTUVĖS. Rugsėjo 29 d. Sv. 

Jurgio šventovėje susituokė Jūratė 
Balašaitytė ir Jonas Salerno. Apei
gas atliko klebonas kun. Balys Iva
nauskas, giedant Ryto Babicko va
dovaujamam vyrų oktetui su soliste 
Irena Grigaliūnaite. Jūratė Balašai
tytė — buvusi “Grandinėlės” šokė
ja, kanklininkė, Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos abiturientė ir 
veikli skautė; studijavo meną Kento 
universitete ir šiuo metu eina ad
ministratorės pareigas federacinių 
programų biudžeto tvarkyme psichiš
kai atsilikusiems vaikams. J. Saler- 
nų yra baigęs John Carroll universi
tetą; veiklus respublikonų partijos 
politikoje, vienas jauniausių Ameri
koje rinktų atstovų; šiuo metu eina 
Moreland Hills tarybos nario parei
gas. Vestuvių pokylio programai va
dovavo Ingrida Bublienė. Gauti svei
kinimai iš buv. prezidento G. Fordo, 
Ohio gubernatoriaus James Rhodes 
ir kitų augštų pareigūnų. Kor.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas *.

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA"

*

Sault Ste. Marie, Ont.
IRENA SLYŽYTĖ vienerius me

tus mokėsi Vasario 16 gimnazijoje 
ir neblogai išmoko lietuvių kalbą 
žodžiu bei raštu. Dabar ji studijuo
ja jūrų biologiją Guelpho universi
tete. Pernai rudens baliuje Sault 
Ste. Marie buvo išrinkta etninių gru
pių grožio karalaite. Grįžusi iš Va
sario 16 gimnazijos, dažnai išvažiuo
davo į JAV lietuvių organizacijų 
stovyklas bei sąskrydžius. Prieš iš
vykdama į Guelphą, dalyvavo Daina
vos stovykloje. Pernai prieš N. Me
tus visuotiniame KLB Sault Ste. 
Marie apylinkės susirinkime buvo 
išrinkta į valdybą ir joje dirbo iki 
išvykdimo į Guelphą. S.m. rugsėjo 
23 d. buvo grįžusi į Sault Ste. Ma
rie perduoti karalaitės karūnos nau
jai išrinktajai italiukei, buvusiai 
klasės draugei. Guelphe Irena da
lyvauja lietuvių studentų būrelyje ir 
domisi lietuvių spauda. Jos šeimos 
bičiuliai užsakė jai “T. Žiburius”.

YRA IR TOKIŲ. Nevisos mūsų 
mergaitės pasižymi lietuviškumu. 
Kai viename pobūvyje iškilo komu
nizmo klausimas, viena gimnazijos 
mokinė paklausė: “Kas yra komuniz
mas?” Matyt, nei mokykla, nei tėvai, 
pabėgę nuo komunizmo, nebuvo iš
aiškinę.

VISUOTINIS APYLINKĖS SUSI
RINKIMAS 1977 m. pabaigoje pa
skyrė Kanados Lietuvių Fondui pa
pildomus $300. Tikimasi, kad apy
linkės valdyba juos netrukus pa
siųs Fondui.

BUVFS ONTARIO MINISTERIS 
John Rhodes, neseniai miręs kelio
nėje į Iraną, yra kilęs iš Sault Ste. 
Marie. Kurį laiką dirbo kaip papras
tas darbininkas vietiniame chromo 
fabrike 1949-1950 m. ir palaikė 
draugiškus ryšius su lietuviais. Vė
liau gavo darbą kitur — policijoje, 
radijo ir televizijos stotyje, buvo 
išrinktas miesto tarybos nariu, vė
liau burmistru ir pagaliau provinci
nio parlamento atstovu. Kr.

Boston, Mass.
KAMERINĖS MUZIKOS KONCER

TAS. Metinis smuikininko Izidoriaus 
ir pianisto Vytenio M. Vasyliūnų 
koncertas įvyks spalio 29, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Jordan Hall mažojoje 
salėje. Bilietų kainos — tik $2.50. 
Programoje — Brahmso, Griego ir 
Gaidelio veikalai — sonatos. Tai la
bai reta proga pasigėrėti kamerinės 
muzikos programa, ypač savo kom
pozitoriaus, kurio juk niekur kitur 
neišgirsi. Bostoniškiai kultūrininkai 
nuoširdžiai laukiami ir kviečiami 
gausiai atsilankyti. K.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas .........................8%
term, depozitus 1 m.....9%
term, depozitus 3 m. 9’/i% 
pensijų fondas 9!4%

IMAME UŽ:
asmenines paskolos 11% 
nekiln. turto pask. .......10%

Įėjimas — $4.00, 
pensininkams ir 
studentams — $3.00 
KLB SALPOS FONDO 
HAMILTONO SKYRIUS

St. Catharines, Ont.
SKAUTŲ SUKAKTIS. S.m. spa

lio 29, sekmadienį, St. Catharines 
pranciškonų vienuolyno salėje ren
giamas Lietuvių Skautų Sąjungos 
60-mečio minėjimas ir buvusių “Žal
girio” vietininkijos skautų-čių susi
rinkimas. Tikimasi svečių vadovų iš 
Toronto. Kviečiami atsilankyti visi 
buvusieji “Žalgirio” vietininkijos 
skautai ir skautės, buvę skautų rė
mėjai ir tėvai bei prijaučiantieji. 
Minėjimas prasidės spalio 29, sek
madienį, 10 v.r. pamaldomis; 2 v.p.p. 
— minėjimas ir buvusių skautų-čių 
susirinkimas. Po to bus kavutė ir pa
žinčių atnaujinimas.

Kudirkos dr-vės vadovai

Delhi, Ontario
MOTERŲ VEIKLA. KLK Moterų 

Dr-jos Delhi skyrius ruošiasi minėti 
20 metų savo veiklos sukaktį š.m. 
spalio 21 d., 6 v.v., Sv. Kazimiero 
parapijos salėje. Meninę programą 
atlikti pakviestos I. R. Lukoševičiū- 
tės ir R. Bulota iš Montrealio. Bus 
šilta vakarienė, plokštelių muzika. 
Laukiama svečių iš kitų dr-jos sky
rių. Kvietimus į šią šventę platina 
valdybos narės.

Dr-jos valdyba, vadovaujama pirm. 
A. Ratavičienės, turėjo du visuoti
nius susirinkimus. Viename jų D. 
Norkienė įdomiai demonstravo pyra
gų puošimą, kuriuo domėjosi visos 
narės ir liko jai dėkingos.

Rudens sezonui prasidėjus, po pa
maldų, sekmadieniais, šventovės sa
lėje moterų dr-jos narės verda kavą 
ir kviečia visus pasinaudoti jų pa
tarnavimu. B. V.

New York, N.Y.
KONCERTAS. Spalio 28, šeštadie

nį, 5.30 v.p.p., Carnegie rečitalių 
salėje įvyks smuikininko Izidoriaus 
Vasyliūno ir pianisto Vytenio M. Va- 
syliūno koncertas. Programoje sona
tos: Brahmso “G dur opus 78”, Gai
delio “E moli” 1951 metų ir Grie
go “G dur opus 13”. Koncertą rengia 
koncertų rengėjas Norman Seaman. 
Bilietų kainos — $4. Niujorko ir 
apylinkių lietuviai maloniai kvie
čiami savo atsilankymu paremti šį 
koncertą. K.

St. Petersburg, Fla.
LIETUVIŲ KLUBO VEIKLOS 

SEZONAS pradedamas spalio 22, 
sekmadienį, pietumis 2 v.p.p. Bus 
ir meninė programa, atliekama vie
tinių meno vienetų. Šalia choro, ku
riam vadovauja muz. Armonas, su
daroma ir taut, šokių grupė. A. Kar- 
nienė sukvietė šokėjų pasitarimą 
spalio 1 d.

BALTIEČIŲ PASITARIMAS įvy
ko rugsėjo 8 d. Lietuviams atstovavo 
A. Karnius, A. Kamiene, G. Jezukai- 
tienė, A. Miliauskienė, K. Urbšaitis. 
Tartasi glaudesnio bendradarbiavi
mo reikalu. Jungtinių Tautų komite
to posėdyje, kuriame buvo svarsto
mas tautinių grupių dalyvavimas 
bendrame parade, baltiečių atstovai 
pareiškė, kad jų grupės nedalyvaus. 
Lietuviams tame posėdyje rugsėjo 
20 d. atstovavo klubo pirm. K. Jur- 
gėla ir sekr. K. Urbšaitis. Bendras 
baltiečių susipažinimo pobūvis nu
matytas pirmoje 1979 m. pusėje.

TAUTOS ŠVENTĖ paminėta rug
sėjo 10 d. Pamokslą pamaldų metu 
pasakė prel. J. Balkūnas. Lietuvių 
klube paskaitą skaitė dr. H. Lukaše- 
vičius. Meninėje programoje atliktas 
montažas “Praamžius pabudino gy- 
monatžas “Praamžius pabudino gy- 
veniman šimtmečius gulėjusius ka
puose galiūnus ir vaidilą”. Šauliai 
šventovėje ir salėje dalyvavo su vė
liavomis.

SOL. RIČARDO DAUNORO kon
certas rengiamas spalio 26, ketvirta
dienį, 6 v.v., lietuvių klubo salėje. B.

e^^^r^r^r^e***^#^*^*^***********^* 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto 
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

BOSTONO DIENRAŠTIS “The 
Christian Science Monitor” rugsėjo 
14 d. paskelbė ilgą Tomo Venclovos 
atsiliepimą į straipsnį "Nevisi disi
dentai yra žydai”. T. Venclova giria 
dienrašti už teisybės atskleidimą, su
pažindina su V. Petkaus istorija nuo 
jaunystės dienų iki paskutinio jo 
teismo. Jis taipgi pabrėžia, kad pri
verstinio Lietuvos įjungimo Sovietų 
Sąjungon nepripažįsta daug Vakarų 
pasaulio valstybių, kurių eilėse yra 
ir JAV. T. Venclovos nuomone, nuo
latinis dėmesys V. Petkaus bylai ga
li būti reikšminga pagalba šiam kil
niam vyrui. '

PREZ. J. CARTERIS rugsėjo 15 d. 
pranešė sudėtį naujai sudarytos pre
zidentinės komisijos, kuri rūpinsis 
amerikiečių sudominimu svetimomis 
kalbomis bei tarptautinėmis studi
jomis. Sąraše yra 21 žymių moks
lininkų, akademikų, visuomenininkų 
ir politikų pavardė. Tarp jų randa
me ir daktarę Eloną Marijošiūtę- 
V a i š n i e n ę , kaip spaudos bend
radarbę ir veiklią JAV LB darbuo
toją, buvusią Yale universiteto ry
šių srities specialistę. Jos kandida
tūrą Baltiesiems Rūmams pasiūlė 
JAV LB krašto valdyba, parėmė 
Connecticut gubernatorė E. Grasso 
ir keli JAV kongreso nariai.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE
RŲ organizuotos veiklos septyniasde
šimtmečio bei Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjungos 30 
metų sukakties minėjimas įvyks 
spalio 28, šeštadienį, 7 v.v.. Kultūros 
židinyje, Brooklyne, N.Y. Akade
mija bus pradėta šioms sukakties 
specialiai sukurtomis K. Grigaity- 
tės-G raudienės eilėmis. Koncer
tinę J. Haendelio, W. A. Mozarto, 
V. Kerbelio, G. Gudauskienės, J. 
Stankūno bei kitų kompozitorių kū
riniu programą atliks montreaiietė 
sol. G. čapkauskienė su bostonie
čių pianistu S. Cibu.

CELINA MOŠINSKIENĖ, sulau
kusi 101 metų amžiaus, gyvena pas 
savo sūnų Vytautą Floridoje, Pom
pano Beach vietovėje. Ji yra buvusi 
mokytoja, Kauno universiteto prof. 
V. Mošinskio našlė. Prieš I D. karą 
ji mokytojavo Šv. Kotrynos mergai
čių gimnazijoje Petrapilyje. Lietu
voje reiškėsi kūdikių globai įsteigto 
“Lopšelio” veikloje, septynerius me
tus vadovavo Lietuvių Moterų Są
jungai, remiančiai tautinį laivyną, 
šiam tikslui surinkusiai daug lėšų. 
Senoji Floridos lietuvė vis dar te
bėra tvirtos sveikatos, turi puikią 
atmintį. Abu jos sūnūs Vytautas ir 
Algirdas yra inžinieriai. Pastarasis 
gyvena Brazilijoje.

DR. VINCENTAS PALIOKAS, pas
valietis, miręs Čikagoje 1968 m. 
rugpjūčio 9 d., mirties dešimtme
čio proga buvo prisimintas Tėvų jė
zuitų koplyčioje kun. A. Tamošaičio, 
SJ, atnašautomis Mišiomis ir pa
mokslu. Velionis, baigęs Dorpato 
universitetą, I D. karo metais teikė 
medicinos pagalbą Rusijos kariams 
Karpatų fronte. Grįžęs Lietuvon 
1918 m., įsijungė į administracinį 
darbą, įstojo savanoriu Lietuvos ka
riuomenėn. Kovose su lenkais prie 
Vilniaus miesto pateko į jų nelaisvę. 
Po Lietuvos nepriklausomybės kovų 
pasitraukė iš Lietuvos kariuomenės 
ir buvo Utenos apskrities ligoninės 
vedėju. Po II D. karo medicinos pa
galbą teikė Memmingeno stovyklos 
gyventojams. Atvykęs į Čikagą, nors 
ir būdamas pažengusio amžiaus, iš
laikė egzaminus ir vertėsi gydyto
jo praktika beveik 20 metų.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGI
JOS Niujorko skyriaus susirinkime 
paskaitą apie kataraktą bei kitas 
akių ligas skaitė pirm. dr. V. Avi
žonis. Su valdybos veikla supažin
dino sekr. dr. S. Jankauskas. Fi
nansinį ataskaitinį pranešimą pada
rė ižd. dr. L. Giedraitienė. Naujojon 
skyriaus valdybon išrinkti: pirm. dr. 
P. Bagdas, vicepirm. dr. V. Avižonis, 
sekr. dr. I. Skeivys, ižd. dr. L. Gied
raitienė. Buvo aptartas pasiūlymas 
paminėti Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktį.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIAI SKAU

TAI savo skautiškos veiklos 45 me
tų sukaktį paminės lapkričio 18, šeš
tadienį, 7 v.v., Sao Paulo mieste, 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Kviesdami visus tautiečius daly
vauti minėjime, skautai ruošia įdo
mią programą.

BRAZILIJOS IMIGRANTŲ OLIM
PIADOJE daugiausia medalių laimė
jo Italija — 52 aukso, 43 sidabro, 
33 bronzos. Lietuva neišsikovojo nė 
vieno medalio, atsidurdama ilgoka
me medalių nelaimėjusių sąraše, ku
rį sudaro Australija, Bolivija, Čilė, 
P. Korėja, Estija, Graikija, Jugo
slavija, Latvija, Monakas, Paragva
jus, Šveicarija ir Venccuela. Krep- 
šinyje lietuvių komanda 68:30 rezul
tatu įveikė kiniečius, bet pralaimė
jo italams 46:65. Stalo tenise lietu
viai laimėjo susitikimą su prancū
zais 5:0, tačiau buvo priversti nu
silenkti kiniečiams 0:5. šioje spor
to šakoje lietuviams teko VI, t.y. 
paskutinė vieta. Svorio kilnojime var
žėsi šešių tautybių atstovai. Lietu
viai pasiekė bene geriausią rezul
tatą, užimdami IV vietą.

Australija
KOMPOZ. BENJAMINAS GOR- 

BULSKIS, pasižymėjęs estradinės 
muzikos kūrėjas, rugsėjo 8 d. dviem 
mėnesiam atvyko j Australiją. Mel

burno lietuviai, susipažinę su šio vil
niečio dailiomis, nutarė surengti 
specialų jo kūrinių koncertą Lietu
vių Namuose.

“MŪSŲ PASTOGĖS” SPAUDOS 
BALIUS rugsėjo 23 d. Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose susilaukė gausių 
dalyvių. Juos visus leidėjų Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
vardu pasveikino pirm. dr. A. Ka- 
baila, kuris taip pat vadovauja ir 
ALB krašto valdybai. Keletą dainų 
su pianisto J. Maksvyčio palyda pa
dainavo P. Rūtenis, o lietuviškos 
veiklos aktualijas atskleidė J. Damb
rauskas, talkinamas O. Maksvytie- 
nės. Laimikių gausa pasižymėjusiai 
loterijai vadovavo dr. G. Kazoklenė. 
Savo kūrinius jai buvo paaukoję 
dailininkai — E. Kubbos, L. Urbo
nas, V. Kabailienė, V. Meškėnas, A. 
Vingis, S. Montvidas, J. Janavičienė, 
D. Karpavičienė. Laiminguosius bi
lietus traukė dail. E. Kubbos, spau
dos baliui kasmet padovanojanti po 
vieną savo kūrinį.

BALTISTIKOS STUDIJŲ SEMI
NARĄ Sydnėjaus Macquarie univer
sitete surengė baltiečių akademikų 
g r u p ė, vadovaujama inž. Vytauto 
Juškos, rugsėjo 16 d. Sveikinimo žo
dį tarė emeritas prof. B. E. Mansfiel- 
das. Paskaitas skaitė: Valdemar Vii- 
dėr — apie šaltinius baltistikos stu
dijoms Australijos bibliotekose, Al
dona Juškaitė — apie lietuviškas 
knygas tose bibliotekose, Janis Rite- 
nis — apie Europos politiką 1939 m. 
ir Baltijos respublikų problemas, 
Baiba Irving — apie liudininkų įta
ką Pabaltijo istorijai, dr. Genovaitė 
Kazokienė — apie M. K. Čiurlionio 
meną, Tia Raudina — apie estes mo
teris, Elmar Laisle — apie atominę 
grėsmę Baltijos valstybėms. Paskai
tos susilaukė apie 100 dalyvių, kurių 
eilėse buvo ir Australijos akademi
kų iš kitų Sydnėjaus universitetų. 
Nusiskundžiama, kad seminarui per- 
menką dėmesį parodė akademinis 
lietuvių jaunimas.

Britanija
DVIMĖNESINIS ŽURNALAS 

“INDEX”, leidžiamas Londone, sa
vo vasaros numeryje paskelbė ištrau
ką iš Tomo Venclovos studijos apie 
kompartijos cenzūrą Lietuvos rašy
tojams.

LONDONO LIETUVIŲ NAMUO
SE rugsėjo 23 d. buvo pagerbtas To
mas Vidugiris 85 metų amžiaus pro
ga. Sukaktuvininkas visą Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpį tarna
vo kariuomenėje ir pasiekė pulkinin
ko laipsnį. Apsigyvenęs Londone, po
karyje net 25 metus vadovavo D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos centro 
skyriui.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
Bradforde buvo pradėtas kapeliono 
kun. J. Kuzmickio atnašautomis Mi
šiomis ir pamokslu apie Vytautą Di
dįjį. Visi meldėsi už Lietuvą, dabar
tinius jos kankinius bei tyliuosius 
kovotojus. Paskaitą “Vyčio” klube 
skaitė kun. J. Kuzmickis, savo min
tis iliustruodamas į magnetofono 
juostelę įrašytomis dainomis. Pradė
jo Vytauto Didžiojo neįvykusios ka
rūnacijos drama ir baigė dabartine 
Lietuvos tragedija sovietinėje ver
gijoje. Mančesterio lietuvių radijo 
ir televizijos grupė parodė kultūri
nės lietuvių veiklos vaizdų, nufil
muotų Bradforde, Londone, Notting- 
hame, Mančesteryje. Padėkos žodį 
minėjimo dalyviams tarė D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos Bradfordo 
skyriaus pirm. A. Bučys ir “Vyčio” 
klubo pirm. V. Gurevičius. Tautos 
šventės minėjime Mančesteryje pa
skaitą skaitė H. Vainys. Parodytas 
tas pats kultūrinės veiklos filmas, 
kurio kūrėjai gyvena Mančesteryje.

“THE PRESS AND JOURNAL” 
laikraščio pranešimu, Aberdeeno 
mieste, Škotijoje, buvo surengtas 
daržininkystės konkursas. Pirmą 
premiją laimėjo ponios VV. Nicol 
gėlynas, kurį jau beveik 30 metų 
tvarko daržininkas Petras Kamins
kas, tokių laimėjimų atvejais pabrė
žiantis savo lietuvišką kilmę.

Italija
PAVIJOS MIESTE viešėjo vyk

domojo Vilniaus komiteto delegacija 
su vicepirm. inž. K. Kačioniu. šį 
abiejų miestų susibroliavimą gero
kai pakedeno įtakingasis Milano 
dienraštis “H Giomale Nuovo”. 
Kvietimą vilniečiai buvo gavę iš 
Pavijos miesto savivaldybės, kurią 
tvarko komunistai. Dėl šio žings
nio kritiškai pasisakė vietiniai krikš
čionys demokratai ir liberalai, netgi 
nepasirodę oficialiame vilniečių pri
ėmime. Inž. K. Kačionis, pastebėjęs 
šaltą sutikimą, prašneko apie disi
dentus. Pasak jo, jokios disidentų 
problemos Vilnius neturi, nes kiek
vienam leidžiama galvoti ką tik jis 
nori. Teisiami ir baudžiami tik tie 
asmenys, kurie pažeidžia įstatymus. 
Milano dienraštis, atsikirsdamas inž. 
K. Kačioniui, priminė iš vyskupijų 
ištremtus vyskupus J. Steponavičių 
ir V. Sladkevičių, tikinčiųjų laisvės 
varžymus, kuriuos atskleidžia pogrin
dinė “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”. Jis taipgi priminė Vil
niuje nuteistus politinius kalinius 
— V. Petkų, B. Gajauską, N. Sadu- 
naitę, kuriem teko susipažinti su 
KGB patalpomis Lenino prospekte. 
Pasak dienraščio, Vilniaus vlcebur- 
mistras inž. K. Kačionis, matyt, taip 
yra užsiėmęs tarnybiniais reikalais, 
kad net nemato, kas iš tikrųjų vyks
ta mieste.
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VASAROS ATOSTOGOS STOVYKLOSE
Per vasaros atostogas aš nu

važiavau į stovyklą. Ta stovykla 
buvo Amerikoje ir ji vadinasi 
NERINGA. Aš ten buvau dvi sa
vaites. Buvo labai smagu. Mes 
parsivežėme darbelių ir porą ki
tų dalykų, pirktų Amerikoje. 
Neringoje aš sutikau naujų 
draugų. Mes žaidėme minkštą 
sviedinį, krepšinį, tinklinį ir fut
bolą. Aš išmokau daug dalykų 
pasidaryti ir sužinojau daugiau 
apie Lietuvos istoriją. Kai rei
kėjo važiuoti namo, aš buvau 
nusiminęs. Kai grįžome, pasvei
kinome tėvus.

Linas Ažubalis, VIII sk.
Per vasaros atostogas aš nu

važiavau į ateitininkų stovyklą 
Wasagoje. Ten buvau dvi savai
tes. Mes ten turėjome sporto 
dieną — visi stovyklautojai žai
dė ir sportavo. Vakare turėjo
me specialią programą. Kiekvie
ną dieną ėjome į ežerą maudy
tis. Vieną dieną žygiavome pės
ti iki Woodland Beach. Paskuti

TRYS SAVAITĖS NERINGOJE
Aš šią vasarą nuvažiavau į 

Neringos stovyklą Vermonte. 
Tai stovyklai vadovauja seselės 
iš Putnamo, Toronto ir kitų vie
tovių. Ten stovyklauja berniu
kai ir vėliau mergaitės. Iš To
ronto nuvažiuoti ten užtrunka 
10 valandų.

Stovyklavietėj yra dvylika 
namelių. Kiekviename namely
je apsigyvena 10 ar daugiau 
mergaičių ir viena arba dvi va
dovės. Mergaitės būna suskirs
tytos pagal amžių ir lietuvių kal
bos mokėjimą. Stovyklavietėje 
yra valgykla, salė, raštinė, sese
lių namas, dirbtuvė, meno na
melis, kunigo namelis ir beržų 
šventovė, kur kunigas laiko Mi
šias. Yra ir ežerėlis.

Kiekvieną dieną turime dar
botvarkę. Atsikeliam apie 8 v., 
atliekame mankštą, apsirengia
me ir einame valgyti pusryčių. 
Tada einame tvarkyti namelių 
ir vėliavas iškelti. Per vėliavų 
iškėlimą kiekvienas namelis pa
sako savo šūkį. Po to visi išsi
skirsto į skaitymo būrelius. Po 
to kiekvienas namelis eina at
skirai į meno, siuvinėjimo, spor
to ar kitus užsiėmimus. Po pietų 
būna laisvalaikis. Po to einame 
maudytis ir tada gauname pava
karius. Išsiskirstome į visokius 
užsiėmimus iki vėliavų nuleidi
mo ir tada pasiruošiam vakaro

MIŠKE DIENĄ IR NAKTĮ
Viskas taip gražu miške die

nos metu. Visi paukščiai čiulba, 
visiškai nėra baisu. Visi vabalai 
viršuje ir gėlės žydi. Retkarčiais 
kiškis ar pelė nubėga. Medžiai 
augštai auga, taip maloniai atro
do. Visas oras kvepia.

Baisu naktį — visi šešėliai at
rodo kaip vaiduokliai, mėnulis 
šviečia. Kai debesis uždengia 
mėnulį, daug baisiau pasidaro. 
Visi svirpliai ir varlės visokiais 
baisiais balsais rėkia, retkar
čiais pelėda išlenda. Vėjas bai
siai pučia. Šalta ir baisu miške 
naktį.

Ričardas Kalendra, VII sk.

Kai aš buvau stovykloje, pa
mačiau mišką. Miške yra labai 
gražu, medžiai labai kvepia. Bu
vo keistų paukščių, kurių aš nie
kad nemačiau. Paukščiai, ku
riuos aš mačiau, buvo spalvoti. 
Mačiau vieną paukštį, kuris tu
rėjo mažiukų. Miške yra mažų 
gėlyčių, kurios labai skaniai 
kvepia. Yra keistų dalykų miš
ke, bet jie labai gražūs. Ką mes 
darytume be gamtos?
Birutė Marcinkevičiūtė, VII sk.

Naktį būna tamsu, žiogeliai 
dainuoja savo dainas, varlės 
kvarkia. Matyti vien pora tam

nę dieną turėjome balių. Pir
miausia valgėm ir dainavom, o 
vėliau turėjome šokius iki pir
mos valandos ryto. Šiais metais 
stovykla buvo gera.

Arūnas Bajorinas, VIII sk.

Šiais metais buvau ateitinin
kų stovykloje Wasagoje. Mano 
draugai ir aš pasirinkome ket
virtą baraką, nes buvo paskuti
nis likęs. Mano barake buvo 
Arūnas, Kristoforas, Linas, Ro
mas ir aš. Mes buvome “disi
dentai”. Visi vadovai buvo juo
kingi. Jonas vieną dieną buvo 
linksmas, o kitą piktas. Romas 
ir Rainius visada ėjo į Cepelinų 
baraką. Kęstutis su kitais atėjo 
į mūsų baraką tik valgyti skanu
mynų. Mūsų barakas sukūrė sa
vo vėliavą. Paskutinę dieną 
mes turėjom ją sudeginti, nes 
nukrito ant žemės. Mano atos
togos buvo labai geros šitoje 
stovykloje.

Rimas Prakapas, VIII sk.

programai. Per vakaro progra
mą turime arba laužą, arba ta
lentų vakarą, madų parodą ar 
ką nors tokio. Pavalgę naktipie
čius, einame miegoti.

Mėgstamiausia mano diena 
buvo sporto šventė. Stovyklau
tojai buvo suskirstyti į koman
das: Anglija, Meksika, Olandija, 
Kinija. Visą dieną sportavome, 
o vakare sužinojome rezultatus. 
Mano komanda Anglija laimėjo. 
Labai įspūdinga diena buvo, kai 
mes demonstravome, reikalau
damos laisvės Viktorui Petkui. 
Apsirengusios uniformomis, au
tobusais išvažiavome į artimiau
sią miestelį BRATTLEBORO. 
Ten gavome plakatų ir pusę die
nos žygiavome per gatves, šauk
damos “We’re free, they are 
not!” arba: “We’re for human 
rights^ are you?”

Per kiekvieną mergaičių sto
vyklą Neringoje antrosios sa
vaitės pabaigoje nuvažiuojame 
į Putnamą, kur yra seselių vie
nuolynas. Tuo laiku ten vyksta 
Lietuvių Diena. Ten mes šoka
me tautinius šokius. Ta proga 
lankome įrengtas lietuvių krau
tuvėles ir perkame daiktus už 
tėvų pinigus.

Man tos trys savaitės labai 
patiko ir planuoju vėl važiuoti 
kitais metais.

Indrė Cuplinskaitė, VII sk.

sių šešėlių. Lapai labai mažai 
šlama. Tiktai pora paukščių 
čiulba. Miško gyvuliukai bėgi
nėja, mėnulis truputį apšviečia, 
žvaigždės matosi pro medžius. 
Kai audra pakyla, visas miškas 
pasidaro piktas. Lietus krenta, 
gyvulėliai bėga į namus, paukš
teliai skrenda į lizdus. Kai 
miškas nusiramina, vėl viskas 
pasidaro normalu.

Linas Daukša, VII sk.
Rytą būna ramu. Kai eini per 

žolę, tavo kojos sušlampa nuo 
rasos. Paukščiai čiulba gražiai ir 
įvairiai. Vanduo būna ramus, 
blizga kaip stiklas, o migla ke
liasi pamažu. Saulė spindi pro 
augštus, gražius medžius. Miš
ke yra visokių gyvulėlių. Kai ly
ja, surandi grybų ir varlių.

Ina Balsytė, VII sk.

Naktį gamtoje yra šalta, ir 
nieko negali matyti, nes tamsu. 
Medžiai atrodo kaip žmonės. Kai 
pradeda lyti, visada būna vėjas 
ir nuneša palapines. Kai lyja, 
visada sušlampi, o kai žaibuoja, 
visą mišką apšviečia. Kai vėjas 
pučia, manai, kad kas nors 
vaikšto pasiėmęs šautuvą ir lau
ki, kol ateis.

Darius Medelis, VII sk.

GYVENIMAS 
LIETUVOS KAIME 
Mano mama yra gimusi ir 

užaugusi Žemaitijoje. Ji papa
sakojo apie nepaprastą gamtos 
grožį, kokio ji dar niekur ne
matė. Gražiausias metų laikas 
buvo pavasaris. Kai ji buvo ma
ža, ėjo rinkti laukinių žemuo
gių. Miškuose daugiausia augo 
eglės ir pušys, vienas kitas ber
žas ir ąžuolai. Tuose miškuose 
augo įvairių rūšių grybų.

Gyvenimas Lietuvos kaime 
buvo gana sunkus, ypač žiemos 
metu vaikams, einantiems į mo
kyklą. Reikėjo eiti net 4 km 
pėsčiam į mokyklą per pusnis 
ir gilų sniegą. Labai daug kar
tų reikėjo apleisti mokyklą. 
Nuo kelių sniego niekas nevalė. 
Vienintelis susisiekimas buvo 
arkliais ir rogėmis. Dėlto daug 
vaikų likdavo be mokslo.

Suaugusių žmonių gyvenimas 
taip pat buvo sunkus anksčiau, 
kai dar neturėjo kuliamų maši
nų — ūkininkai kuldavo spra
gilais. Moterys taip pat turėjo 
viską pačios pasigaminti. Su
verpdavo vilnas arba iš linų iš
aušdavo drobes. Dažnai neturė
davo ir siuvamos mašinos pa
siūti marškiniams. Reikėjo vi
sai šeimai numegzti kojines ir 
kitką. Maisto pasigaminimas 
buvo sunkus, nes reikėjo pir
miausia pasirūpinti malkomis, 
užkurti krosnį, atsinešti van
dens kartais iš gana toli. Duo
na buvo kepiama sykį į mėnesį, 
nes tai buvo didelis darbas ir 
reikėjo didelės krosnies.

Kitas sunkus darbas būdavo 
skalbimas. Skalbiniai buvo viri
nami vandenyje su pelenais. 
Išvirintus skalbinius reikėdavo 
nešti skalauti į upelį ar tvenki
nį.

Nežiūrint sunkaus gyvenimo, 
tėvai ir vaikai dar surasdavo 
laiko sekmadieniais nueiti net 
4 ar 6 km į bažnyčią. Gražiau
sia metų šventė buvo Velykos. 
Velykų naktis buvo labai šven
ta. Žmonės pasilikdavo bažny
čioje iki Prisikėlimo.

Buvo mielas ir įdomus tas pa
prastas gyvenimas. Gaila, kad 
šiandieną yra labai pasikeitęs.

Denis Govėdas, IX sk.

PASAULIO
LIETUVIŲ DIENOS
Pasaulio Lietuvių Dienos To

ronte buvo labai didelės. Aš da
lyvavau lengvojoj atletikoj ir 
laimėjau 3 medalius (du sidabri
nius ir vieną bronzinį) 100, 200, 
400 metrų bėgime, žaidžiau ir 
krepšinį, bet nelaimėjom. Man 
rodos, Klevelandas buvo geriau
sias. Aš sutikau daug draugų iš 
viso pasaulio. Buvo labai smagu 
— mano pusbrolis ir mano pus
seserė atvažiavo iš Čikagos. Dai
nų šventėje aš dainavau, ir bu
vo labai daug žmonių. Buvo la
bai smagu, nors dainuoti man 
nepatinka.

Romas Stanulis, VIII sk.
Šią vasarą pas mus atvažiavo 

žmonių iš Bostono, Čikagos ir 
Montrealio į dainų šventę. Aš 
dalyvavau sporto žaidynėse — 
žaidžiau “Aušros” komandoje. 
Mes laimėjome bronzinį medalį. 
Kai nuėjau į dainų šventę, pa
mačiau savo brolį dainuojantį 
“Varpo” chore. Man buvo įdo
mios ir gražios dainos.

Andrius Dunderas, VIII sk.

Sudužęs veidrodis
Buvo graži vasaros diena atei

tininkų stovykloje. Visi ruošėsi 
eiti pavakariams, kai staiga be 
jokios priežasties mūsų veidro
dis krito ant žemės ir sudužo į 
šimtą mažų dalelyčių. Liko tik 
vienas didesnis gabalas, kurį 
dar naudojome ir po to atsitiki
mo. Visos pribėgome ir pradėjo
me tvarkyti, rinkti stiklo gaba
lėlius. Viena iš mūsų prabilo: 
“Mes visos pažiūrėjome į veid
rodžio šukes, dabar turėsime 
septynerius nesėkmingus me
tus.” Kita, nesužavėta jos pasa
kymu, numojo ranka ir pasakė: 
“Gal tau bus blogai, bet man 
bus gerai, nes aš netikiu į tavo 
pasakymą.”

Pavakarių metu Danutei už
krito stalo galas ant kojos pirš
to. Aš šešis kartus užlipau ant 
jos piršto ir tikrai netyčiomis. 
Po vakarienės Jūratė susirgo, o 
Rūta blogai jautėsi. Kitą dieną 
man ausis pradėjo skaudėti nuo 
ilgo plaukiojimo, o Aldona gavo 
slogą. Liko viena Alma, kuriai 
nieko neatsitiko. Ji visai neti
kėjo, kad visų nesėkmių priežas
tis buvo sudužęs veidrodis. Tai 
drąsuolė, bet neužilgo ir ji pra
dėjo čiaudėti.

Pasirodo, tik septynios dienos 
buvo nesėkmingos, bet ne sep- 
tyneri metai. Po jų vėl nusišyp
sojo mums linksmos dienos sto
vykloje.
Bernadeta Abromaitytė, X a sk.

VAIDILUTĖ ŠETIKAITĖ, š.m. pa
vasarį baigusi Toronto York univer
sitete sociologiją (ketverių metų 
kursą) bakalaurės laipsniu. Katalikų 
gimnaziją baigė St. Catharines, Ont. 
Taip pat yra baigusi labai gerais 
pažymiais trejų metų pedagoginę 
šokio mokyklą Niujorke, aštuonerių 
metų pianino kursą, lankiusi šešta
dieninę lietuvių mokyklą, dalyvavu
si skaučių veikloje (dabar priklauso 
skautų akademikų sambūriui), šo
kusi tautinius šokius “Gintare”, “Ne
mune”, mokiusi kitus taut, šokių, 
buvusi iškiliąja lietuvaite tautinių 
grupių festivalyje St. Catharines 
mieste, karalaite vynuogių festivaly
je, Bendruomenės valdybos nare. 
Studijas tęsia Toronte skaitytuvų 
(kompiuterių) specialybėje

TREMTIES VYRIAUSYBĖ...

istorija ir sąlygos apetito”

(Atkelta iš 2-ro psi.) 
ir Lenkijos tautų bendradarbia
vimas yra būtinas tų kraštų pa
žangai. Nesvarbu, kokias proble
mas tos dvi tautos turėtų iš
spręsti, jos visuomet liks kaimy
nėmis. Pati 
privers j a s gyventi taikoje. 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
žlugus Sovietų Sąjungai (nebe
daug trūksta), Lietuva atsidurs 
labai sunkioje padėtyje. Reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kad dabar
tiniu metu Lietuvoje yra 35% 
nelietuvių, ir tas nuošimtis kiek
vienais metais didės. Vienin
telis kaimynas, kuris galėtų pa
remti ir užtikrinti Lietuvos at
sistatymą, yra Lenkija. Tikras 
politikas širdį nešioja galvoje, 
kaip pasakė Napoleonas. Lietu
vos ir Lenkijos politikai bei va
dovaujamieji asmenys jau šian
dieną turi numatyti, suprasti ir 
sudaryti sąlygas, kad tas bend
radarbiavimas ateityje pasida

NAUJI
TAUPOMIEJI KANADOS 

LAKŠTAI
pirksite naujus lakštus. Taip pat galite 
gauti palūkanas čekiu, siunčiamu per 
paštą.

Galite pirkti reguliarių palūkanų lakštus 
už grynus pinigus savo banke arba investuoti 
šiomis sumomis: $300, $500, $1,000, 
$5,000 ir $10,000.

Jungtinių palūkanų lakštai
Jei norite didinti savo santaupas arba 

investavimą ateičiai bei senatvės fondui,

jūs pasirinksite jungtinių palūkanų lakštus, 
už kurių palūkanas gaunamos palūkanos, 
t.y. po pirmųjų metų mokama garantuotų 
metinių palūkanų 8.90%.

štai kaip auga $100 vertės lakštas:

Lpkr. 1 Vertė Lpkr. 1 Vertė
1979 $108.50 1983 $153.06
1980 $118.26 1984 $166.79
1981 $128.88 1985 $181.74
1982 $140.46

Jungtinių palūkanų lakštai gali būti 
perkami grynais pinigais arba 
pasinaudojant patogiu mėnesiniu 
taupymo planu savo banke arba 
investacijų įstaigoje. Lakštai yra 
šių rūšių: $100, $300, $500, $1000, 
$5000 ir $10,000.

Dvejopo pirkimo riba
Galite pirkti naujus 

Taupomuosius Kanados lakštus 
įvairiom sumom iki $30,000. 
Be to, “S24” ir “SR” lakštų 
savininkai gali reinvestuoti 
visas savo pajamas, gautas 

iš pasibaigusių lakštų, į 
naują seriją.

8.90 
vidurkis 

metinių palūkanų 
pabaigoje

Pirkite dabar
Milijonai kanadiečių šiais metais vėl 

pirks Taupomuosius Kanados Lakštus. 
Ir jūs kaip galint greičiau nueikite 
į savo banką, pas investacijų agentą, 
pasitikėjimo bendrovę arba į kredito uniją 
ir pasirinkite sau tinkamus lakštus. 
Atlikite tai dabar, kol nėra spūsties!

Didelis pasirinkimas
Jungtinės arba reguliarios palūkanos

Saugūs, greit iškeičiami 
ir pelningi

Daugiau kaip 32 metus Taupomieji Kanados 
Lakštai buvo graži kanadiečių tradicija.

Taupomieji Kanados Lakštai yra saugus 
investavimas, duodąs geras palūkanas 
kiekvienais metais. Jie yra iškeičiami į grynus 
pinigus kiekvienu momentu. Dėlto nenuostabu, 
kad milijonai kanadiečių kasmet investuoja 
į Taupomuosius Kanados Lakštus.

Naujieji Taupomieji Kanados Lakštai
prasideda 1978 metų lapkričio 1 dieną ir 
duoda metinių palūkanų vidurkį 8.90%, 
jeigu išlaikomi iki galo, t.y. 1985 metų.
Kiekvienas naujasis lakštas duoda 8.50% 
palūkanų pirmaisiais metais ir 9% 
kiekvienais likusiais metais per 
ištisus 6 metus.

Pasirinkite
Taupomieji Kanados Lakštai duoda 

puikią galimybę pasirinkti. Yra reguliarių 
palūkanų lakštai, kurie duoda palūkanas 
kiekvienais metais. Be to, yra Jungtinių 
palūkanų lakštai, kurie automatiškai 
reinvestuoja jūsų palūkanas. Pasirinkite 
lakštus, kurie jums geriausiai tinka.

Reguliarių palūkanų lakštai
Jei norite reguliarių metinių pajamų

už savo investaciją, jums patiks reguliarių 
palūkanų lakštai, už kuriuos palūkanos 
mokamos automatiškai kiekvieną 
lapkričio 1 dieną.

Jei esate toks, kaip ir daugelis lakštų 
savininkų, jums patiks tiesioginis 
pervedimas. Tai patogus būdas pervesti 
palūkanas į jūsų čekių arba taupomąją 
sąskaitą. Prašykite tai padaryti, kai

Pranešimas
LKB KRONIKOMS LEISTI 

SĄJUNGA
išleido “KLB Kronikos" 4 tomą ir 
lapkričio mėn. išleis “LKB Kroni
kos” I tomą anglų ir po to I tomą 
ispanų kalbomis, kurie bus plačiai 
paskleisti tu kalbų kraštuose. Ki
tais metais bus leidžiami sekantys 
“Kronikos” tomai.

Mieli lietuviai! įsigykite “LKB 
Kronikos” IV tomą, o neturintieji 
ir pirmuosius. Gavusieji nepamirš
kite atsilyginti. Sąskaitų nesiunčia- 
me.

Prisidėkite prie lietuvių tautos 
rezistencinės kovos, padėdami iš
leisti “Kronikos” knygas anglų ir 
ispanų kalbomis ir kartu įsijungda
mi į Kronikoms Leisti Sąjungą. Me
tiniai nariai aukoja nemažiau kaip 
$5, amžinieji nariai — $100, mece
natai — $1000. Aukotojams išduo
dami kvitai ir jų aukos JAV atlei
džiamos nuo federacinių mokesčių. 
Už visus gyvus ir mirusius narius 
kasdien aukojamos šv. Mišios. Pa
aukojusieji nemažiau kaip $100 bus 
įrašomi leidžiamose knygose.

Laukiame aukų! Atkreipkite dė
mesį į mūsų prašymus!

Malonėkite aukas siųsti ir “Kro
nikos” knygas užsisakyti bei čekius 
rašyti šiuo vardu ir adresu: LKB 
Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. 
Talman Ave., Chicago, Illinois 60629, 
USA. Kur veikia Sąjungos skyriai, 
aukas galima įteikti jų valdyboms.

LKB KRONIKOMS LEISTI 
SĄJUNGOS VALDYBA

rytų glaudesnis abiejų tautų 
naudai.

Dr. Zubras pripažįsta, kad 
Lietuva-Lenkija turėjo Vilniaus 
problemą, bet Lenkija niekuo
met neturėjo “imperialistinio 

Lietuvos atžvilgiu ir 
niekuomet neneigė Lietuvai ne
priklausomybės. Esą šių dienų 
Lenkijoje uoliai studijuojama 
lietuvių tautos įvykiu raida su 
derama simpatija ir objektyvu
mu. Nesą abejonės, kad Lenki
joje Lietuvos praeitis yra daug 
giliau nagrinėjama, negu pa
čioje šių dienų Lietuvoje.

• Didele svarbą kalbai skyrė ir 
dr. J. Basanavičius: “Jei kalba iš
liks gyva, išliks ir Lietuva, kalbai 
išnykus, nebebus ir Lietuvos, nebe
bus ir lietuvių”. PR. ČEPĖNAS

• Etnografas ir literatūros istori
kas L. Jucevičius — “kalba yra tau
tos turtas, ir niekas neprivalo už
miršti, kaip jo tėvai kalbėjo”.

PR. ČEPĖNAS
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Lietuvių kalbos kursų studentai Venecueloje. Trečioji iš dešinės — dr.
DANGUOLĖ TAMULIONYTĖ, kursų vadovė iš JAV

Thunder Bay, Ont.
A.a. BALYS GIEDRAITIS, 72 me

tų amžiaus, mirė rugsėjo 24 d., sir
gęs vos keletą dienų. Jis buvo dide
lis Lietuvių Bendruomenės darbinin
kas.

Velionis Kanadon atvyko 1928 m., 
pergyveno sunkius depresijos lai
kus (dirbo už $5 į mėnesį). Ilgiau
siai (16 metų) dirbo švietimo vady
bos tarnyboje kaip techniškas dar
bininkas. Buvo siunčiamas į visas 
mokyklas, kai reikėjo ką pataisyti. 
Susitaupęs pinigų, drauge su kitu 
tautiečiu nupirko nemažą miško plo
tą. Laisvalaikiu pasistatė namus, iš
dirbo žemę. Jo gražioje rezidencijo
je dažnai ruošdavome išvykas, vai
šes. Vedė iš Gudijos atvykusią mer
gaitę ir išmokė ją lietuvių kalbos. Su
silaukė trijų vaikų — inž. Benius 
dirba JAV, Jurgis — dujų bendro
vėje, Rūta (Ruth) — ligoninėje kaip 
radiologijos technikė.

A.a. BALYS GIEDRAITIS

Velionis daug dirbo įrengiant lie
tuvių skyrių tautybių parke. Jiedu 
su Petru Kajučių buvo pagrindiniai 
darbininkai. Vėliau prisidėjo H. Pas
kųs ir dirbo visą laiką.

Pagal žmonos pageidavimą, vietoj 
gėlių daug kas aukojo “St. Joseph's 
Manor Project”. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių. Priėmimas jiems 
buvo suruoštas velionies namuose.

Velionis labai mylėjo savo tėvynę 
Lietuvą. Jon buvo nuvykęs du kartu 
ir rengėsi važiuoti trečią kartą, bet 
nebeteko.

Velionies šeimai reiškiame nuošir
džiausią užuojautą. Dr. E. Jasevičiūtė

Windsor, Ontario
DAR KARTĄ primenama Wind

ir apylinkių lietuviams, kad Detroi
te rengiama dail. V. K. Jonyno, dail. 
Danguolės Jurgutienės ir dail. Rin- 
gailės Zotovienės kūrinių paroda. 
Atidarymas — spalio 21, šeštadienį, 
6 v.v., Kultūros Centre, prie Dievo 
Apvaizdos šventovės. Paroda bus ati
darą ir sekmadienį nuo 10 v.r. iki 
5 v.p.p. Rengia Detroito skautai lie
tuviškosios skautijos 60 metų sukak
ties proga. A. G.

• Kas daug gauna, o mažai duo
da, priklauso Skrudžo giminei

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



Pasaulio Lietuvių Bendruomenės su kraštų valdybų atstovais posėdis, įvykęs rugsėjo 16 d. Čikagos Jaunimo Centre. 
Iš kairės (pirmoj eilėj): kontr. kom. pirm. V. Kutkus, vis. reik, tarybos pirm. Aušra Zerr, PLB pirm. Vyt. Ka- 
mantas, sekr. D. Kojelytė, Pas. Liet. Jaunimo S-gos pirm. Gabija Juozapavičiūtė; (antr. eil.) PLB vykd. vicepirm. 
V. Kleiza, PLB ižd. M. Vilkaitis, garbės teismo pirm. dr. J. Sungaila, JAV LB vald. pirm. A. Gečys, vicepirm. M. 
Jakaitis, Vid. Vak. ap. pirm. K. Laukaitis, šviet. vicepirm. B. Juodelis; (treč. eil.): PLB sekr. A. Juodvalkis, Kana
dos LB pirm. J. Simanavičius, Kanados L. Jaunimo Sąj. pirm. P. Kuras, JAV LB tarybos pirm. R. Kudukis, PLB 
vicepirm. dr. A. Paulius, vicepirm. R. Sakadolskis ir vicepirm. S. Kuprys Nuotr. J. Kuprio

Numatomi pasikeitimai VUKe
Telefoninis pasikalbėjimas su VLIKo pirmininku Niujorke

Individo vertė musų visuomenėje
Mūsų visuomenės reikalavimai, menininkai profesionalai, jaunųjų prieauglis

AURELIJA BALASAITIENĖ

Visuomeninė veikla, kaip ji 
pas mus yra suprantama šian
dieną, yra nauja savo charakte
riu, nepanaši Į visuomeninę 
veiklą laisvoje Lietuvoje. Lais
vame savo krašte visuomeninin
kai yra daugiau ar mažiau visuo
meninio gyvenimo “specialis
tai”, ekstravertai savo charak
teriu, kovotojai, gimę su vado
vavimo instinktu. Priespaudos, 
karo, bėgimo ir stovyklų gyveni
mo metu, ilgus mėnesius netu
rėdami jokio asmeninio priva
tumo, pastovios gyvenimo vie
tos ar bent apytikrių ateities 
planų, mes instinktyviai būrė- 
mės arti vienas kito, kaip tos 
vilką pajutusios avys. Turbūt ne
buvo nė vieno asmens stovyklo
je, kuris vienu ar kitu būdu ne
būtų įsitraukęs Į koki nors orga
nizuotą judėjimą — mokyklas, 
kursus, komitetus, organizaci
jas. Ir vėliau, atsidarius durims 
Į svetingus kraštus, to paties 
instinkto vedami, stengėmės ne- 
siskirstyti, bet keltis j miestus 
didesniais būriais, kartais net 
per Atlantą persigabendami iš
tisus ansamblius su jų šeimo
mis.

Stovyklos kiek aplaužė mūsų 
individualizmą, padarydamos 
mus supersocialiu elementu, ku
riam nenoromis piršosi kolekty
vinės filosofijos pradai: indivi
das visuomenei, ne visuomenė 
individui. Pirmaisiais mūsų emi
gracinio gyvenimo metais buvo 
beveik nusikaltimas išvykti sek
madienį į paplūdimį ir nedaly
vauti susirinkime. “Dalyvavi
mas” buvo tapęs mūsų lietuviš
kos sąžinės matuokliu, o šūkis 
“v i s a, kas lietuviška, yra ge
riausia” — mūsų visuomeniniu 
ir kūrybiniu kriterijumi. Kriti
kose, recenzijose bei reporta
žuose buvo vartojamos frazės: 
“. . . programos lygis mums, lie
tuviams, buvo geras”. Jei klai
dingas, iš sentimentalaus patrio
tizmo kylantis subjektyvumas 
negalėjo ilgai išsilaikyti, išau
gus iš stovyklinio gyvenimo mė
gėjiškos psichinės terapijos lai
kotarpio, — tai po kelių dešimt
mečių jis išsiemancipavo į griež
toką kritikos mastą. Jau kuris 
laikas mes iš savo solistų, rašy
tojų, kompozitorių ir kitų meni
ninkų reikalaujame “tarptauti
nio” lygio ar bent mažų mažiau
sia profesinio kūrybinio proce
so.

Deja, tokiems reikalavimams 
mes neturime moralinės teisės, 
nes profesinis pasiruošimas bet- 
kurioje meno srityje reikalauja 
didelių materialinių išteklių, ku
rių mūsų visuomenė duoti nega
li. Argi pajėgtume išlaikyti bent 
vieną rašytoją, žurnalistą, pia
nistą ar dainininką drauge su jo 
šeima? Ar visa tai, kuo did
žiuojamės kūrybos ir meno sri
tyse, nėra tik atliekamu laiku 
sukurti talentingų mėgėjų dar
bai, daugiausia savo pragyveni
mą uždirbančių nieko su jų ta
lentais ir kūryba neturinčiose 
srityse?

Kokia gi būtų išvada? Ar vien 
dėlto, kad mūsų talentas po dar
bo įstaigoje, įmonėje ar labora
torijoje nori išreikšti save kuria 
nors kūrybine forma, turėtų bū
ti nuvertintas? Ar tas, kuris ta
po, rašo, kuria kompozicijas, 
harmonizuoja laisvalaikiu, atsi
sakydamas poilsio ir asmeninių 
pramogų, turėtų nustoti kūręs? 
Mano manymu, abiem atvejais 
atsakymas aiškiai neigiamas. 
Mes privalome skatinti savo kū
rybinį elementą, nes tik jame iš
lieka gyva natūrali mūsų tautos 

dvasia, nes tik per jį randame 
savo tapatybės atgarsį jų kūri
niuose. Ir tai jungia bei stipri
na mus. Tačiau tuo pačiu ar ne
vertėtų persvarstyti mūsų repor
tažų stilių ir mūsų parengimų 
klasifikavimą? Tokie posakiai, 
kaip “augšto lygio”, “tarptauti
nio masto”, turėtų būti vartoja
mi su saiku, laikantis ne provin
cinio, bet tarptautinio kriteri
jaus. Tik tuo būdu nepasimesi- 
me vertybių iškraipyme.

Tautinio liaudies meno an- 
sambliamis, šokių grupėms turė
tų būti statomi kitokie reikala
vimai. Liaudies menas yra gry
nai tautinio, ne tarptautinio po
būdžio kūryba, todėl, jei jis iš
laiko gryną savo lietuvišką cha
rakteri, turėtų būti vertinamas 
atskirai ir skirtingai. Ir liaudies 
menas savo esmėje nėra profe
sinis. Jis yra tradicinis, sponta
niškas, ne individualus. Čia rei
kia vadovautis kriterijumi, ku
ris nustatomas, lyginant pana
šaus pobūdžio grupes.

* * *
Turime mes dar vieną savo 

visuomenės narių kategoriją, į 
kurią reikėtų pradėti kreipti 
rimtesnį dėmesį, kad ilgainiui 
ir tai grupei didėjant, mūsų jau
nesniosios kartos profesionalų 
skaičiui augant, nebūtų praras
tas vertingas mūsų tautinės gru
pės elementas. Profesijonalai 
instrumentalistai, vokalistai ir 
menininkai, savo specialybei 
tinkamai pasiruošę ir iš jos gy
veną, ateina pas mus ne kaip 
liaudies kūrybos interpretato
riai, bet kaip individualios kūry
bos perteikėjai. Jiems nėra spe
cialaus “lietuviško” masto, kiek 
tai liečia jų kūrybinę sritį. Ta
čiau mes jų neįvertiname kaip 
vertingų savo visuomenės as
menybių, jiems statydami eili
niam nariui tinkamus reikalavi
mus. Mūsų uždavinys yra juos 
visokeriopai remti, juos ypač 
moraliai palaikyti, nes jie, savo 
gabumais prasimušę savo gyve
namo krašto profesiniuose 
sluogsniuose ir kaip į publiką iš
ėję mūsų tautos ambasadoriai, 
atlieka neįkainojamą kultūrinės 
ir tautinės propagandos darbą.

Koncertų programose, meno 
parodų kataloguose lietuviškos 
pavardės, pabrėžiant dar ir lie
tuvišką kilmę, Lietuvos mokslo 
institucijas, braunasi į laisvojo 
pasaulio publikos sąmonę natū
ralia savo kūrybinės jėgos sro
ve. Deja, nekartą pasigirsta pri
mityvių balsų, kurie tvirtina, 
kad pvz. lietuvis, pragarsėjęs 
pianistas, “nieko nesąs nusipel
nęs mūsų visuomenei”. . . Toks 
siauras primityvumas neleisti- 
jinas, jei norime, kad kūrybin
gieji mūsų visuomenės nariai 
nenutoltų nuo jos kamieno, pa
sijutę esą už jos ribų, nes “nuo
pelnų” vertinimo kriterijus per 
paskutiniuosius kelis dešimtme
čius nepadarė didelės pažangos. 
Ne dalyvavimas susirinkimuose, 
posėdžiuose, valdybose apspren
džia asmens vertę. Individo kū
rybinis potencialas, išsivystęs 
laisvame krašte, pats per save 
yra Įnašas į mūsų tautinį ir kul
tūrinį lobyną. Jau čia besimo
kanti, bręstanti ir savistovėjan- 
ti jaunoji karta to pirmykščio 
įsipareigojimo jausmo visuome
ninei veiklai negali turėti. Vie
nintelis būdas juos įpareigoti 
yra randant jiems deramą vietą 
mūsų visuomenėje, vertinant jų 
laimėjimus platesniu kriteriju
mi.

* :I< *
PLB seimo nutarimų tarpe 

matyti ryškus susirūpinimas 
spaudos bendradarbių prieaug

liu. Atminkime, kad retėja ei
lės tų, kurie dar iš stovyklinio 
gyvenimo atsinešė pažiūrą, jog 
menas ir raštas turi būti “nemo
kamas” ar “dėl garbės”. Dar tu
rime buvusių žurnalistų profe- 
sijonalų, kurie emigracijoje bu
vo priversti dirbti kitose specia
lybėse, bet rašo iš pomėgio ir 
Įpratimo. Deja, neturime vilties 
prisiauginti profesijonalų, nes 
čia profesijonalo sąvoką, kaip ir 
kiekviename krašte, yra glau
džiai susijusi su galėjimu iš sa
vo profesijos pragyventi ir išlai
kyti savo šeimą. O argi mūsų vi
suomenė gali išlaikyti bent vie
ną žurnalistą ar rašytoją su jo 
šeima? Atrodo, su laiku bus prie 
to einama, kad reikės mažinti 
kiekybę ir taip pakelti kokybę, 
kad nedaugelis, bet tikrai gerų 
spaudos darbuotojų galėtų rizi
kuoti profesijonaliam lietuviš
kos spaudos darbo pasiruošimui. 
O tokių reikės, kad mūsų visuo
meninio ir kultūrinio gyvenimo 
tęstinumas galėtų būti užtikrin
tas. Nei šūkiais, nei pažadais, 
nei svajonėmis negalime sau 
leisti ilgai žaisti. Laikas retina 
vyresniųjų eiles ir formuoja 
jaunesniuosius, kurie su laiku 
atsidurs kryžkelėje tarp darbo 
savo visuomenei, kuri nebus pa
siruošusi juos įvertinti, ir tarp 
kasdieninės kovos už būvį reika
lavimu.

* * *
Mylėkime savo menininkus, 

rašto žmones, mokslininkus, 
profesijonalus, vertindami juos 
ne pagal jų visuomeninę veiklą, 
bet pagal jų Įnašą ir už mūsų vi
suomenės ribų. Jie yra tikrieji 
mūsų ambasadoriai. Persvarsty- 
kime savo pačių nusiteikimus 
tiems, iš kurių laukiame rašto, 
žodžio, veiksmo, kūrinio. Duoki
me jiems laisvę pilnai pražydėti. 
Tie, kurie savyje išlaikys lietu
viškos tapatybės sąžinę, liks vi
sada savosios visuomenės na
riais.

Paskutinioji dainų šventė pa
rodė, kaip reikalingas jaunų di
rigentų prieauglis. . . Turime 
apsčiai jaunų žmonių, kurie stu
dijuoja muziką ir tampa profe- 
sijonalais. Leiskime jiems jieš- 
koti naujų kelių, naujų metodų 
ir kvieskime juos į savo tarpą 
kaip sau lygius, kad jie, nebijo
dami likti vyresniųjų šešėlyje, 
nenusigręžtų nuo lietuviškos 
darbo dirvos ir jai teiktų profe
sinį lygį. Lankstumas, kuklu
mas nėra viena didesniųjų mū
sų vyresniosios kartos dorybių. 
Bet tą dorybę reikia pradėti 
puoselėti, kad retėjančios mūsų 
idealistų menininkų, muzikų, 
žurnalistų eilės užsipildytų nau
jomis atžalomis.

* Kunigas, mokslininkas K. Bau- 
ža-Bagužis (XIX a.) teigė, kad lietu
vių kalba yra sena ir turtinga. Jis 
ją lygino su lotynų kalba dėl jos 
glaustumo, muzikalumo ir laikė ją 
tinkama literatūrinei kūrybai. Jis 
sakė, kad, norint sunaikinti tautą, 
reikia atimti iš jos kalbą.

PR. ČEPĖNAS
• Po 1863 m. sukilimo lietuvių

tautinis sąjūdis palengva atsiribojo 
nuo lenkų, nes lenkai tepripažino 
lietuviams tik tiek savitumo, kiek 
lenkiškai provincijai, ir troško dik
tuoti lietuviams savo politinius sie
kimus. PR. ČEPĖNAS

KALĖDINES ir įvairių progų 
KORTELES SU LIETUVIŠKU ĮRAŠU GALIMA PIRKTI 

mskira? Silesia Oo.
 19 Hellems Ave., Welland, Ontario L3B 3A8 Ontario

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas dr. 
K. Valiūnas, paklaustas apie 
VLIKo veiklą telefoniniame pa
sikalbėjime su Torontu, pareiš
kė, kad spauda ignoruoja arba 
nepakankamai informuoja vi
suomenę apie VLIKo atlieka
mus darbus. Jis pripažino, kad 
paties VLIKo teikiama infor
macija yra silpnoka, tačiau pa
brėžė permažą lietuviškosios 
spaudos domėjimąsi VLIKu. 
Tokios spaudos gretose esą ir 
“Tėviškės Žiburiai”. VLIKo ei
lėse trūksta žurnalistinio nusi
teikimo žmonių, o laikraščiai 
taip pat nesą pajėgūs atsiųsti 
savo žmones į VLIKo rengia
mus politinio pobūdžio suvažia
vimus. Pvz. netoli Vašingtono 
buvęs surengtas baltiečių infor
macijos seminaras, kuriame ne
daug lietuvių, dirbančių infor
macijos srityje, galėjo daly
vauti.

Kai VLIKo pirmininkas buvo 
paklaustas, ar yra VLIKo veik
loje reikšmingų dalykų, apie 
kuriuos reikėtų spaudoje rašy
ti, atsakė, taip. Pasak jo, VLI- 
Kas nuolat veikia — planuoja, 
posėdžiauja, vykdo, budi Lietu
vos reikalų sargyboje. Jis neor
ganizuoja demonstracijų gatvė
se, bet veikia tyliai politinėje 
srityje. Vienas artimiausių vie
šų jo žygių bus metinis suva
žiavimas Čikagoje š. m. gruo
džio 9-10 d.d. Jam intensyviai 
rengiamasi. Jame paaiškės ir 
numatomi pasikeitimai VLIKe. 
Esą dr. K. J. Valiūnas numato 
pasitraukti iš VLIKo valdybos, 
nes joje dirba jau 12 metų. 
VLIKo veiklai išleidęs daug as
meninių lėšų, paaukojęs daug 
laiko ir energijos. Dabar atėjęs 
laikas naujiem žmonėm. Gali
mas dalykas, nauja VLIKo val
dyba būsianti sudaryta ne Niu
jorke, bet kitoje JAV vietovėje.

Kitas minėtinas VLIKo veik
los baras yra ryšių palaikymas 
su įvairių kraštų valdančiais 
sluogsniais, ypač Europoje. Tam 
reikalui pirmininkas skiriąs 
daug dėmesio, nes tuo būdu 
perduodama reikalinga infor
macija ir laimimos simpatijos 
pavergtos Lietuvos reikalui. Ta 
sritis darosi ypač aktuali, ruo- 
šiantis Madrido konferencijai 
1980 m., kur vėl bus svarstomas 
Helsinkio sutarimų vykdymas, 
ypač žmogaus teisių srityje.

Viza į detroitiečių širdis
Solistės G. Čapkauskienės — J. Govėdo koncertas Detroite

ALFONSAS NAKAS

1978 m. rugsėjo 30 d. Detroi
to lietuvių Dievo Apvaizdos pa
rapija iškilmingai minėjo pen- 
kerių metų sukaktį nuo įsikūri
mo naujoje vietoje, Southfielde. 
Koncertinei pokylio programai 
atlikti pakviesti inontrealietė 
sol. Gina Capkauskienė ir to
rontiškis akompanuotojas Jonas 
Govėdas.

Nepilnos valandos programa 
buvo suskirstyta į tris dalis, 
du kartu duodant solistei po 
porą minučių atsikvėpti. Pirmo
je dalyje ji dainavo tris pran
cūziškas dainas: G. Bizet’o, H. 
Duparc’o ir C. Debussy. Antru 
išėjimu atlikti šeši lietuvių kom
pozitorių kūriniai — V. Kerbe- 
lio, B. Jonušo, O. Metrikienės, 
J. Stankūno, G. Gudauskienės 
ir J. Gaidelio. Trečiam išėjimui 
solistė pasirinko ilgesnę ariją iš 
A. Thomaso operos “Mignon”. 
Ilgais, karštais plojimais ir 
šauksmais publikai maldaujant, 
dar buvo sudainuota G. Donizet
ti “Pulko dukters” arija ir iš 
solistės albumo V. Kuprevičiaus 
“Lakštingalos giesmė” (P. Ba
bicko žodžiai).

Jau pirmajame rečitalyje 
Detroite prieš keletą metų G. 
Capkauskienė buvo, kaip sako
ma, “daug žadanti” dainininkė. 
Dabar ji grįžo subrendusi, 
triumfuojanti, keleto Lietuvių 
operos pastatymų primadona, 
kelių dešimčių koncertų solis
tė. Publiką žavėjo jos aplamai 
auksinio grynumo balsas, o ža
vinga koloratūra, kurios trelių 
nepagailėjo beveik kiekvienoje 
dainoje, tiesiai visus iš proto 
varė. Bene svarbiausia buvo tai, 
kad ji atsivežė sau lygų akom- 
panuotoją. Skambindamas su 
giliu jausmu ir augšta muzikine 

Spalio 11 d. VLIKo pirminin
kas išvyko Europon ir aplankys 
šias sostines — Romą, Madridą, 
Bonną, Paryžių, Berną. Romoje 
numatytas vizitas pas arkiv. Ca- 
sarolį, Vatikano užsienio reika
lų tvarkytoją, kuriam labai ar
timi ir Lietuvos reikalai. Si ke
lionė užtruksianti apie mėnesį 
laiko.

Dr. K. J. Valiūnas minėtame 
telefoniniame pokalbyje primi
nė, kad VLIKas, šalia rėmėjų, 
turi ir opozicijos. Labiausiai jo 
nemėgsta Kremliaus žmonės. 
Jie nuolat organizuoja propa
gandinius puolimus prieš VLI- 
Ką, vaizduoja jį kaip kažko
kią pabaisą. Iš kitos betgi pusės 
tie patys žmonės įvairiais ke
liais sugestinuoja per savo agen
tus panaikinti VLIKą. Esą jis 
pasenęs, neveiksminas, neberei
kalingas. Panaikinus VLIKą, 
būsią daug geriau. Tada lietu
vių išeivijai sovietinė valdžia 
teiktų didesnę pagalbą kultūri
nėje srityje — įsteigtų lituanis
tikos katedrą kuriame nors S. 
Amerikos universitete, remtų 
ansamblius ir t.t. Kitaip tariant, 
folklorinio pobūdžio veikla so
vietams būtų priimtina, jei ne
bebūtų politinio organo, dir
bančio Lietuvos išlaisvinimui. 
Panašiai galvojančių esą ir lie
tuvių išeivijos eilėse. Tai esąs 
apgailėtinas, trumparegiš
kas reiškinys.

Į klausimą, kaip sekasi VLI- 
Kui dirbti su naująja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba, dr. K. J. Valiūnas atsakė 
džiaugdamasis gera pradžia. 
Klevelande įvykęs pasitarimas 
VLIKo atstovų su naująja PLB 
vadovybe ir konstatuota, kad 
bendradarbiavimas yra pilnai 
galimas. Aplamai, sutarimas vir
šūnėse esą priklauso nuo žmo
nių. Atėjus inž. V. Kamantui, 
sutarimas palengvėjęs.,

Dr. K. J. Valiūnas, nors ir 
pasiryžęs iš VLIKo valdybos pa
sitraukti, bet neketina išeiti iš 
politinės veiklos. Esą ir nebū
damas pareigose jis talkinsiąs 
Lietuvos laisvinimo darbui ki
tais būdais, nes tai pirmaeilės 
reikšmės dalykas, ypač šiuo 
šiuo metu, kai pasaulio arenoje 
iškilo žmogaus teisių klausimas. 
VLIKo reikšmė didėsianti, nes 
sovietų pavergtų tautų išlaisvi
nimas ateityje būsiąs dar ak
tualesnis.

kultūra, kiekvieną solistės dai
ną jis puikiai papildė. Dainų 
šventėje Toronte keli šimtai 
detroitiečių gėrėjosi Jono Go- 
vėdo dirigavimu, o dabar be
veik visi tie patys džiaugėsi jo 
menu prie pianino.

Reikia tikėtis, kad G. Cap
kauskienė ir J. Govėdas bus daž
nesni Detroito lietuvių svečiai. 
Vizas į detroitiečių širdis jiems 
niekada nebus sunku gauti...

SEKANTYS RINKIMAI...
į savivaldybės tarybas ir mokyklų vadybas šiais metais 

bus trim savaitėm anksčiau visoje Ontario provincijoje, 
būtent, 1978 metų lapkričio 13, pirmadienį.

Ankstyvesnė data reiškia, kad laikas, skirtas surašymui ir preliminarinio rinkikų 
surašo sudarymui, bus trumpesnis nei praeityje. Taip pat laikas, skirtas savival
dybės raštvedžiui peržiūrėti sąrašų, yra sutrumpintas.

Jei norite būti tikras, kad lapkričio 13 balsuosite jums skirtoje būstinėje, nuei
kite ir patikrinkite preliminarinius rinkikų sąrašus, kuriuos savivaldybės raštve- 
dis netrukus iškabins. Sekite savo laikraštyje skelbimų, nurodantį jums kur ir 
kada sąrašai bus peržiūrimi.

Atskirųjų mokyklų rėmėjai taip pat turėtų patikrinti sąrašus. Jūsų pavardė sąraše 
ne tik nulems už kurį mokyklos patikėtinį galėsite balsuoti, bet ir auklėjimo 
kryptį, kuri yra susijusi su jūsų 1979 metų nuosavybės mokesčiais.

Savivaldybės raštvedis turi sąrašą asmenų, galinčių skirti mokyklos mokesčius 
vienai ar kitai sistemai. Šis sąrašas gali būti peržiūrimas iki 1978 metų spalio 27, 
penktadienio. Jūsų laikraštyje bus skelbimas, nurodantis kur ir kada minėtąjį 
sąrašą galima pamatyti.

Rašytojas JUOZAS BALČIONAS-SVAISTAS paskutiniaisiais savo gyvenimo 
metais Nuotr. Algirdo Gustaičio

Lietuvybe ir krikščionybė
AL. GIMANTAS

Reikia tikėtis, kad nevienas 
skaitytojas suabejos šios ant
raštės tikslumu, galvodamas, 
kad tokia ar panaši tema tik
tų daugiau šventadienio pa
mokslui. Tačiau, kai dar vis 
bandoma gvildenti toji gal jau 
kiek ir nuaktualėjusi dilema ta
riamo ar tikro tautos pasirin
kimo tarp Maskvos ir Romos, 
kažkaip lieka daugiau drąsos ir 
šio rašinio antraštiniam iššū
kiui.

Gretinimas lietuvybės su 
krikščionybe nejučiomis kyla, 
kai bent kiek atidžiau bandai 
stebėti kaikuriuos išeiviškojo gy
venimo reiškinius. Tie reiški
niai visai nedviprasmiškai rodo 
logikos ar tęstinumo stoką, 
krikščioniško gyvenimo princi
pų trūkumą. Laikome save 
krikščioniška bendruomene. Jei 
taip, negalime užmiršti su ja 
susijusiu įsipareigojimų bei 
gairių. Tiesa, bendroji nukrikš- 
čionėjimo banga mažiau ar dau
giau yra palietusi beveik visą 
pasaulį, tad gal ir “normalu”, 
jog ir mes esame paliesti tos 
pačios bangos. Bet ar tai pa
guoda, pasiteisinimas ir sura
minimas?

Mūsų tarpusaviai grupiniai 
santykiai, bent žodinės kovos 
arenoje, yra beviltiškai susipai
nioję, be jokių prošvaisčių iš
siaiškinti, jau nekalbant apie 
kompromiso galimybę.

Kova lietuviškos laikfhštijos 
puslapiuose po truputį nuodija 
visą atmosferą, kelia vienų ki
tais nepasitikėjimą, tarpusavio

Ministry 
of
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niekinimąsi, nepalikdama vietos 
nė mažiausiam vilties spindu
liui. O jei tokioje atmosferoje 
paminėsi krikščioniškosios kul
tūros ir tradicijų apraiškas, tik
riausiai būsi išjuoktas ir “nu
švilptas”.

Gal tas reiškinys rodo, kad 
visdėlto krikščioniškieji princi
pai niekad nebuvo giliau įaugę 
ir įsitvirtinę tiek kasdienybėje, 
tiek elgesio ir protavimo nor
mose. Stebiesi žmogus ir nega
li suprasti, iš kur tiek daug pa
giežos, kartumo, tiesiog netram
domos neapykantos, kurios yra 
pilnos širdys ir mintys, na, ir 
veiksmai.

Tiesa, dar niekas neužmiršo 
pakiliai giedoti Tautos himno, 
viešai padūsauti ir deklaruoti 
meilės bei ištikimybės sielos 
gelmėse nešiojamai Lietuvai. 
Jos, tik jos vardu bedirbant 
reikalai ir problemos riedėjo 
vienos krypties gatve iki pat 
akligatvio. Skaitai vieną kitą 
lietuvišką laikraštį ir matai, 
kaip toli įsivažiuota pilnu grei
čiu, tiesiog azartine sparta, ne
bandant žvalgytis į šalis, nesi
skaitant su esminėmis eismo 
taisyklėmis, nebandant sustoti 
ar bent pristabdyti net ir ten, 
kur sveikas protas to reikalau
tų.

Turbūt visų emigrantinių vi
suomenių nelaimė ar liga yra 
visokeriopi tarpusaviai nesuta
rimai, tuščios ambicijos ir gana 
siauras tikrojo patriotiškumo 
supratimas. Deja, kaip įvykiai 
rodo, ir lietuviškoji išeivija nie
ko nepasimokė iš aiškių pavyz- 

(Nukelta į 9-tą psl.)



Solistė LILIJA ŠUKYTE operoje “Grafas Liuksemburgas” V. Vokietijoje

Stigmatizuotoji Teresė

Kas turi balsą ir svajonę...

KUN. DR..J. GUTAUSKAS

Kun. Jonas Burkus, kelių ma
žesnių ir didesnių knygų auto
rius, 1953 m. išleido platoką stu
diją “Teresė Neumanaitė”. Tos 
knygos laida išsibaigusi. Šiais 
metais, kaip “Sūduvos” leidinys, 
pasirodė nauja autoriaus knyga 
apie stigmatizuotąją Teresę. Tai 
lyg ir pirmosios knygos papildy
mas, apimantis Teresės gyveni
mą nuo 1953 m. iki jos mirties 
1962 m. rugsėjo 18 d.

Teresė Neumanaitė gimė Kon- 
nersreutho miestelyje, Bavari
joje, netoli Čekoslovakijos sie
nos. Kiek paaugusi lankė mo
kyklą, o popietiniu laiku eidavo 
dirbti pas ūkininkus, gaudama 
už darbą kelis pfenigius. Tuoj 
po I D. karo ją ištiko eilė ligų 
— 7 metus negalėjo vaikščioti. 
Kaip ji pati tvirtina, išgijusi iš 
visų ligų šv. Vaikelio Jėzaus Te
resės užtarimu (p. 10).

Autorius ją vadina stigmati- 
zuotąja (ji turėjo neužgyjančias 
Kristaus kančios žaizdas), eksta- 
zininke, kentėtoja, regėtoja, pas- 
ninkautoja (nuo 1927 m. ji lai
kėsi visiškos nevalgos ir nejautė 
jokio alkio ar troškulio). Ji ga
lėjo priimti tik šv. Ostiją (p. 20).

Teresę galima pavadinti mis
tike, charizmatike. Ji buvo apdo
vanota ypatinga Dievo dovana 
(charizma). Toji malonė gauna
ma ne dėl nuopelnų, ne per sak
ramentus ir maldą, bet betarpiš
kai iš Dievo, neužtarnautai.

Stigmos yra taip pat Dievo 
malonės ženklas Kristaus kan
čios žaizdoms priminti. Nuo šv. 
Pranciškaus laikų (jis buvo pir
masis tikrai turėjęs Kristaus 
kančios žaizdas) iki mūsų dienų 
K. Bendrijoj buvo apie 350 stig- 
matikų, bet tik 60 jų sulaukė pa
laimintųjų ir šventųjų garbės. 
Teresė, kaip ir kiti ekstazinin- 
kai, stigmas gavo regėdama ir 
išgyvendama - Kristaus kančią. 
Per vienerius metus Teresė tu
rėdavo daugiau kaip 100 regėji
mo ekstazių. Nuo 1926 iki 1962 
m. ji turėjo apie 3500 regėjimų 
(p. 16).

Teresės Neumanaitės eksta
zės turėjo tris ypatingas sielos 
būsenas: regėjimo, pagavos ir 
ypatingos ramybės. Ji regėdavo 
labai senai įvykusius faktus, 
kaip angelo apreiškimą š v č. 
Mergelei Marijai, paskutinę 
Kristaus vakarienę, Jo mirtį ant 
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kryžiaus, prisikėlimą. Ji po re
gėjimo pakartodavo girdėtus žo
džius ir sakinius tų kalbų, kurių 
ji visai nemokėjo. Ji ir miego
davo labai trumpai — vos apie 
dvi ar tris valandas į savaitę.

Žvilgsnis į knygos turinį pa
rodo apie ką autorius rašo ir 
bent iš dalies nušviečia Teresės 
asmenį. Pirmame skyriuje rašo
ma apie jos vaikystę ir jaunys
tę, mistinius reiškinius, regėji
mus ir stigmas, ekstazines būse
nas. Antrame — Teresės kūno 
ir sielos būklė — jos nevalga. 
Toliau seka tokie skyriai, kaip 
vidinis Teresės gyvenimas, ob- 
latų vienuolynas ir seminarija 
(jos nuopelnais tai įsigyta), Te
resės bendraminčiai, mirtys 
Neumanų šeimoje, Teresė apie 
maldos galingumą, Adoracijos 
vienuolyno įsteigimas, Teresės 
mirtis ir palaidojimas, Teresia- 
numo adoracijos vienuolynas, 
Teresės herojiškų dorybių ir 
šventumo tyrimas, čia randame 
tokius poskyrius, kaip bendras 
žmonių įsitikinimas, postuliato- 
riaus paskyrimas, maldų išklau
symas. Ir paskutinis skyrius — 
Teresės dešimtmečio mirties mi
nėjimas. Duodamas ir anglų kal
ba knygos turinys. 152 p. randa
me lietuvių, anglų ir vokiečių 
kalbomis literatūrą, kurią jis pa
naudojo rašydamas šią knygą.

Tai dailiai išleista knyga (M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoje), 
atspausdinta gerame popieriuje, 
ryškiomis, pakankamo dydžio 
raidėmis, papuošta prasmingu 
viršelio piešiniu (lelijos žiedas, 
apsuptas erškėčio šakele).

Medžiagos paskirstymas nuo
seklus, tikslus. Skyriai suskirs
tyti poskyriais, o šie smulkes
niais skyreliais. Tai paįvairina 
knygos turinį ir palengvina skai
tymą. Skaitydamas jauti, kad 
autorius gerai susipažinęs su 
Teresės gyvenimu ir joje pasi
reiškusiais mistiniais reiškiniais.

Kalba sklandi, nevartoja il
gu, supainiotų sakinių, tik moks
liškam veikalui reikalingų išna
šų. Faktų tikrumą mokslo žmo
nės gali patikrinti nurodytuose 
šaltiniuose. Knyga nesunkiai 
suprantama vidutiniško išsilavi
nimo skaitytojui.

J. Burkus, KONNERSREUTHO 
TERESE, “Sūduvos” leidinys. 
Čikaga 1978 m., 159 psl. Kaina 
5 dol.

Pokalbis su tarptautinio masto soliste Lilija Šukyte-Sukis Muenchene
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Kadaise esate minėjusi, 
kad mieliausiai dainuojate kla
sikinius dalykus. Ar nepasikeitė 
nuomonė? Modernias operas tur
būt nelabai mėgstate?

— Ne. Bet manau, kad yra vi
sų mūsų pareiga dainuot moder
nią operą, aplamai XX š. muzi
ką, nes ji yra mūsų išraiška. Bet 
didelė problema yra ta, kad 
kompozitoriai nerašo tokiu me
todu, kaip Mozartas, kaip roman
tikai, kad nežudytų dainininko 
balso. Jie rašo ekstremistiškai: 
arba labai aukštom gaidoms ar
ba labai žemom. Tai tiek išvar
gina balsą, kad gali pasipjauti, 
kol išmoksti vaidmenį. Iš tos pu
sės moderni muzika man nemie
la, nes aš jaučiu, kad joje yra 
ne tiek inspiracijos, kiek ambi
cijos: “Aš noriu rašyt kitaip, no
riu būti pirmas kompozitorius, 
kuris daro kitaip. Man nesvar
bu, kad dainininkas pasipjaus, 
bet aš rašau kitaip.” Ir kai jauti, 
kad kompozitorius, rašydamas 
“kitaip”, mane kankina, aš jam 
darausi labai pikta. Jeigu jis ra
šytų taip, kad mano balso nežu
dytų, būtų malonu. Aš nesu ne
muzikali dainininkė, be to, ir 
pianistė, greit išmokstu ir mie
lai galėčiau ką nors dainuoti, 
bet jeigu kompozitorius rašo ne
sąmones, tai tegul pats ir dai
nuoja. Esu dainavus modernių 
dalykų ir gerų, ir blogų. Bet 
tuos, kurie man atrodė mano 
balsui blogi, visus esu atmetusi.

— O kaip su mūsų daininin
kų prieaugliu tremtyje? Ar yra 
gabaus jaunimo?

— Aš nesu girdėjusi. Tai ir 
yra mano problema. Kai gyve
nau Kanadoj, JAV, turėjau pro
gų išgirsti vieną, antrą, trečią. 
Bet dabar tik iš laikraščių pa
skaitau kaiką. Mano nuomone, 
kas turi balsą ir svajones, turi 
stengtis jas įgyvendinti. Be tu
rimų gabumų, ypač mažos tau
tos jaunam dainininkui, reikia 
daug dirbti. Aš irgi neturėjau 
nei protekcijų, nei pinigų. Aš 
dirbau, dirbau ir dabar dirbu. 
Esu nuomonės, jei man davė 
Dievas talentą, tai aš esu įparei
gota jį išvystyti. Aš to niekad 
negaliu užmiršti. Esu labai lai
minga, turėdama teisę dirbti. 
Tai yra man privilegija. Ir gyve
nimas, ir talentas, ir viskas yra 
paskola. Aš manau, kad man 
gyvenimas nieko neskolingas, 
bet aš jam skolinga savo darbą, 
savo talentą. Ir aš galiu kiekvie
nam jaunam kolegai pasakyti 
tiktai “dirbkite”. O jeigu nepa
vyks, nėra gėda. Yra didžiulė 
gėda, jei sėdi ir nieko nebandai. 
Gėda prieš Dievą, prieš save, di
džiausia gėda. Aš prisimenu, kai 
pradėjau savo dainavimą, studi
jas, pora lietuvių subrendusių 
dainininkių stengėsi apie mane 
labai blogai kalbėti, sakyti, esą 
Šukytė menka, nieko iš jos ne
bus. Tada aš sau prisiekiau, kad 
tokiu metodu prieš jokį kolegą 
neisiu į kovą. Mūsų gyvenimas 
pertrapus ir pertrumpas, kad jį 
neigiamybėmis nusėtume ir ko
kiam nors žmogui stengtumė
mės pakenkti. Aš jaučiu, kad 
mano gyvenimas yra mano, kito 
gyvenimas yra jo.

— Kaip su lietuviškais kvie
timais? Ar jų gaunat iš Ameri
kos ir ar galit juos priimti?

— Negaliu kvietimų priimti 
nes esu nuolat užimta. Eventu
alūs kvietimai lietuviam būtų 
įmanomi, jei turėčiau vėl kada 
nors gastroles. Tada galėčiau 
įjungti porą koncertų. Bet pas
kutinės gastrolės Amerikoj man 
buvo ir laiko atžvilgiu labai 
sunkios. Aš neturėjau laiko. Pa
galiau neoficialiai dainuot tame 
pačiame mieste, kur gastrolės 
vyksta, arba gretimame, pasiža
dėjus nekoncertuoti kitur, aš 
nenoriu.

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
savo meninį augimą?

— Kalbant apie savo meninį 
augimą, brendimą, reikia pasa
kyti, kad mano pažiūra į žmo
nes, į gyvenimą pasidarė daug 
tolerantiškesnė. Anksčiau a š 
buvau labai nekantri. Negalėjau 
pernešt kolegos, žmogaus, kuris 
greit nesupranta. Pagal save ma
tavau ir kitą: jei tas greit nesu
pranta, muzikos nemėgsta, yra 
paikas, nevertas ir pan. šitokį 
galvojimą pergyvena kiekvie
nas jaunas žmogus. Bet kai gy
venime pats daugiau išgyveni, 
kai prarandi žmones, kuriuos 
myli ir pan., pradedi suprasti ir 
kitą žmogų. Jeigu jis nėra tiek 
gabus, jam aiškini ilgiau; jei 
publika neploja, niekad nepyks
ti. Įgauni daugiau tolerancijos 
ir aplamai daugiau meilės pub
likai, kolegoms ir žmogui kaip 

tokiam. Aš niekad nesu intriga
vusi prieš kurį nors kolegą. Bet 
aš esu kovojusi už savo karjerą, 
esu pasakiusi, jeigu negausiu 
operos premjeros, neisiu dai
nuot. Bet aš niekad nėjau prieš 
kitą kolegą. Aš nesu paminėjus 
jokių vardų ir nesu prašius iš
mest kitą, nes noriu dainuot. Aš 
tiktai už save esu kovojusi. Bet 
nesu buvusi anksčiau tokia tole
rantiška, kaip dabar. Esu trupu
tį daugiau žmoniškumo įgijusi. 
Pats laikas. . .

— Ką iš savo mokytojų labiau
siai vertinate, kas daugiausia da
vė?

— Mano balsui labai daug pa
dėjo Irene Jessner. Bet moky
tojas esi tikrumoj pats sau. Mo
kaisi iš savo klaidų. Išėjęs į sce
ną pasijunti visai kitaip, negu 
studijoj. Pradėdama karjerą, 
studijoj dainuoji labai gerai, o 
scenoje labai prastai. Ir per nuo
latinį dainavimą bei kantrybę 
pats išmoksti. Nėra nė vieno 
mokytojo, kuris už tave gerai 
padainuotų ar įrengtų mygtuką, 
kurį paspaudus, tu staiga gerai 
dainuotum. Viskas yra palikta 
tavo nuožiūrai.

— Kaip publika reaguoja 
Amerikoj ir Europoj — ar skir
tingai?

— Visur tas pats. Juo garses
nis dainininkas, juo šiltesnė 
publika. Žmonės mano, jeigu 
labai garsus dainininkas atva
žiuoja, yra geras, ir entuziastin
gai ploja. Ir tautiškumas reiškia.

Šią naktį regėjau...
Rambyno legenda Aldonos Variakojienės tapyboje

J. KUPRIONIS

Los Angeles mieste gyvenan
ti dailininkė Aldona Audrony- 
tė — Variakojienė, šalia savo 
kruopštaus triūso “apie na
mus”, kur kiemas ir namai yra 
paversti į puošnų menišką kūri
nį, vis atranda laiko ir tapybos 
darbui. Įvairiomis progomis 
ruošiamose dailės parodose ma
tysi ir Aldonos kūrinius. Ypač 
gausi jos darbų paroda buvo už
pernai, kai ji buvo išstačius! net 
50 paveikslų Los Angeles ir vė
liau Čikagoje (“TŽ” 1976. X. 14).

Po anos parodos dailininkė 
pasirinko savo kūrybai gana sa
vitą tematiką. Iš savo motinos 
ji buvo girdėjusi deklamuojant 
Rambyno legendą. Rambynas 
yra piliakalnis ant Nemuno deš- 
niojo kranto, Klaipėdos krašte. 
Jis itin išgarsėjo, kai Vydūno 
vadovaujamas Mažosios Lietu
vos jaunimas ant to kalno ėmė 
rengti Joninių šventes, j kurias 
vėliau važiuodavo žmonės iš vi
sos Lietuvos. Tasai piliakalnis 
turi daug senų padavimų. Pagal 
juos, berods, St. Naginskas, buv. 
Rokiškio gimnazijos mokytojas, 
sukūrė eiliuotą poemą — Ram
byno legendą. Joje iškeliami 
įvairūs senovės Lietuvos pergy
venti momentai, vaizdai, šiuos 
pasakojamus vaizdus dailininkė 
ir pasišovė atkurti drobėje. Su
dėjus tuos paveikslus į eilę, su
sidarė įdomus Rambyno legen
dos ciklas. Panašiai ciklinius 
vaizdavimus drobėje yra plačiai 
naudojęs M. K. Čiurlionis ir kai- 
kurie kiti.

Dvejus metus (po savo pasku
tinės parodos) kūrusi Rambyno 
legendos temomis, dail. Aldona 
šiemet savo kūrinius atnešė į 
Lietuvių Bendruomenės sureng
tą Tautos Dieną rugsėjo 23-24 
d. d. Los Angeles mieste. Ciklą 
sudaro 20 paveikslų. Jie buvo 
išstatyti Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Parodos atidarymą 
prasmingu įvadu atliko poetas 
Bern. Brazdžionis. Pati dailinin
kė Aldona gana originaliu būdu 
pristatė savo darbus gausiai su
sirinkusiems dalyviams. Ji, at
mintinai išmokusi Rambyno le
gendos poemą, pagal išrikiuo
tus paveikslus eidama nuo vie
no prie kito, padeklamavo iš tos 
legendos atitinkamą posmą.

“Šią naktį regėjau senovės 
Rambyną” — kalnas, ant jo gru
pė stilizuotų medžių. Kitas pa
veikslas — akmuo, kuris, pagal 
padavimą, tarnavęs ugniakurui. 
Trečiame paveiksle — iš gelmių 
prasiveržia lyg ir ugnis pagal 
žodžius: “Tą šventąją ugni, ku
rią vaidilutės tiek amžių kūre
no.” Vietovės sunykimą vaizduo
ja “Skeveldros belikę”, kur nu
džiūvusių medžių stuobriai ne- 
beteikia užuovėjos “Nei paukš
čiams, nei žvėrims”. Toliau — 
tragiškas vaizdas: “Ir Nemuno 
bangos skausmu vaitoja”, čia iš 
tamsių bangų lyg saulė, pavirtu
si kraujo puta, iškyla. Sekančia
me paveiksle iš kapo išniręs bal- 

Temperamentingi italai labai 
karštai reaguoja į savo muziką, 
pašėlusiai ploja savo daininin
kui, bet ne svetimam. Jie šovi
nistai. Svetimiesiems jie šalti. 
Vokiečiai taip pat. Dainuok vo
kiečiui Štrausą, jis plos iki pa- 
mėlynavimo, o jei dainuosi kito
kią operą, aišku, jis plos taip 
pat, vertins. Jis mėgsta, supran
ta, bet tokio didelio entuziazmo 
neparodys. Tautiškumas visur 
veikia!

— Kada maždaug Jūs iškilote 
tarptautinėje plotmėje?

— Manau, kad muzikinis ma
no atgimimas prasidėjo nuo at
vykimo Europon.

— Ne nuo Metropolitan ope
ros?

— Ne. Jokiu būdu ne. Ten aš 
buvau tiktai pradžiamokslė, ką 
t i k konservatorijoje iškeptas 
žmogus. Ir aš niekad nebuvau 
tokia naivi, žinojau, kad kaip 
pradžiamokslė, ypač be protek
cijų, ten nieko negausi. Bet ma
no didžiausia meilė yra Euro
pai. Europa mane pastatė, Euro
pa man davė galimybes, čia aš 
turėjau teisę subręsi, klaidas da
ryti, augti. Didžiausią dėkingu
mą jaučiu Europai, ypač Vokie
tijai.

Dėkoju nuoširdžiai panelei 
Lilijai Šukytei — Sukis, kaip 
Kanados lietuvei ir pilietei, ten 
pradėjusiai dainos kelią, už šį 
atvirą, įdomų pokalbį “Tėviškės 
žiburiams”. A Grinienė

Dail. ALDONA AUDRONYTĖ-VA- 
RIAKOJIENE, kurios tapybos paro
da buvo surengta š.m. rugsėjo 23-24 
d.d. Los Angeles mieste

tas senelis klausia: “Kame aš 
esu. kaip tas kraštas vadinas?” 
Miško stuobriai, be viršūnių me
džiai beliudija, kad čia nebe tai, 
kas buvo praeity. Paveikslas 
“Perkūne, sviesk kulką ugnin
gą! Lengviau atsikvėptų krūti
nė skausminga” — erdvėse ga
lingai skriejąs vyriškis sviedžia 
vilyčią. Paskutinis paveikslas 
“Bet ten tikrai žvaigždės spin
dėjo” — žvaigždėtas dangus 
melsvuose ratiluose.

Daugelio paveikslų foną pa
įvairina įvairių tonų šviesumo 
ratilai. Tai būdinga dailininkės 
stiliui. Jie paveikslo kompozici
jai sudaro lyg savitą pilnumą. 
Dailininkė mėgsta daugiau švie
sias, linksmas spalvas, ir tuo vi
sam parodos vaizdui teikia jau
kumą. Paroda buvo gausiai lan
koma. Nemažai paveikslų pavi
liojo nevieno akį, norėjusią pa
puošti savo kambarį.

ANDRIUS-PETRAS RASIULIS, Va
lerijos ir Vyto Rasiulių sūnus, š.m. 
gerais pažymiais baigęs politinius 
mokslus (ketvertų metų kursą) To
ronto universitete bakalauro laips
niu. Yra lankęs šeštadieninę Mairo
nio mokyklą. Baigęs šv. Mykolo gim
naziją. Buvęs Toronto Lietuvių Stu
dentų Sąjungos valdybos vicepirmi
ninku, Toronto universiteto studen
tų liberalų partijos pirmininku. Tę
sia studijas Carletono universitete 
Otavoje ir ruošiasi magistro laips
niui

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
BALTIECIŲ MENO DRAUGIJA 

“Baltija” spalio 28 — lapkričio 5 
d.d. Niujorko ukrainiečių institute, 
prie Metropolitan dailės muzėjaus, 
rengia baltiečių fotografų meninių 
nuotraukų parodą. Kiekvienas foto
grafas joje galės dalyvauti su še
šiomis nuotraukomis, kurias atrinks 
speciali lietuvių, latvių ir estų ko
misija. Nuotraukos su $5 registra
cijos mokesčiu siunčiamos šiuo ad
resu: Baltija, c/o Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA. Telefonines informaci
jas teikia Alina Staknienė (212 ) 523- 
8517.

KLEVELANDO LIETUVIŲ NA
MUOSE spalio 7 Čiurlionio ansamb
lio kanklių orkestro vadovei Onai 
Mikulskienei buvo įteikta kultūrinė 
bei visuomeninė $1.000 premija, ku
rią Klevelando bei kitų Ohio vieto
vių lietuviams ar jų organizacijoms 
skiria Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas Klevelande. Pirmąją premi
ją yra gavęs žurnalistas Vacys Ro- 
ciūnas. Klubo patikėtinių tarybai 
penkis kandidatus šiemetinei premi
jai pasiūlė visuomenės atstovų ko
misija — dr. D. Degėsys, kun. G. 
Kijauskas, SJ, J? Virbalis. Patikėti
nių taryba pasirinko O. Mikulskie
nę, kuri jau 1933 m. įsteigė Klaipė
dos šaulių kanklių orkestrą, 40 me
tų kankliavo Čiurlionio ansamblyje, 
vadovavo jo kanklių orkestrui, mo
kė kankliuoti jaunimą Vysk. M. Va
lančiaus ir Šv. Kazimiero lituanisti
nėse mokyklose Klevelande ir net
gi įsteigė kanklių studiją.

DAIL. ALEKSANDRO MARČIU
LIONIO skulptūros darbų paroda 
spalio 20-29 d.d. įvyks M. K. Čiur
lionio galerijoje, Čikagos Jaunimo 
Centre.

DETROITIETE DAIL. DANGUO
LE JURGUTIENE Fordo automobi
lių gamyklos parodoje laimėjo I 
premiją už aliejumi nutapytą pa
veikslą “Renesansas". Parodoje da
lyvavo apie 100 dailininkų su pora 
šimtų kūrinių.

VELIONI ES KOMPOZ. BRO
NIAUS JONUŠO vardo metinę 
$1.000 stipendiją lituanistikai studi
juoti įsteigė jo našlė Emilija, gyve
nanti Omahoje, Nebraskoje. šieme
tinei premijai, skiriamai pirmą kar
tą, buvo gauti penki prašymai su 
kvalifikuotų asmenų rekomendaci
jomis. Sprendimą turėjo padaryti 
speciali komisija, kurią sudarė, be 
pačios mecenatės Emilijos Jonušie
nės, PLB valdybos narys jaunimo 
reikalams Romas Kasparas, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos at
stovas Romas Sakadolskis, visuome
nės atstovas Česlovas Grincevičius. 
Kadangi komisijos nariai gyvena ne 
toje pačioje vietovėje, balsavimą te
ko atlikti korespondenciniu būdu. 
Balsų dauguma 1978 m. stipendija 
paskirta Robertui J. Saldžiui Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, studijuo
jančiam inžineriją. Nors gimęs Bra
zilijoje, jis gražiai kalba ir rašo lie
tuviškai, stengiasi praplėsti lituanis
tines žinias, priklauso skautams ir 
ateitininkams.

VIENAVEIKSME VYDŪNO DRA
MA “VĖTRA” rugsėjo 10 d. Tautos 
šventės proga buvo suvaidinta Aust
ralijoje, Sydnėjaus lietuvių klube. 
Spektaklį režisavo Paulius Rūtenis. 
Pagrindinius vaidmenis atliko mėgė
jai aktoriai — P. Rūtenis, V. Šlio
geris, V. Juška, D. Labutytė-Bieri, 
Aistis Bieri ir M. Karpavičienė. Pra
bočių dvasias vaidino L. Barkutė, 
V. Viliūnaitė, Virginija ir Kristina 
Coxaites. Šviesų bei garsų efektus 
tvarkė A. ir L Dudaičiai. įvadinį 
žodį apie tautinį lietuvių sąmoningu
mą tarė Vincas Kazokas. Vydūno 
“Vėtra” žiūrovus nukėlė į senuo
sius laikus, kai lietuvius žudė ir 
stengėsi pavergti kryžiuočiai, prisi
dengę tikėjimo nešėjų vardu. Vei
kalas yra aktualus ir dabartinėms 
dienoms, nes Maskva Lietuvai ban
do užkrauti komunistinę savo reli
giją — ateizmą.

JANINA NARŪNE - PAKŠTIENĖ 
ruošia spaudai knygą “Pirmūnės 
akademikės”, telkdama biografinius 
duomenis apie lietuvaites bei lietu
ves studentes Petrapilyje, Maskvo
je, Kijeve, Odesoje, Berlyne, Švei
carijos, Lenkijos, kitų Europos ša
lių ir Lietuvos universitetuose. At
skiras skyrius numatytas nusipel
niusioms moterims. Autorė prašo 
talkinti biografijų bei nuotraukų at
siuntimu. Ji ypač laukia nuotrau
kų — dail. Elenos Janulaitienės, 
Onos Leonaitės-Kairienės, Vandos 
Nurkaitės-Mačiulienės, dr. Aldonos 
Šliūpaitės, Hipatijos šliūpaitės-Yčie- 
nės, Liudmilos Malinauskaitės-šliū- 
pienės ir rašytojos Gabrielės Petke
vičaitės, kai ji dar buvo jauna ir 
sveika. Panaudotos nuotraukos bus 
grąžintos jų savininkams. Galintys 
padėti prašomi atsiliepti šiuo adre
su: J. Narūnė-Pakštienė, 421 Col
lins Ave., Apt. 9, Miami Beach, Fla. 
33139, USA.

TARPTAUTINIAME MOTERŲ 
GYDYTOJŲ KONGRESE V. Berly
ne paskaitą apie televizijos reklamų 
įtaką vaikų maitinimui skaitė dr. Da
nutė Bieliauskienė iš Cincinnati, 
Ohio. Ji pasisakė prieš tokias rekla
mas, kurtos vaikams perša perdaug 
saldumynų bei saldžių gėrimų. Mo
tinos raginamos nedaryti nuolaidų 
šitokių reklamų paveiktiems vai
kams, kad nebūtų pakenkta jų augi
mui, gabumams, mokymuisi.

TĖVAS IR DUKRA BENDRĄ 
KONCERTĄ surengė Vilniaus meno 
darbuotojų rūmuose. Jį pradėjo Vil
niaus operos baritonas Jonas Stasiū
nas lietuvių kompozitorių dainomis 
ir operų arijomis. Antroji dalis buvo 
skirta Vilniaus operos mezzo-sopra
nui Aušrai Stasiūnaitei, dviejų tarp
tautinių konkursų laureatei — M. 
Glinkos ir G. B. Viočo Italijoje. Jau
noji dainininkė pirmą kartą atliko 
naują kompz. V. Barkausko kūrinį 
“Atviri langai” — penkis eskizus 
mezzo-sopranui ir penkiems instru
mentams. Palydą sudarė L Kučins
ko diriguojamas kamerinis ansamb
lis. Savo programą A. Stasiūnaitė 
papildė tarptautinių klasikų kūri
niais. Koncertą užbaigė tėvo J. Sta
siūno ir dukros A. Stasiūnaitės at
liekami duetai.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEAT
RAS Vilniaus profsąjungų rūmuose 
suvaidino 32 spektaklius. Vilnie
čiams jis buvo atvežęs V. Šekspyro 
“Audrą”, N. Gogolio “Revizorių”, 
V. Petkevičiaus “Penktą vežimo ra
tą”, J. Josadės “Tardytoją”, R. Sa- 
mulevičiaus “Laukimą". Vyr. rež. J. 
Miltinio pranešimu, sekančiai šio 
teatro premjerai yra pasirinkta ly
rinė B. Sruogos pjesė “Pavasario 
giesmė”, sukurta Stutthofo koncent
racijos stovykloje, šią pjesę J. Mil
tiniui įteikė pats autorius prieš sa
vo mirtį. Ji buvo pastatyta senojo 
teatro scenoje, bet ligi šiol nebuvo 
perkelta į naujuosius rūmus. "Pa
vasario giesmės” spektaklis bus 
premjerinis, paruoštas su naujais 
aktoriais. Teatro repertuarą šį se
zoną papildys: J. Grušo “Requiem 
bajorams”, T. S. Elioto “žmogžudys
tė katedroje”, A. Čechovo “Ivano
vas”, austro K. Bohwerderio "Ne
kaltasis”.

II-SIS KAMERINIŲ ORKEST
RŲ FESTIVALIS Vilniuje, skirtas 
italų klasiko A. Vivaldžio 300 metų 
gimimo sukakčiai, susilaukė kame
rinių orkestrų iš Leningardo, Azer
baidžano, Latvijos, Weimaro R. Vo
kietijoj, senovinių instrumentų or
kestro iš Olandijos Delfto miesto 
muzikos mokyklos. Lietuvai atstova
vo kamerinis jos orkestras, kuriam 
jau 18 metų vadovauja Saulius Son
deckis. Jo diriguojamas orkestras su 
Kauno choru pirmą kartą Lietuvoje 
atliko dvi A. Vivaldžio oratorijas — 
“Credo” ir “Kyrie”, o kamerinis 
Weimaro orkestras su Lietuvos te
levizijos ir radijo choru — A. Vi
valdžio kantatą “Gloria". Lietuviams 
kompozitoriams atstovavo V. Bar
kausko koncertas kameriniam or
kestrui “Tokamento”. Festivalį už
baigė bendras Weimaro, Azerbaidža
no ir Lietuvos kamerinių orkestrų 
koncertas, kurio dirigentu buvo Juo
zas Domarkas.

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES 
muzėjaus liaudies muzikos teatro 
grupė, vadovaujama P. Mataičio, 
lankėsi Lenkijoje. Įdomūs vokalinių 
bei instrumentinių sutartinių, lietu
viškų polkų, pasakojimų koncertai 
buvo surengti Gdanske, Olštyne, Sei
nuose ir Punske. Išvykos dalyviai 
turėjo progą aplankyti istorines vie
toves, pabendrauti su Lenkijos lie
tuviais.

SOL. NIJOLĖS AMBRAZAITY
TĖS koncertu ir D. Cimarozos ko
miška opera “Kapelmeisteris" nau
jąjį sezoną pradėjo mažoji Vilniaus 
operos ir baleto teatro salė. N. Amb
razaitytė su pianisto Augustino Ma
ceinos palyda atliko senuosius rusų 
klasikų romansus. Kapelmeisterio 
vaidmenį sukūrė sol. P. Zaremba. 
Spektaklį režisavo R. Siparis, kame
rinio orkestro dirigentu buvo V. Vir- 
žonis.

TARPTAUTINIAME KŪRYBINIA
ME TAPYTOJŲ seminare Vengri
joje, Haidubesermenio mieste, daly
vavo du Lietuvos atstovai — K. De
reškevičius ir N. Valadkevičiūtė. 
Vengrijos Dailininkų Sąjungos pre
miją už keturis savo tapybos dar
bus parsivežė K. Dereškevičius.

VILNIAUS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMUOSE penktąją individua
lią savo grafikos darbų parodą su
rengė dail. Algimantas Švažas. Joje 
buvo išstatytos iliustracijos kūri
niams V. Mykolaičio-Putino, Justi
no Marcinkevičiaus, V. Mačernio bei 
kiti grafikos darbai.

ESTIJOS OPEROS IR BALETO 
TEATRO “Estonija” 65 šokėjų tru
pė gastroliavo Vilniuje su dviem ba
letais — A. Petrovo "Pasaulio sutvė
rimu” ir esto L. Sumeros “Anselmo 
istorija”. Pirmąjį baletą yra pasta
tę maskviečiai N. Kasatkina ir V. 
Vasiliovas, antrąjį vietinė vyr. ba- 
letmeisterė M. Murdma. Pastaroji 
vilniečiams yra pažįstama iš Vil
niaus operos ir baleto teatre pasta
tyto B. Bartoko baleto “Stebuklin
gasis mandarinas”.

LIETUVOS KINO STUDIJA bai
gia kurti spalvotą filmą “Nesėtų ru
gių žydėjimas”. Scenarijų pagal V. 
Bubnio to paties pavadinimo roma
ną parašė filmo rež. M. Giedrys. Pa
grindinius vaidmenis atlieka akto
riai — R. Staliūnaitė, E. Pleškytė, 
V. Tomkus, D. Banionis, I. Klišaus- 
kaitė, V. Petkevičius. Filmuotojas 
— J. Tomaševičius, dailininkas — L. 
Platovas. Filmas sprendžia tėvo ir 
dviejų sūnų nevykusiai besiklostan
čio gyvenimo problemas.

V. Kst



8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1978. X. 19 — Nr. 42 (1497)

-ąąjĮįfe- R. CHOLKAN & CO. LTD. 
CHOLKRIl real ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu jvažiavimu; namas b» skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu jvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900.
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-aiyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-aiyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

Pavargusi PLB seimo atstovė posėdžių metu Toronte. Nuotr. S. Dabkaus

P. K E R B E R I S, 
2336 BLOOR STREET WEST 

tel. 763-5555 namų 239-5923

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

Nemokomo vilų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: =
Pirmadieniais 10-3 =

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų ......9%

Antradieniais 10-3 = pensijų ir namų s-tas ...... 8’/2%
taupomąsias s-tas............ . 73/a%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas........... .....6%
Ketvirtadieniais 10-8 Ę
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS: 

asmenines ........................ ..914%
Šeštadieniais 9-1 = nekiln. turto....................... 9!4%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacines ...................... .10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE T . ...... U1 E, , ...Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PROGRESS S1:*.
Perkant' ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. BllŪdŽIllS
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

Simon ę television l'l I I l'U Savininkai — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE &
335 Roncesvalles Ave., — . - ___ __
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Vilma Bardauskienė, grįžusi iš 

Prahos su nauju pasaulio rekordu
— 7 m 9. Gruzijos sostinėje Tbili
syje tapo Sovietų Sąjungos čempi- 
jone, į tolį nušokusi 6 m 82 cm. 
Menkoką rezultatą ji teisina kojos 
skausmu. Jieties metime sidabro 
medalį ir vicečempijonės vardą iš
sikovojo kaunietė Zita Jankūnaitė. 
Jos rezultatas — 57 m 4 cm. Klai
pėdietė Jadvyga Putinienė, Lietu
vos rekordininkė, atsidūrė ketvirto
je vietoje, jietį numetusi 56 m 34 cm. 
Po šių varžybų V. Bardauskienė bu
vo išvykusi Japonijon į tarptautines. 
Tokijo mieste susitiko 300 lengvaat
lečių iš aštuonių pasaulio valstybių. 
V. Bardauskienė vėl parsivežė auk
so medalį, tačiau jos geriausias šuo
lis tebuvo 6 m 53 cm.

Rygoje surengtas Pabaltijo stu
dentų lengvosios atletikos pirmeny
bes vėl laimėjo Lietuvos atstovai. 
Prie pergalės prisidėjo Sovietų Są
jungos čempijonate Tbilisyje daly
vavusių lietuvių studentų atvykimas 
Rygon ir įsijungimas į pirmenybes. 
Latvijos ir Estijos studentai arba 
nesugryžo laiku iš Tbilisio, arba atsi
sakė dalyvauti dėl ten patirto nuo
vargio. Lietuvos studentai surinko 
292 taškus, Latvijos — 265, Estijos
— 160. Lietuviai laimėjo 19 rung
čių, latviai — 9, estai — 5. Pasiek
ti rezultatai nepasižymėjo augštu ly
giu dėl šaltoko rudeninio lietaus. 
Tokiose sąlygose dėmesio verta yra 
Kauno politechnikos instituto stu
dento Valdo Pavilionio pergalė 100 
m bėgime, pasiekta per 10,5 sek. 
Minėtinas ir Kauno kūno kultūros 
instituto studento Aloyzo Bliūdžiaus 
laimėjimas 10 km ėjime — 45 min, 
5,8 sek.

Kauno kūno kultūros instituto 
"Atleto” klubo krepšininkai lankė
si Krokuvoje ir dalyvavo ten su
rengtose atvirose tarptautinėse 
Lenkijos akademinio sporto sąjun
gos pirmenybėse. Be penkių pačios 
Lenkijos komandų, į pirmenybes at
vyko Čekoslovakijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos studentų krepšininkai. 
Dalyviai buvo paskirstyti į du po
grupius. Vieno pogrupio laimėtoju 
tapo kauniečių “Atletas”, kito — 
Varšuvos studentų AWF komanda. 
Šie du vienetai susitiko baigminėse 
rungtynėse. Pirmenybių čempijono 
laurus išsikovojo kauniečiai, nuga
lėję varšuviečius 89:71. Antrąsias 
draugiškas rungtynes su ta pačia 
AWF komanda, pasibaigus pirme
nybėms, vėl laimėjo "Atletas” 
90:71.

Augštojo pilotažo Sovietų Sąjun
gos varžybas Donecke laimėjo Rusi
jos lakūnų rinktinė, o Lietuvos la
kūnai užėmė antrą vietą, trečioje 
palikdami ukrainiečius. Bendroje 
privalomų, nežinomų ir laisvų figū
rų įskaitoje Sovietų Sąjungos čem- 
pijonu tapo maskvietis I. Jegorovas, 
turintis pasaulio čempijono vardą. 
Sidabro medalis buvo įteiktas mask- 
viečiui M. Malčaniukui, bronzos — 
kauniečiui Stepui Artiškevičiui. Pri
valomųjų figūrų atlikime visas pri
zines vietas užėmė lietuviai — S. 
Artiškevičius, L. Jonys ir J. Kairys. 
Kaunietis S. Artiškevičius taipgi lai
mėjo II vietą laisvose figūrose, III
— nežinomose.

Lengvosios atletikos pirmenybėse 
naujus Lietuvos rekordus pasiekė 
kaunietis A. Sarpalius, numetęs kū
jį 68 m 50 cm, ir vilnietė G. Mura- 
šova, nusviedusi diską 61 m 60 cm.

Tarptautinis moterų rankinio tur
nyras įvyko Vilniuje ir Kaune. Ja
me susitiko Lietuvos, Sovietų Sąjun
gos, Jugoslavijos, R. Vokietijos, Če
koslovakijos ir Danijos rinktinės, 
kovojusios dėl “Švyturio” žurnalo 
taurės. Lietuvos rinktinėje dėl ligos 
negalėjo žaisti Sigita Mažeikaitė, o 
Aldona Nėnėnienė ir Valė Surav- 
niova buvo įtrauktos Sovietų Sąjun

gos rinktinėm Lietuvos rinktinei 
jos talkino tik atliekamu laiku, kai 
nereikėjo žaisti už Sovietų Sąjungą. 
“Švyturio” taurę laimėjo R. Vokie
tijos atstovės, baigminiame susitiki
me įveikusios Sovietų Sąjungos 
rinktinę 16:14. Dėl trečios ir ket
virtos vietos kovojo jugoslavės ir 
čekoslovakės. Pranašesnės buvo ju
goslavės, rungtynes laimėjusios 27: 
19. Penktoji vieta teko Lietuvai, 
šeštoji — Danijai, pralaimėjusiai vi
sus susitikimus. Vienintelę pergalę 
15:9 Lietuva pasiekė kovoje su Dani-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pranešimas 
jaunimui

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga kviečia susidomėjusį 
lietuviškąjį Kanados jaunimą į 
atstovų grupę, kuri vyks į IV 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą Europoje 1979 m. liepos 
11—29 dienomis. Kandidatų są
rašas uždaromas 1978 m. lap
kričio 3 d. Rinkimai įvyks apy
linkėse 1978 m. lapkričio 26 d. 
Smulkesnių informacijų teirau
tis savo KLB apylinkės valdy
boje arba pas KL Jaunimo Są
jungos narį. Apie atstovų kvali
fikacijas žiūr. “T. Žiburių” 41 
nr. 9 psl.

R. Sungaila, KLJS vicepirm.

Skautų veikla
• Per palyginti trumpą laiką To

ronto skautininkai-kės suorganizavo 
kelis platesnio masto renginius, ku
rių kiekvienas buvo sėkmingas. LSS 
60-mečio minėjimas pareikalavo 
daugiau pasiruošimo ir darbo. Ačiū 
visiems: kun. dr. P. Gaidai, kuni
gams — P. Ažubaliui, A. Simana
vičiui, B. Pacevičiui, B. Mikalaus
kui, A. Prakapui ir S. Kulbiui, Tė
vams pranciškonams, J. Arštikai- 
čiui, VI. Bačėnui, Aug. ir M. Kuo
lams, Ant, Smetonai, L. Milukienei, 
St. Santvarui, B. Litvinienei, “Vo
lungės” vienetui, sktn. Stepo Kairio 
muzikiniam vienetui, V. Verikai- 
čiui, A. Jucienei, p. Simonaitienei, 
L. Namų valdybai ir tarnautojams. 
Ačiū gausiems svečiams, ypač tiems, 
kurie iš toliau atvyko su mumis pa
bendrauti.

• “Šatrijos” ir “Rainbyno” tun
tų tėvų susirinkimas šaukiamas spa
lio 22 d. po 10 v. pamaldų skautų 
būkle. Pirm. K. šapočkinas labai 
kviečia visus dalyvauti, nes bus 
svarbūs pasitarimai bazaro reikalais.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas spalio 21 d. koncertuos 
Detroite rengiamame LSS 60-mečio 
minėjime. Išvykos reikalais skam
binti s. L. Kalinauskui tel. 533-7506.

• Dėkingi Toronto skautai ir 
skautės nuoširdžiai sveikina Lietu
vos Kankinių parapiją, ypač jos va
dovą kleboną kun. Ažubalį, sėkmin
gai vadovavusį 30 metų sunkiam, 
bet sėkmingam darbui, plečiant ir 
stiprinant lietuviškuosius židinius.

• Romuvoje rugsėjo 30, spalio 1 
d. talkino hamiltoniečiai — J. Ba
joraitis, K. Gudinskas, A. Tumaitis; 
iš Toronto — A. Senkus, S. Kazilevi- 
čiūtė, M. Rusinas. Ačiū visiems.

• “Šatrijos” ir "Rambyno” tun
tai dėkoja tėvų komitetui už links- 
inavakario vaišes 60-mečio sueigoje.

• "Šatrijos" tuntui A. ščepavičie- 
nė paaukojo $10. Ačiū.

• Jūrų skaučių "Baltijos” laivo 
vade pakviesta jūr. ps. E. Namikie- 
nė, adjutante vair. R. Rauth. Visos 
kitos vienetų vadovės lieka ir toliau 
savose pareigose.

• Pirmosios sueigos, registruo
jančios naujus narius ir perduodan
čios veiklos informacijas, bus spa
lio 23, pirmadienį, 7 v. v., Prisikė
limo patalpose: Mindaugo dr-vė ren
kasi į muzikos studiją, vilkiukai į 
Parodų salę. C. Š.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mokama speciali pašalpa už 
kiekvieną pasamdytą darbo ne
turintį jaunuolį iki $1.50 už 
darbo valandą. Konstitucijos 
reformos įstatymas, parlamen
tui pateiktas praėjusią sesiją, 
bus pakeistas nauju, atspindin
čiu didesnį susitarimą su pro
vincinėmis vyriausybėmis. Šį
kart nebuvo užsiminta, kad Ka
nados senatas ir augščiausiasis 
teismas turi būti pertvarkyti 
iki 1979 m. liepos 1 d., kaip kad 
buvo numatyti senajame pro
jekte. Abu opozicinių partijų 
vadai — ir konservatorių J. 
Clarkas, ir NDP socialistų E. 
Broadbentas naujose parlamen
to veiklos gairėse pasigedo 
aštresnių sprendimų Kanados 
problemoms. Tikimasi, kad 
juos išryškins naujasis finansų 
min. J. Chretieno biudžetas.

Kvebeko premjeras R. Leves
que provinciniame parlamente 
padarė pareiškimą apie planuo
jamą referendumą šios provin
cijos nepriklausomybės klausi
mu. Pasak jo, Kvebeko gyven
tojai referendume turės atsa
kyti i klausimą, ar jie pritaria 
nepriklausomai Kvebeko san
draugai su Kanada. Tai yra aiš
kus premjero R. Levesque 
žingsnis atgal, atsisakantis tie
sioginio klausimo apie Kvebe
ko atskyrimą nuo Kanados. Ne
priklausoma sandrauga reiškia, 
kad R. Levesque nori palikti tą 
patį dolerį Kanadai ir Kvebe- 
kui, finansinius reikalus tvar
kantį centrinį banką, atsisakyti 
muitų keitimuisi žaliavomis bei 
gaminiais, pasų gyventojų ju
dėjimui. Kvebekas betgi leistų 
visus jo reikalus tvarkančius 
įstatymus, nemokėtų jokių mo
kesčių Kanados valdžios iždui. 
Kitais žodžiais tariant, tokia 
sandrauga reikštų Kvebeko ne
priklausomybę ir ekonominį 
bendradarbiavimą su Kanada. 
Viešosios nuomonės tyrimo 
duomenys rodo, kad tai labai 
menkas nuošimtis kvebekiečių 
pasisakytų už visišką Kvebeko 
atsiskyrimą nuo Kanados, di
desnis — už dalinį atsiskyrimą, 
kurį R. Levesque vadina nepri
klausoma sandrauga. Pastaro
sios etikete pridengtu referen
dumu R. Levesque siekia iš
vengti beveik garantuoto pra
laimėjimo referendume. Otavo
je betgi vyrauja nuomonė, kad 
tokiam referendumui gautas 
pritarimas nesustiprins prem
jero R. Levesque pozicijos pa
sitarimuose su Kanados vyriau
sybe. Visiems yra aišku, jog 
Kvebekui labiau yra reikalin
gos devynios Kanados provinci
jos, negu jom Kvebekas.

Kanados statistikos praneši
mu, bedarbių skaičius Kanado
je rugsėjo mėnesį sumažėjo 
38.000 iki 854.000, tačiau vis 
dar tebėra didesnis, kai jį pa
lygini su pernykščių metų rug
sėju. Tada bedarbių buvo 798.- 
000. Sezoninis nedarbo maste
lis ir rugpjūčiui, ir rugsėjui li
ko tas pats — 8,5%. Vėlyvą ru
denį ir žiemą Kanados paprastai 
laukia neišvengiamas bedarbių 
pagausėjimas. Kanados statis
tika taipgi paskelbė rugsėjo 
mėnesį įvykusį infliacijos su
mažėjimą nuo 9,4% iki 8,6%. 
Nuopelnas tenka šį rudenį gero
kai kritusioms vaisių ir ypač 
daržovių kainoms. Spėjama, 
kad tai tėra laikinis reiškinys, 
kad infliaciją vėl įsiūbuos pro
vincinių prekybos mokesčių pa
kilimas 3%, pasibaigus iš Ota
vos gautai kompensacijai. Tada 
unijos vėl pradės kalbėti apie 
pragyvenimo pabrangimą ir rei
kalauti peraugštų atlyginimų, o 
su jais pakils ir gaminių kainos.

Toronte lankėsi Bulgarijos 
Ortodoksų Bendrijos patriar
chas Maksimas su savo palyda. 
Demonstracijomis jį pasveikino 
bulgarų kilmės kanadiečių ko
mitetas, ginantis žmogaus tei
ses. Jo atstovų teigimu, šiuo 
patriarchato Maksimo vizitu ko
munistinė Bulgarijos vyriausy
bė nori išplėsti savo įtaką bul
garų bendruomenei Kanadoje. 
Iki 1944 m., kol Bulgarija ne
buvo okupuota Sovietų Sąjun
gos, Ortodoksų Bendrijos vado
vybė buvo renkama demokrati
niu būdu. Dabargi kandidatus 
pirmiausia pasirenka ir juos pa
tvirtina kompartija, tik po to 
leisdama balsavimus. Komiteto 
nariai daro išvadą, kad patvirti
nimo susilaukia tik ateistinei 
kompartijos linijai palankūs as
menys. Jų teigimu, patriarchas 
Maksimas nuo mokyklos laikų 
buvo kairiųjų pažiūrų ir palai
kė artimus ryšius su komunis
tais. Demonstracijoje buvo pa
naudoti kiaušiniai, nuo kurių 

nukentėjo patriarcho sutikti 
atėję bulgarai. Policija suėmė 5 
demonstrantus.

Toronto makedoniečiai pra
dėjo statybą savo visuomeninio 
ir kultūrinio centro, kurio są
mata siekia 6 mil. dolerių. Ini
ciatyvos ėmėsi Kanados Make
doniečių Vyresniųjų Piliečių 
Centro Draugija. Vienas iš jos 
veikėjų John Bitove yra kelių 
restoranų savininkas, kuris mi
nėtai draugijai vadovauja. Į su
planuotą makedoniečių centrą 
įeina: apartamentinis pastatas 
vyresniesiems piliečiams (111 
butų) ir vaikų darželiui, senelių 
prieglauda (200 lovų reikalin
giems slaugymo) ir jaunimo na
mai. Planas vykdomas trimis 
etapais: pirmiausia statomas 
vyr. piliečių centras ir vaikų 
darželis, vėliau — prieglauda ir

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664 
1611 BLOOR ST. WEST

SWANSEA, atskiras 9 kambarių namas, gerame stovyje, vandeniu 
šildomas; sklypas 30’ x 325’; platus įvažiavimas, garažas. Viena at
vira skola.
RONCESVALLES HOWARD PK. RAJONE, 7 kambariai per 2 augš- 
tus, 2 modernios prausyklos ir virtuvės, pilnai užbaigtas rūsys su ne- 
dabaigta prausykla; visur nauji kilimai, privatus įėjimas į rūsį. Pra
šoma kaina tik $69.900; įmokėti apie $10.000; atvira skola.

JANE-ANNETTE, atskiras 6 kambarių namas, 3-jų metų senumo, už
baigtas rūsys, 2 prausyklos, mūrinis garažas. Prašoma kaina $79.500, 
įmokėti $10.000.

GLENLAKE-HIGH PK., atskiras gražiai atremontuotų 6 kambarių 
namas. Prašoma kaina $97.500.

Vakarais skambinkite j namus

A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
93/b% už 3 m. term, indėlius 
9% už 1 m. term, indėlius 
8 % % už pensijų ir namų planą 
8% speciali taup. sąsk.
7’/z% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dcp.) 

AKTYVAI virš 21

IMA:

93/ą% už asm. paskolas

: 9'/i % už mortgičius

iii jono dolerių

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELt E. KARNIENt 

Broker • Realtor 
Notary Public

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

Lietuviška EUROPEAN MEAT & 
krautuvė DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

STEPHAN’S FURS 

★

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

AUTO RITE SALES & SERVICE 
1636 Dundas Street West, _ _ »-<■»« «
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telef 0035 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE 
(To’college) Telefonas 531-1305 
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F. 
GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

jaunimo namai. Kertinis ak
muo pašventintas rugsėjo 24 d. 
O’Connor Dr. - Curity Ave. East 
Yorke, dalyvaujant visai eilei 
feder. ir provincinės vyriausy
bės ministerių. Numatytos są
matos 80% bus gauta iš val
džios, o likusią dalį, t.y. $2.7 
milijono turi sutelkti makedo
niečiai. Jau pradėtas vajus. 
Vien moterų draugija sutelkė 
$15.000. Toronte yra apie 
60.000 makedoniečių, kurie yra 
gerokai susiskaldę politiškai, 
bet šiame projekte dalyvauja 
visa jų bendruomenė.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, eitiiką duoną. Didelii 
mėtos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

PARAMA

Rcxidcnci|os - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai)

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

t



TORONTO MIESTAS

Patikrinimas sąrašo asmenų, 
turinčių teisę paskirti mokesčius 

mokykloms išlaikyti
Šiuo pranešame, kad Toronto miesto nuosavybės įkainojimo 
pareigūnas, remdamasis nuosavybės įkainojimo įstatymo 23 
straipsniu, įteikė miesto raštvedžiui sąrašą, rodantį pasirin
kimą kiekvieno gyventojo, turinčio teisę skirti savo mokes
čius mokykloms išlaikyti.
Savivaldybių įstatymo 516 straipsnis sako:

"Raštvedis, tikrindamas pavardes ir paramą mokyk
loms, asmenų, apmokestintų ir paruoštų mokesčių rin
kėjo sąrašui, kuris yra pridedamas prie indeksinės kny
gos, paruoštos pagal švietimo įstatymo 23 straipsnį, — 
vadovausis sąrašu, jam parūpintu pagal įkainojimo 
įstatymo 23 straipsnį, patikrintu ir patvirtintu."

Asmuo arba jo įgaliotinis gali kreiptis į miesto raštvedį, pra
šydamas įrašyti jo pavardę arba ištaisyti jame esamą klaidą. 
Kiekvienas asmuo, prašantis pakeitimo sudarytame sąraše, 
pasirašys nustatytos formos pareiškimą, kuriame bus pateik
ta pakankama informacija, surašyta paties pareiškėjo arba jo 
paprašyto raštvedžio.

Jūsų vaiko teisė lankyti pasirinktą pradinę mokyklą nemoka
mai priklauso nuo jūsų mokesčių mokykloms.
Visi asmenys, kurie turi teisę skirti savo mokesčius mokyk
loms, kviečiami patikrinti sąrašą ir ištaisyti klaidas bei pra
leidimus.

Miesto raštvedžio įstaiga, miesto rotušė, bus atidaryta sąra
šui tikrinti šiomis dienomis:

Šiokiadieniais, pradedant spalio 20 ir baigiant spalio 27 die
na, nuo 8.30 v. r. iki 8.30 v. v.
Paskutinė diena įteikti skundams yra 1978 metų spalio 27.
Telefonas informacijai: 367-7036

Roy V. Henderson, 
miesto raštvedis
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Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles A ve. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

®ž>SPORTAS
(Atkelta iš 8-to psl.)

ja. Kitas rungtynes Lietuva pralai
mėjo: Sovietų Sąjungai — 23:15, R. 
Vokietijai — 20:7, Jugoslavijai 19: 
17, Čekoslovakijai — 17:15. Į premi
jas gavusių geriausių turnyro žaidė
jų sąrašą buvo įtraukta Lietuvos 
rinktinės kairiojo krašto puolėja R. 
Jasikevičienė.
SIAURĖS AMERIKOS BALTIEČIU 

VARŽYBOS
S. m. lapkričio 11-12 d. Toronte 

rengiamos plataus masto S. Ameri
kos lietuvių, latvių ir estų sporto 
varžybos. Vyrų, moterų, jaunių ir 
mergaičių rinktinės varžysis krepši- 
nyje ir tinklinyje. Taip pat numato
mos stalo teniso ir plaukimo varžy
bos. Rengia latviai. Platesnė infor
macija bus paskelbta vėliau. Infor
macijos reikalu prašome kreiptis į 
BSF-jos pirm. J. Zentinš 233-0960 
arba į A. Bielskų 216-491-7161.

SALFAS SUVAŽIAVIMAS
Metinis Sąjungos suvažiavimas 

įvyks š. m. gruodžio 2-3 d. d. Kleve- 
lande. Suvažiavimo darbotvarkė ir 
platesnė informacija bus paskelbta 
vėliau. Suvažiavimą globoja Vyt. Jo
kūbaitis.

ŽAIDYNIŲ LAIMINGIEJI
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy

nių metu buvo surengta stambi lo
terija. Štai pora šios loterijos lai
mingųjų: automobilį laimėjo Pranė 
Ąžuolas iš Niujorko, televizijos pri
imtuvą torontiškis Henrikas Siaurys.

A. S.

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu); 

šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

bl ’ NAMAI 
VASARNAMIAI 
ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 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 •

Lietuvybė ir ...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

džių ir leidžia sau tolimesnį 
liuksusą žaisti žaidimą, kurio 
laimėti niekas negali, nebent 
tik jėgos, suinteresuotos emig
rantiniu visuomenių moraliniu 
ir fiziniu susinaikinimu.

Taigi, tokių reiškinių balan
sas nėra džiuginantis ir galuti
niai rezultatai, nors įžvelgiami, 
bet, bent kolkas, dar migloti. 
Pragiedruliai matomi mūsų jau
nesniosios kartos galvosenoje ir 
elgesy. Joje nėra (tikėkime ir 
nebus) save naikinančių moty
vu. Matyti pakankamai savigar
bos, tolerancijos ir noro pozity
viai bendrauti, sutarti ir bendrų 
interesų plotmėje.

Oakville, Ontario
AUKOS TAUTOS FONDUI 1978 M.

$50: dr. S. Kazlauskas; $40: Ig. 
Bumelis, Pr. Linkevičius, Al. Vaiče- 
liūnas; J. žiūraitis; $25: Vyt. Pul
kauninkas; $20: Alg. Malinauskas, 
Vyt. Miškinis, B. Moorby, A. Ramo
nas, J. Vegelis, Ar. Vaičeliūnas, E. 
Vaičeliūnaitė, V. Žemeckas; $15: Br. 
Liškauskas; $10: V. Adomonis, F. 
Arnold, kun. P. Ažubalis, M. Janu- 
šaitis, Myk. Krivickas, A. Sargautis; 
$5: A. Aulinskas, Vyt. Aušrotas, Br. 
Bagdonas, J. Buividas, V. Grabaus
kas, V. Juzėnas, Br. Luomanas, J. 
McKenna, P. Sargautis, Alg. Sauno- 
ris; $3: Z. Ansevičius, S. Pyzevas; 
$2: J. Gimbutis, J. Klipčius, O. Kry- 
geris, R. Ramanauskas, Ant. Šlepe
tys; $1: R. Jonaitis. Surinkta iš viso 
$537.

Visiems aukotojams reiškiu nuo
širdžią padėką —

Tautos Fondo įgaliotinis 
Oakvillės apylinkei

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

PROGRAMOJE:\

SOLISTĖ SLAVA ŽIEMELYTĖ

Lietuvių Namų 
Moterų Būrelis 

ir 
LN Vyrai 

maloniai kviečia 
Jus atsilankyti 

į metinį 
TORONTO 
LIETUVIŲ 

NAMŲ

š.m. lapkričio 4, šeštadienį, 6.30 valandą vakaro, 
Karaliaus Mindaugo menėje, Lietuvių Namuose 

Koncertas — 7 valandų vakaro punktualiai

sol. Gina Čapkauskienė ir 
sol. Slava Žiemelytė

Išgirsite dar niekad negirdėtus duetus ir solo kūrinius

Š.m. lapkričio 12, sekmadienį, 3 v.p.p
Toronto Lietuvių Namų Vyrai rengia

• Šokiams gros Detroito lietuvių orkestras.
• Veiks karštas-šiltas bufetas ir baras

Suaugusiems — $5.00, studentams ir pensininkams — $3.00. Bilietai gaunami: LN 
raštinėje ir sekmadienio popietėse, pas LN Moterų Būrelio ir LN Vyrų narius.

DAINOS 
ir 

MUZIKOS

KOlKeiiTA
Programą atliks Čikagos operos solistė 

Aldona Stempužienė - Švedienė

ir kompozitorius
Jonas Švedas

pianistas

Girdėsime šiuos kūrinius (operų arijas ir dainas): G. 
Verdi, G. Rossini, G. Bizet, R. Schumano, B. Dvariono, 
J. Juzeliūno. Kompozitorius J. Švedas atliks naujausius 
savo kūrinius.

Bilietai — $4, pensininkams — $3, moksleiviams bei 
studentams — $2. Gaunami Toronte — Lietuvių Na
muose (sekmadieniais), pas L. Dūdą 766-3689; 
Hamiltone — pas J. Pleinį 549-5372, St. Catharines 
— pas J. Zubrickienę 684-2074.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti šiame neeiliniame 
koncerte. Po programos pavaišinsme kava ir pyragais.

Toronto Lietuvių Namų Vyrai

Atsakymas
— Kaip ilgai Adomas su Jie- 

va buvo rojuje?
— Iki obuoliai prinoko

Pas darbdavį
— Tamsta norėtumei gauti 

pas mus darbo? O ką mokate 
dirbti?

iDOWNTOWN FLOWERS tsH 
* 'N ©

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus (S 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. “ 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- g 

y_____(f) tvarko gėles vestuvėms. Adresas: S
t St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg. j

95 Front St. E„ Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042 1

D
-p| INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS tm*"

w.c,DR ESHER
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

x I M I S AA
All Seasons Travel, B.l).

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

SoL GINA CAPKAUSKIENĖ

— Atvirai pasakius — nieko.
— Labai gaila, bet mes nega

lime tamstos pasamdyti, nes 
jau turime šešis tokius darbi
ninkus.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

Profesionalų ir Verslininkų 
Sąjunga rengia viešą paskaitą 
apie testamentus ir palikimus. 
Šioje srityje paskutiniu laiku 
įvyko svarbių pakeitimų.

Paskaitą skaitys adv. G. Bal
čiūnas spalio 22, sekmadienį, 
3.30 v.p.p., Lietuvių Namuose. 
Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti.

Auksinė Lietuvos Kankinių 
(buvusios Šv. Jono Kr.) parapi
jos sukakties šventė savo pro
grama nusitiesė per dvi dienas 
— spalio 14 ir 15. šeštadienį 
įvyko iškilmingas pokylis, kuria
me dalyvavo apie 500 asmenų. 
Daug sveikinimų ir dovanų 
įteikta klebonui kun. P. Ažuba
liui 30 metų klebonavimo pro
ga. Sekmadienį įvyko sukaktu
vinės pamaldos, dalyvaujant 6 
kunigam ir Toronto vyskupui 
pagalbininkui A. M. Ambrosic, 
kuris pasakė pamokslą anglų 
kalba, o kun. J. Gutauskas — 
lietuvių kalba. Įspūdingai gie
dojo par. choras, vad. muz. St. 
Gailevičiaus jo paties sukurtas 
Mišias. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Platesnis aprašy
mas — kitame.“TŽ” nr.

Pasaulio L.K. Kunigų Vieny
bės valdyba, reziduojanti Toron
te, dar gyvam popiežiui Jonui- 
Pauliui I pasiuntė sveikinimo 
telegramą, ypač atkreipdama 
dėmesį į okupuotos Lietuvos ti
kinčiųjų būklę ir prašydama ati
tinkamos iniciatyvos. Iš Vatika
no sekretoriato gautas atsaky
mas per pronuncijų Otavoje Jo- 
nui-Pauliui I jau mirus. Jame 
dėkojama už moralinę paramą 
ir išreiškiami linkėjimai lietu
viams kunigams. Atsakymą pa
sirašė mons. L. Scaccia.

K L B tarybos suvažiavimas 
įvyko Anapilyje spalio 14 d. Da
lyvavo atstovai beveik iš visos 
Kanados. Iš JAV buvo atvykę: 
VLIKo narys J. Valaitis (vieto
je Europon išvykusio pirm. dr. 
K. J. Valiūno), PLB pirm, inž. 
V. Kamantas, JAV Liet. Ben
druomenės pirm. inž. A. S. Ge
čys. Po įprastinių pranešimų 
apie organizacinius reikalus bu
vo išklausytas KL Jaunimo Są
jungos veikėjų sudėtinis prane
šimas apie būsimą jaunimo kon
gresą 1979 m. Europoje, kurio 
sąmata siekia $225.000 (JAV). 
Kanadai paskirta surinkti $12.- 
000. Apie švietimo reformų rei
kalingumą išsamų referatą skai
tė V. Stanevičienė iš Hamiltono. 
Kultūrinės veiklos tema — apie 
kult, vienetų stiprinimą kalbė
jo M. Chainauskas iš Londono, 
Ont. Simpoziume apie Lietuvos 
laisvės bylą kalbėjo — J. Valai
tis, V. Kamantas, A. S. Gečys ir 
J. R. Simanavičius. Klausytojai 

* Namų — Gyvybei
* Automobilių

f yC * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Ar gyvenate Toronto mieste, 
kur pirmadienį, 1978 m. lapkričio 13, 

įvyks savivaldybiniai rinkimai?
Ar Jūsų pavardė įrašyta 

preliminariniame rinkikų surašė?
(Balsuotojų sąraše)

Lengva patikrinti!
Skaitykite toliau

Pranešu, kad aš, Roy V. Henderson, Toronto miesto raštve
dis, vykdydamas pakeistąjį 1977 m. savivaldybės įstaty
mą, 24 sekciją, 1978 m. spalio 20 d. savo įstaigoje paskel
biau sąrašą asmenų, turinčių teisę balsuoti Toronto miesto 
savivaldybės rinkimuose. Sis sąrašas yra prieinamas norin
tiems patikrinti. Kviečiu visus rinkikus patikrinti šį sąrašą ir 
tuojau ištaisyti klaidas bei praleidimus arba išbraukti, pasi
naudojant nustatytais blankais, gaunamais mano įstaigoje.

Kaip patikrinti?
Lengva

Jei esate 18 metų amžiaus arba būsite 18 metų prieš 1978 
metų lapkričio 13 arba tą dieną; jei esate Kanados pilietis 
arba Britanijos pavaldinys ir gyvenote Toronto mieste betku- 
riuo metu tarp 1978 metų rugsėjo 5 ir spalio 27 dienos — pa
tikrinkite sąrašą mano įstaigoje arba skambinkite telefonu 
367-7800.

Miesto raštvedžio įstaiga bus atidaryta norintiems patikrinti 
sarašą šiomis dienomis:

šiokiadieniais nuo spalio 20 iki spalio TJ dienos nuo 8.30 v. 
r. iki 8.30 v. v.

Paskutinė diena įteikti pareiškimams yra spalio 27
Roy V. Henderson, 
miesto raštvedis ir 
balsavimo pareigūnas

pateikė eilę klausimų — apie 
pagalbą polit. kaliniams, trem
ties vyriausybę, lietuvių - žydų 
santykius, santykius su okup. 
Lietuva ir 1.1. PLB pirm. V. Ka
mantas kreipėsi į kanadiečius, 
prašydamas didesnės finansinės 
paramos PLB darbams P. Ame
rikoje ir kitur. Gana gyvai bu
vo svarstomas aukų rinkimas 
Vasario 16 proga. Nutarta rink
ti aukas, kaip ir iki šiol, Tautos 
Fondui (Lietuvos laisvinimui) ir 
Bendruomenės veiklai, palie
kant pastarąjį reikalą apspręs
ti apylinkių valdyboms pagal 
vietos sąlygas. Plačiau apie su
važiavimą — kitame “TŽ” nr.

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus narių susi
rinkimas įvyko spalio 1 d. Dva
sios vadas kun. A. Simanavi
čius, OFM, sveikino skyriaus 
nares, linkėdamas darbingų ir 
sėkmingų metų. Pirm. B. Bire- 
tienė pranešė apie būsimus ren
ginius. Spalio 28-29 d.d. bus 
dail. Jurgio Račkaus darbų pa
roda. Lapkričio 12 d. turėsime 
vyno ir sūrio popietę, Į kurią 
kviečiame evangelikių moterų 
būreli. Jieva Adomavičienė kal
bės tema “Evangelikai Lietuvo
je”. Lapkričio 17-19 d.d. bus 
uždaros moterų rekolekcijos, 
kurias ves kun. Placidas Barius, 
OFM. Gruodžio 10 d. — metinė 
mūsų šventė ir agapė. I. Kairie
nė kalbėjo tema “Mada, grožis 
ir saikas”. Moterys turėjo daug 
klausimų, į kuriuos prelegentė 
mielai atsakinėjo. Susirinkimas 
baigtas loterija. Narės ir vieš
nios buvo pavaišintos kavute ir 
pyragais. Sekantis skyriaus su
sirinkimas — lapkričio 19 d.

Atitaisymas. “TŽ” 41 nr. To
ronto kronikoje išspausdintoje 
žinutėje, gautoje iš korespon
dento, apie inž. K. Astravą įsi
brovė netikslumas. Jis susituo
kė su Petronėle (ne Anele) Sa
vickaite ir ne baptistų švento
vėje. Atsiprašome paliestuosius.

Dail. A. Tamošaitis iš Kings- 
tono lankėsi Toronte, dalyvavo 
KLB tarybos suvažiavime ir “T. 
Žiburių” spaudos baliaus loteri
jai atvežė savo paveikslą. Tai 
jo metinė dovana laikraščiui. 
Dėkojame. “TŽ” spaudos balius 
įvyks po Velykų — šeštadienį 
prieš Atvelyki Anapilio salėje.

Alfonsas Pocius iš Londono, 
Ont., dalyvavo KLB tarybos su
važiavime ir ta proga aplankė 
“TŽ”, kuriuos jisai prenume
ruoja bei remia. Jis jau kelinti 
metai Londono universitete dės
to finansinius - ekonominius 
mokslus ir dalyvauja lietuvių 
veikloje. Londone jis turi ir sa
vo specialybės įstaigą.
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MONTREALIO AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
ir kunigai

Lietuvos

kun

SVEIKINA
Kankinių parapiją 50 metų
bei ilgametį jos klebonų
Petrę Ažubalį 30 metų -
sukakčių proga ir reiškia pagarbų užklebonavimo

didelį pasišventimų Bažnyčiai ir lietuvybei.

Visų vardu —
Kun. J. Kubilius, SJ, klebonas

TORONTO**
Anapilio žinios

— Gražiai atšvęsta auksinė para
pijos sukaktis iškilmingu pokyliu 
spalio 14 d. Sekmadienį įvyko kon- 
celebracinės pamaldos. Gausių svei
kintojų nuoširdūs linkėjimai parapi
jai jos vadovus įpareigoja dar dau
giau rūpintis parapijos dvasiniu at
sinaujinimu, ypač atkreipiant dėme
sį J jaunimą ir jo aktyvesnį įjungi
mą į parapijos veiklą. Už parapijos 
šventės pasisekimą didelė padėka 
priklauso rengėjų komitetui ir labai 
gausiems, parapijiečiams bei sve
čiams, dalyvavusiems iškilmėse.

— Sis sekmadienis yra skirtas mi
sijoms.

— Spalio 29 sekmadienį, 3 v. p. p., 
Sv. Jono kapinėse įvyks tradici
nės pamaldos ir naujų paminklų 
šventinimas.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r. už a. a. Juozą Kriaučiūną, 11 v. už 
a. a. Joną Ščepavičių ir a. a. Albertą 
šiaudinį.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
— šį sekmadienį iškilmingos Pa

dėkos šventės pamaldos 9.30 v. r. su 
Sv. Komunija. Po jų LN įvyks tradi
cinė moterų draugijos padėkos puo
ta, konlirmandų pagerbimas, mote
rų 4r*ugijos 25 metų sukakties mi
nėjimas ir 1979 m. finansinio vajaus 
pradžia.

— Spalio 13 d. Knox College kop
lyčioj susituokė Frankis Bučys su 
Barbara Sheen. Apeigas atliko kle
bonas kun. A. Žilinskas ir Fr. Ro
berts, Neuman Centre direktorius.

— Praėjusį sekmadienį pamaldo
se buvo prisiminti vilniečiai.

— Sveikiname Lietuvos Kankinių 
— Sv. Jono Kr. parapijos parapijie
čius 50 m. sukakties proga bei jos 
kleboną kun. P. Ažubalį jo 30 metų 
klebonavimo proga.

— Prisiminkime maldose mūsų li
gonius — šv. Juozapo ligoninėje ser
gančius Agutę Hermanienę ir Osval
dą Delkų.

Lietuvių Namų žinios
— A. Šileikai ir G. Beresnevičiui 

pasitraukus ir LN valdybos, jų vie
ton buvo pakviesti J. Cicėnas ir E. 
Bedarfienė. Spalio m. 5 d. posėdyje 
LN valdybos pirm. J. Strazdas pa
reiškė, kad jis, sveikatai susilpnėjus, 
pasitraukia iš LN valdybos pirminin
ko pareigų, ir savo vieton pasiūlė vi- 
cepirm. Algį Senkų. J. Strazdas pa
žymėjo, kad jis ir toliau lieka LN 
valdybos nariu. Po to LN valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. Algis 
Senkus, vlcepirm. Henrikas Lapas, 
ižd. Jonas Slivinskas, sekr. Valteris 
Dauginis.

LN valdyba iš savo narių sudarė 
du nuolatinius komitetus: 1. staty
bos komitetą, kurio koordinatoriumi 
yra O. Delkus ir nariai — S. Kuzmas, 
B. Jackus, J. Cicėnas; 2. visuomeni
nės veiklos, kurio koordinatoriumi 
yra T. Stanulis, narė E. Bedarfienė. 
Visi LN administraciniai reikalai pa
vesti LN vedėjui St. Jokūbaičiui.

— LN Moterų Būrelis lapkričio 4- 
5 d. d. rengia dail. K. Tamašausko ir 
V. Trečioko dailės parodą.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname prel. dr. J. Tada- 

rauską jo 40 m. kunigystės ir 30 m. 
darbo Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijoje sukakties proga.

— Sis sekmadienis, spalio 22, yra 
misijų sekmadienis. Antroji rinklia
va daroma per visas Mišias.

— Pirmajai Komunijai registra
cija ir pamoka šį sekmadienj, spalio 
22, po 10 v. Mišių, seselių namuose.

— Ruošiasi tuoktis Andrius Im- 
brasas su Lynn McNicol, Jane Simo
naitytė su Fortunato Serianni.

— Aukojo parapijos reikalams: 
dr. J. ir dr. M. Uleckai $200, J. B. 
Cepukai $150, P. V. Gulbinai $100, 
A. D. Kuolai $25.

— Parapijos choro naujai išrink
ta valdyba pasiskirstė pareigomis. 
P. Murauskas — pirm., J. Nešukai- 
tis — sekr. ir bosų seniūnas, V. Mel- 
nykas — ižd. ir tenorų seniūnas, O. 
Ražauskienė — sopranų seniūnė ir 
parengimų vadovė, K. Strimaitytė
— altų seniūnė ir parengimų vado
vė. Chorui vadovauja sol. V. Veri- 
kaitis. Choras planuoja paminėti 
25-rių metų sukaktį š. m. gruodžio 
2 d. Kviečia visus buvusius choristus 
įsijungti į chorą.

— Užuojauta Br. Narbutui, mirus 
jo broliui Juozui Lietuvoje.

— Pensininkų būrelis savo meti
nę šventę rengia spalio 25, trečiadie
nį. Prasidės Mišiomis 5 v. p. p., po 
to vakarienė, meninė programa ir 
gausi loterija.

— N. Pr. Marijos seserys rengia 
60 metų nuo jų įsisteigimo sukakties 
minėjimą lapkričio 5, sekmadienį, 4 
v. p. p., Prisikėlimo salėje. Seselės 
kviečia visus dalyvauti. Bilietai gau
nami pas seselę Loretą ir parapijos 
raštinėje.

— Jaunimo choras gieda per 10 v. 
Mišias, o po Mišių repetuoja muzikos 
studijoje.

— Uždaros rekolekcijos moterims
— lapkričio 17-19 d. d., o vyrams — 
gruodžio 8-10 d. d. Registruotis kle
bonijoj.

— Mišios: 8 v. už Mariją Salienę, 
užpr. V. Senkevičius, 8.30 už Juozą 
Giedrą ir šeimos mirusius, užpr. E. 
Giedrienė, 9.20 už Aušrą Sapijony- 
tę ir Antaną Sapijonį, užpr. T. Bal- 
nienė, 9.40 už Oną Grušienę, užpr. 
P. Grušas; sekmadienį 8 v. už Mari
ją Valadkienę ir Joną Kilikevičių, 
užpr. A. Vaitkevičienė, 9 v. už Jievą 
ir Mamertą Indrišiūnus, užpr. M. M. 
Indrišiūnai, 10 v. už Juozą Martinai
tį, užpr. S. Martinaitienė, 11.30 už 
parapiją, 7 v. v. už Antaną Kėžinaitį, 
užpr. B. A. Petkevičiai.

Teatras “Aitvaras” ir šiemet 
dalyvaus daugiakultūrio teatro 
festivalyje — vaidins lietuvių 
kalba J. Grušo dramą “Tėvas ir 
sūnus” St. Lawrence Centre (27 
Front St. E.) spalio 29, sekma
dienį, 8 v. v. Režisuoja patyrusi 
aktorė bei režisorė A. Dargytė- 
Byszkiewicz. Lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti. “Aitvaro” 
spektakli seks ir kitų tautų at
stovai. Svarbu, kad lietuvių pub
lika būtų gausi. Tai paskatins ir

Toronto ateitininkų tėvų komitetas 
maloniai kviečia 
Jus atsilankyti Į Havajų

spalio 21, šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Prisikėlimo parapijos salėje

Programoje: dainuojantis Toronto vienetas "Volungė", 
su nauja programa, geras orkestras, turtinga loterija, 
užkandžiai ir gėrimai. Programos pradžia — 7.30 v.v.

ĮĖJIMAS:
$5.00 suaugusiems,
$3.00 studentams 
ir pensininkams.

Dailininkės Leokadijos NA KROSIENES

tapybos
darbų
rengiama spalio 21-22 dienomis 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje.

ATIDARYMAS — spalio 21, 
šeštadienį, 6 valandų vakaro. 
Parodų atidarys skulptorius 
J. Dagys. Globoja ateitininkai.

Savaitraščio “N epriklau soma Lietuva”

spaudos VAKARAS
rengiamas Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Street West, 

spalio 28, šeštadienį, 7 valandų vakaro
Meninę programų atliks: solistai Vaclovas Verikaitis, Rimas Strimaitis ir akompaniatorius 
Jonas Govėdas, "Atžalyno” tautinių šokių grupė. Bus renkama vakaro karalaitė (vienas 
rėmėjas jai parūpino dovaną — gintaro karolius per $300 vertės). Veiks baras, bufetas. 
Bus turtinga loterija. Šokiams gros ukrainiečių "Roman" kapela. Bilietai: $5.00, pensi
ninkams ir studentams $3.00. Jie gaunami; pas Vyt. Petraitį, 2684 Bloor St. W. Tel. 
233-4074, Lietuvių Namuose sekmadieniais pietų metu ir pas visus būrelio narius.

Rėmėjų būrelis

m Š.m. spalio 28-29 dienomis mažojoje ANAPILIO 
salėje Anapilio Moterų Būrelis rengia

Dail. Reginos Žiūraitienės
ŲĮ) dail. Valės Balsienės keramikos kūriniai

ir sidabro dirbiniai
PARODOS ATIDARYMAS — spalio 28, šeštadienį, 4 v. p. p. Lankymo valandos: 
šeštadienį 4 v.p.p. — 6 v.v., sekmadienį 10 v.r. — 6 v.v.

Visi maloniai kviečiami aplankyti parodą

paveikslai

SEPTINTAME DAUGIAKULTŪRIO TEATRO FESTIVALYJE 
spalio 29, sekmadienį, 8 valandą vakaro,

Juozo Grušo keturių veiksmų dramą

Tėvas ir sūnus
Toronto “AITVARAS” stato

ST. LAWRENCE TEATRE TORONTE 
ir maloniai kviečia visus tautiečius dalyvauti 

Bilietų kaina $4 ir $3.50; studentams — pusė kainos

MONTREAL
1978 m. lapkričio 4, šeštadienį, 7 v.v., 
Aušros Vartų parapijos salėje įvyks 
iškilmingas Xll-sios Vinco Krėvės 
literatūros premijos įteikimas -

BALIUS-
vakarienė

Dalyvaus laureatas poetas
TOMAS VENCLOVA

* meninė programa * baras
* šilta ir šalta vakarienė * geras orkestras
Bilietai gaunami pas MLA Sambūrio narius ir prie įėjimo. 
Įėjimas — $10.00 asmeniui, studentams — $7.00.

MONTREALIO LIETUVIU AKADEMINIS SAMBŪRIS

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Lapkričio 25 d. parapijos jau

nimo klubas svetainėje ruošia vaka
rienę su šokiais.

— Parapijietis Petras Bunys gra
žiai nudažė priekines šventovės du
ris. Didelę svetainės virtuvę ir spin
teles išdažė parapijos šeimininkės: 
Nancy Norris, Elena Korylo, M. 
Lauraitienė ir Cecilija St. Amour.

— Sunkiai serga dr. Andrukaičio 
motina Marija Andrukaitienė.

— Rugsėjo 29 d. mirė Pakarskie- 
nė-Gudaitytė, Elzbieta, 83 m. am
žiaus. Palaidotas iš šv. Kazimiero 
šventovės. Liko velionės dukros, sū
nus ir anūkai. Skč.

Lietuvių Kredito Unija "Litas” 
per rugsėjo mėnesį paaugo $121,000. 
Ši suma rodo pirmųjų 8 mėnesių 
augimo vidurkį. “Litas” jau šiemet 
padidėjo $1.1 mil. ir pasiekė $8.3 
mil. balansą. Įstojo 74 nauji nariai.

Valdybos nutarimu, nuo lapkričio
3 d. darbo valandos penktadieniais 
Aušros Vartų skyriuje bus nuo 12 v. 
iki 6 v.v. Nuo spalio 22 d. “Litas” 
veikia sekmadieniais nuo 10.45 v.r. 
iki 12.45 v.

“Litas” jieško naujo-s tamautojo-s, 
kuri s gerai kalba lietuviškai, pran
cūziškai ir angliškai.

Skulptorius Pr. Baltuonis su savo 
originaliais medžio šaknų kūriniais 
dalyvavo metinėje Kanados parodo
je Toronte rugpjūčio 16 — rugsėjo
4 d.d. Jo darbai buvo ten gerai įver
tinti specialiais pažymėjimais.

J. Baltuonienė buvo nuvykusi į 
Detroitą dalyvauti savo brolio a.a. 
Vlado Selenlo laidotuvėse (mirė

rugsėjo 23 d.). Velionis buvo uolus 
spaudos žmogus, bendradarbiavęs 
įvairiuose laikraščiuose ir daug dir
bęs lietuvių žurnalistų Sąjungoje.

Turistų grupė iš Sov. Sąjungos 
rugsėjo 21 d. lankėsi Montrealyje ir 
kituose miestuose. Grupėje buvo ir 
du asmenys iš okupuotos Lietuvos 
— Alfonsas Žalys, Klaipėdos vykd. 
komiteto pirm., ir Juris Kulikovas, 
augš. tarybos “deputatas” iš Vil
niaus. Jiems buvo suruoštas priėmi
mas p.p. Skripkų namuose. Visai 
sovietinei grupei priėmimą surengė 
gener. Sov. Sąjungos konsulas VI. 
Gavruškinas. Kelionės reikalus tvar
kė "Globe Tour” agentūra.

Atitaisymas. Korespondencijoje 
apie kun. Kezio filmus “T2” 39 nr. 
įvyko klaida — vietoje filmo apie dr. 
D. Jasaitį turėjo būti prof. J. Brazai
tį. — “T2” 41 nr. klaidingai išspaus
dinta pavardė — turėjo būti a. a. 
Petras Rzevuckas.

KLB tarybos suvažiavime Toron
te spalio 14-15 d. d. dalyvavo jos 
nariai montrealiečiai — J. Gražys, 
p. Kličius, J. Šiaučiulis, dr. P. Luko
ševičius, Br. Staškevičius. Lietuvos 
Kankinių par. auksinės sukakties iš
kilmėse A. Vartų parapijai atstova
vo kun. St. Kulbis, SJ.

RENKU
Montrealio apylinkėje senas lie
tuviškas knygas, laikraščius, 
plokšteles, išleistas Lietuvoje ir 
emigracijoje.

Petras Adomonis
Tel. 722-3545

Mūsų kredito unijos nariui

a+a Petrui Rzevuckui
mirus, jo žmonai ALDONAI, ir broliui STASIUI su 
šeima bei visiems artimiesiems nuoširdžių užuojautų 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

— LN vyrų Būrelio metinis susi
rinkimas — spalio 22. sekmadienį.

— LN Moterų Būrelio visuotinis 
susirinkimas įvyko spalio 15 d. Ge
dimino Pilies menėje. Dalyvavo 40 
narių bei viešnių. Programą paįvai
rino V. Siminkevičienės dailaus gė
lių sudėjimo demonstravimas. Susi
rinkimas baigtas, vaišinantis kava 
bei pyragaičiais.

— Spalio 15 d. staigiai susirgo LN 
valdybos narys — statybos komiteto 
koordinatorius Osvaldas Delkus. Gy
dosi Šv. Juozapo ligoninėje.

— Spalio 15 svečių knygoje pasi
rašė: J. Gudanavičienė iš Brazilijos, 
D. Naginskas iš Delhi. G. A. B. Ga- 
taučiai, J. Bataitis, J. Staškus, A. 
Kusinskis iš Sudburio.

ALDONAS BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 5 3 3-2904

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SI M IN KE VICI ENfi. 
Įvairiomis progomis skambinti Į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-8256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas i ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

aitvariečius tęsti savo darbą lie
tuviškojo teatro srityje.

N. Pradėtosios Marijos sese
rų vienuolijos 60 metų sukaktis 
Toronte bus minima š.m. lap
kričio 5, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo par. salėje specia
liu pokyliu — vakariene. Meni
nę programą atliks dailiojo žo
džio menininkė Izabelė 2mui- 
dzinienė iš Ročesterio, įvadinį 
iškilmės žodį tars kun. Pr. Gai
da.

“Arts Mississauga”, biulete
nis, skelbia, kad Onos Alisaus- 
kas kūrinių (mixed media) pa
roda įvyko Maltono biblioteko
je rugsėjo mėnesį.

JIEŠKAU IŠNUOMOTI BUTO; gali 
būti ant krautuvės, su atskiru įėji
mu, Jane • Bloor Ir Kunnymede • 
Bloor rajone. Skambinti tel. 536- 
9297.

IŠNUOMOJAMAS su baldais IlI-me 
augšte kambarys. Yra šaldytuvas, te
levizija, virimo plytelė. Kaina — 
$23 į savaitę. Skambinti tel. 465-5108 
arba 465-7660 vakarais.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų Ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kalną. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

Toronto Lietuviu 
Namu Nariams

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasara 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.

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5B27

MOKA UŽ: 
Einomąsios s-tas 6.0 %

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines ............................ 10.5%

Taupomqtiot s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.0%
Pensijų plonos 8.5 % Čekių kredito ....................... 12.0%
Term. ind. 1 m. 9 % Investocines nuo ................. 10.5%
Term. ind. 2 m. 
Term. ind. 3 m. 
Duoda nemokamų gyvybės

9.25%
9.5 % 

opdrou- Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
dq iki $2,000 už toup. s-tos lumoi. už paskolos sumą.

Pranešame, kad Lietuvių Namų narių 
susirinkimas įvyks 1978 m. lapkričio 5, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių Namuose,

KARALIAUS MINDAUGO MENĖJE, 1573 BLOOR STREET WEST

Susirinkimo darbotvarkė
1. Atidarymas.
2. Darbo prezidiumo sudarymas:

a. susirinkimo pirmininko ir 
sekretoriaus,

b. mandatų ir balsų skaičiavimo 
komisijos išrinkimas.

3. Pranešimai:
a. valdybos pirmininko,
b. iždininko.

4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. LN įstatų pristatymas ir 

jų priėmimas.
6. Einamieji reikalai ir sumanymai
7. Susirinkimo uždarymas.

Praneša ir visus narius dalyvauti 
kviečia —

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

PADĖKA
Malonu ir džiugu man buvo daly

vauti V PLB seime ir dainų šven
tėje Toronte. Praleistos gražios, ma
lonios valandos drauge su jumis, 
malonūs kanadiečiai, niekados ne
išdils iš mano atminties. Esu dė
kingas PLB pirm. inž. Br. Nainiui 
ir visai buvusiai PLB valdybai, nau
jajam PLB pirm. inž. V. Kamantui 
ir jo vadovaujamai valdybai, dr. J. 
Sungailai — seimui rengti komisi
jos pirmininkui, J. R. Simanavičiui 
— PLD rengėjų komiteto pirminin
kui, dr. A. Razmai, dr. A. Pacevičiui, 
B. P. V. Mikuckams, J. V. Skrebutė- 
nams. Vyt. Balčiūnui “Tž”, T. Kri
vickams, Pr. šopagai, P. J. Kalai- 
niarns, sės. Brizgytei, V. Ikasaloms,

E. Simon, S. Jokūbaičiui, J. Dubins- 
kui, J. Kaminskui, P. Palujanskams, 
kun. Iz. Grigaičiui, p. Ragauskams, 
L. Bučinskui, V. Mozarui, L. Kubi
liui, C. Tiškevičiui, Kamišaičiui, K. 
Baronui, J. Pleiniui, A. Juozapavi- 
čiams. Dėkoju ir visiems tiems, ku
rių pavardžių nesužinojau. Ypatingą 
padėką reiškiu p-lei Brigitai, Petro
nėlei, Viktorui Mikuckams, pas ku
riuos teko išgyventi Hamiltone dau
giau kaip mėnesį laiko. Dėkoju už 
jūsų visų nuoširdumą bei vaišingu
mą, už įvairias, gražias, brangias 
dovanas. Tariu visiems Kanados lie
tuviams nuoširdų ačiū, ačiū.

J. Papečkys,
Rosario — Argentina


