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Sugrįžtanti širdis
Lietuva yra tas retas kraštas, kuris buvo praradęs 

savo širdį, būtent, Vilnių, nuo pat valstybės pradžios suau
gusį su visu kraštu. Vilniuje telkėsi ne tik politinė krašto 
valdžia, bet ir kultūriniai, moksliniai, religiniai centrai. 
Visi pripažįsta, kad Vilnius buvo senosios Lietuvos centras, 
kurio spinduliai sklido toli net už Lietuvos ribų. Istorikai, 
studijuodami Vilniaus praeitį, atskleidžia daug jo aspektų, 
rodančių centrinę jo poziciją. Vieną tokių jo pagrindinių 
aspektų išryškina Vilniaus universiteto 400 metų sukaktis, 
kuri bus minima sekančiais metais, tačiau pasiruošimo dar
bai jau pradėti. Tai visų pirma kultūrinis-mokslinis aspek
tas, kuris praeities gyvenime nebuvo izoliuotas reiškinys. 
Drauge su juo ėjo ir kiti aspektai, būtent, kultūrinis, reli
ginis ir tautinis. Dėlto mokslinės institucijos sukakties 
minėjimas pajudins platų istorijos ruožą, dariusį įtakos 
visam Lietuvos gyvenimui, šios sukakties proga lietuviš
koji visuomenė tėvynėje ir išeivijoje galės plačiau ir giliau 
pažvelgti į tas reikšmingas ištakas, kurios prasidėjo prieš 
400 metų ir tiesiogiai ar netiesiogiai visą laiką veikė Lietu
vos valstybės bei tautos gyvenimą ir dabar tebeveikia. Tas 
žvilgsnis, apimąs ištisus keturis šimtmečius, nukels mus 
nuo įprastinių trumpos distancijos sukakčių ir įgalins ma
tyti savo kraštą plačioje perspektyvoje.

VILNIAUS universiteto šviesa, pradžioje skirta Didžia
jai Lietuvos Kunigaikštijai, nebuvo vientisa — ji švie
tė, silpnėjo, geso, stiprėjo ir veikė skirtingais etapais. 
Vilniaus universitetui pradžią davė Vilniaus kolegija ar 

akademija, vadovaujama vienuolių jėzuitų. Tame laikotar
pyje akademijos bei vėliau universiteto pagrindinis uždavi
nys buvo religinio pobūdžio, būtent, skleisti mokslinę švie
są, tiesiančią kelius religiniam krašto atgimimui bei stip
rėjimui. šioje srityje vienuoliai jėzuitai daug pasiekė — 
suformavo krikščionikos orientacijos inteligentiją, pažadi
no religinį Lietuvos atgimimą, tarnaudami žmonėm lietu
vių, lenkų ir gudų kalbomis, o universitete dėstydami lo
tynų kalba. Tokios linkmės universitetas jau buvo gero
kai pakilęs mokslinėje srityje, gana plačiai išgarsėjęs, ta
čiau nelauktas popiežiaus Klemenso XIV aktas, panaikinęs 
1773 m. jčzuKų ordiną, skaudžiai palietė ir Vilniaus ufi-tą. 
Jį perėmė Lenkijos-Lietuvos edukacinė komisija, vėliau — 
Maskvos valdovai. Su tuo keitėsi ir un-to kryptis, pasukusi 
daugiau liberaline linkme, pabrėžiančia mokslinę bei kul
tūrinę veiklą. Pergyvenęs savo krizę, Vilniaus universite
tas vėl atsigavo. Nors jo dėstomoji kalba buvo lenkų, ta
čiau netrūko ir lietuviškos dvasios, kuri rado savo išraišką 
domėjimesi Lietuvos praeitimi, istoriniais ir grožiniais raš
tais. Tame laikotarpyje išaugo stambių figūrų, turėjusių 
įtakos į lietuvių tautos atgimimą.

TOKS buvo Vilniaus universitetas Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos rėmuose. Jis nebuvo tautinis, tačiau 
nesvetimas tautinei dvasiai, atbundančiai ir viso
je Europoje. Normalią un-to raidą nutraukė 1919 m. Pil

sudskio surengtas karinis lenkų žygis į Vilnių ir jo užėmi
mas. Kaip karinis tos srities valdytojas, Pilsudskis atidarė 
Vilniaus un-tą, kuris jau nebebuvo tradicijos tęsėjas — 
tapo nacionaliniu lenkų židiniu. Tai buvo išplėšimas Lietu
vos širdies, kuri ir seniau jau buvo apsunkinta svetimybių. 
Pokarinių įvykių grandinėje Vilnius grįžo Lietuvai, o su 
juo ir universitetas. Tai, galima sakyti, širdies sugrįžimas 
į savąjį organizmą. Normaliomis sąlygomis jos prigydymas 
būtų daug lengvesnis. Dabargi tas procesas turi vykti so
vietinės okupacijos rėmuose. Visdėlto jis vyksta ir, jeigu 
naikinanti letena kada nors jo nepalies, Vilniaus universi
tetas atliks ir tautinę misiją, kuri ištisus šimtmečius ėjo 
daugiau tarptautiniais keliais. Tai mato ir kaimynai lenkai. 
Vieni jų šį procesą apgailestauja, kiti (nuosaikesnieji) ke
lia mintį, esą un-tas ateityje turėtų tapti D. L. Kunigaikš
tijos tradicijų tęsėju ir būti jos tautų (lenkų, lietuvių, gu
dų) šviesa. Mums gi atrodo, kad Vilnius su savo universi
tetu yra Lietuvos širdis, skirta organizmui, kuris šioje epo
choje yra tautinis. Ir niekas neturėtų į jį kėsintis. Tegu 
Lenkija ir Rusija gyvena savomis širdimis.

Pasaulio Įvykiai
VISĄ PASAULĮ NUSTEBINO NETIKĖTAS POLITINIŲ VARŽTŲ 
atleidimas komunistinėje Kinijoje, pasireiškęs demokratiją garbi
nančiais plakatais ant Pekingo sienų, laisvais kiniečių pokalbiais 
su užsienio žurnalistais bei diplomatais. Plakatuose buvo pažerta 
aštrios kritikos mirusiam kompartijos vadui Mao, neaplenkiant nė 
dabartinio vado ir premjero H. Kuo-fengo. šiltų žodžių susilaukė 
vicepremjeras T. Hsia-pingas, du kartus nukentėjęs nuo Mao šali
ninkų. Daug kam susidarė Įspūdis, jog tarp jo ir H. Kuo-fengo vyks
ta neoficiali kova dėl valdžios. T. Hsia-pingas betgi paneigė šią 
mintį, pabrėždamas visišką kompartijos vadovybės vieningumą. 
Jis taipgi išėjo ginti Mao, pripažindamas dalį buvusio vado klaidų. 
Pasak T. Hsia-pingo, Mao buvo teisus 70%, klaidingas 30%. Ne
trukdomą plakatų kabinimą T. •----------------------------------------

KANADOS įVYKIAI

Pasitarimai be nutarimu 
c-

Ekonominė Kanados premje
rų konferencija Otavoje po tri
jų dienų buvo užbaigta be jokių 
esminių naujų nutarimų. Pa
grindinis dėmesys teko ne ko
vai su infliacija ir nedarbu, o 
Albertos naftai. Prieš porą me
tų premjero P. E. Trudeau vy
riausybė pasirašė sutartį su Al
bertos premjero P. Lougheedo 
vyriausybe, pagal kurią buvo 
leidžiamas statinės naftos pa
branginimas vienu doleriu kas 
šeši mėnesiai, kol jos kaina su
silygins su pasaulinės rinkos. 
Sekantis pabranginimas turėjo 
įvykti 1979 m. sausio 1 d. 
Praktiškai tai reiškia benzino ir 
namų šildymui naudojamos aly
vos pabrangimą trim centais už 
galioną. Otavos konferencijoje 
premjeras P. E. Trudeau prane
šė susitarimą su Alberta stati
nės naftos kainos padidinimą 
doleriu atidėti iki 1979 m. lie
pos 1 d., o kitu doleriu kainą pa
didinti 1980 m. sausio 1 d. 

Prieš šį sumanymą pasisakė On
tario premjeras W. Davis ir kai- 
kurie kitų provincijų premje
rai. Jie pritarė pabranginimo 
atidėjimui, bet nenorėjo sutikti 
su antru kainos pakėlimu 1980 
m. sausio 1 d. Spaudoje pasiro
dė komentarų, kad premjeras 
P. E. Trudeau, atidėdamas naf
tos pabranginimą siekia naudos 
savo partijai sekančiuose fede
racinio parlamento rinkimuose. 
Mat, naftos pabrangimą jos 
vartotojai tepajustų rudenį, kai 
rinkimai jau būtų įvykę. Pasi
baigus konferencijai, premjero 
P. E. Trudeau ministerių kabi
netas patvirtino susitarimą su 
Alberta. Taigi, nafta po dolerį 
už statinę pabrangs 1979 m. lie
pos 1 d. ir 1980 m. sausio 1 d.

Ontario premjero W. Davis 
vyriausybė, ruošdamasi ekono
minei konferencijai Otavoje, 
savo mintis išdėstė ilgoje studi-

(Nukelta į 8 psl.)

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos atstovai, posėdžiavę suvažiavime Vašingtone, buvo priimti ir Baltuosiuose 
Rūmuose. Viršutinėje nuotraukoje — prezidento J. Carlerio žmona Roslyn priima dovaną gintaro karolius iš 
Aušros Mačiulaitytės-Zerr; šalia pastarosios — Rimas Česonis, JAV LB pirm. Algimantas Gečys, Charles Zerr ir 
Baltųjų Rūmų pareigūnas. Žemutinėje nuotraukoje — dr. Algis Budreckis įteikia veikalą “Lithuania 700 Years” 
prez. J. Carterio patarėjui Zbigniewui Brzezinskiui 1978 m. lapkričio 20 d. Nuotraukos Jono Urbono

Atbunda rusų nacionalizmas
Pripažįsta tautinėm mažumom kultūrinę autonomijų, bet nekalba apie jų nepriklausomybę
“The New York Times” korespon

dentas Maskvoje David K. Shipler 
paskelbė aktualų straipsnį “A Rus
sian Nationalism Is On Rise” (NYT 
1978. XI. 11), kuriame iškelia naujas 
apraiškas, viešumoje pastebėtas pas
taraisiais metais. Čia pateikiame jo 
santrauką, pacituodami būdingesnes 
vietas.

Pasak autoriaus, ir rusai jieš- 
ko savo šaknų, kaip ir kitos tau
tinės grupės JAV-se bei kitose 
šalyse. Jie nori atgaivinti bei 
išsaugoti senąsias rusų tradici
jas, puoselėtas prieš revoliuciją, 
išryškinti rusiškuosius pradus 
dabarties gyvenime, kuriame jie 
dažnai kertasi su komunistine 
ideologija. Atsiranda spraga 
tarp to, kas “sovietiška” ir “ru
siška”. Stiprėja nacionalistinė 
dvasia, pabrėžianti konservaty
vųjį rusiškumą, išskirtinumą, 
autoritetini aspektą ir antisemi
tizmą. Jos šalininkų tarpe yra 
Įvairių sluogsnių žmonių — dar
bininkų, buvusių kalinių ir net 
augštų valdžios tarnautojų. Ir 
tai dėlto, kad, anot vieno rusų 
rašytojo, “mūsų propaganda yra 
tokia nuobodi, tokia bekraujė, 
kad tai pripažįsta net bukiausias 
vadas. Reikia kažko naujo. Vie
nintelė populiari ideologija yra 
nacionalistinė. Tik ji turi realų 
pagrindą.”

Nukentėjo rusai?
Daugelis darbininkų išreiškia 

savo rusiškumą skundu, esą ru
sai, kurie sudaro apie pusę 261 
mil. Sov. Sąjungos gyventojų, 
gyvena blogesnėse sąlygose, 
kaip kitos tautinės grupės, tu
rinčios savo respublikas — pvz. 
armėnai, ukrainiečiai, estai, 
gruzinai, lietuviai.

Kaikurie intelektualai įrodi
nėja, kad rusų kultūra daugiau 
nukentėjo nuo komunizmo nei 
kitų tautybių. Su tuo betgi ne

sutinka kitų tautybių intelek
tualai, primindami, jog rusai vi
sur dominuoja — ir vyriausybė
je, ir kompartijoje, ir nerusų 
respublikose, kur užima pagrin
dines pozicijas, bruka rusišku
mą per mokyklas, smukdo neru- 
sišką literatūrą (kaikuriose res
publikose).

Visdėlto nacionalistiškai nu
siteikę rusai mano, kad rusišku
mas yra povojuje. Rašytojai bei 
meno žmonės organizuotai ko
voja prieš miesto planuotojus, 
nuolat griaunančius istorinės 
reikšmės architektūrinius pa
status, įskaitant šventoves. Kai
kurie kritikai smerkia eksperi
mentus teatruose bei rusų klasi
kų iškraipymą. Daug jaunimo 
linksta Į Ortodoksų Bendriją, 
kuri esanti tikroji rusų kultūros 
saugotoja.

Nacionalistai ir komunistai
Nevienam rusui atrodo, kad 

marksizmas yra vakariečių idė
ja, svetima rusams. Kaikurie ra
šytojai pogrindinėje spaudoje 
skelbia savo idėjas, smerkdami 
miestų gyvenimą ir skatindami 
idilišką buitį miesteliuose bei 
kaimuose, kur klesti tradiciniai 
šeimos papročiai, kur vyrauja 
drauge Ortodoksų Bendrija ir 
valstybė kaip autoritetinės ins
titucijos. Tokiai galvosenai ne
priimtina nei demokratija, nei 
pliuralizmas, kurie ardo vienin
gą visuomenę.

Tokios nacionalistų idėjos su
tampa su sovietinių vadų galvo
sena, nes ir pastaroji pripažįsta 
tiktai vientisą visuomenę, tiktai 
marksistinę-lenininę tiesą, tik
tai vieną politinį autoritetą, ku
riam reikia lenktis. Demokra
tiškai nusiteikę disidentai nacio
nalistus rusus laiko pavojinges
niais už valdančius komunistus, 
kurie yra mažesni nacionalistai. 

“Mes dabar esame valdomi so
čių vilkų, — pareiškė vienas di
sidentas, — bet tarp tų žmonių 
yra alkanų vilkų. Idealistai gali 
būti labai geri teroristai. Jei to
kie nacionalistai paimtų valdžią, 
būtų labai pavojingi.”

Solženicino linkmė
Žymiausias rusų savimonės 

reiškėjas yra rašytojas A. I. 
Solženicinas. Jis laiške sovietų 
vadams 1973 m. rašė, kad mark
sizmas esąs vakarietiškas, kad 
rusai, pasikvietę modernią tech
nologiją, elgiasi kaip atsilikę 
kraštai — žemės turtus (Sibiro 
dujas) atiduoda svetimiesiems. 
Tame laiške Solženicinas siūlė 
išformuoti Sov. Sąjungą, suda
ryti nepriklausomus tautinius 
vienetus, atsisakyti komunizmo 
ir įvesti teokratiją, bet autorite
tinę, nes Rusija yra autoriteti
nė.

Vienas žymiausių Solženicino 
šalininkų Maskvoje yra mate
matikas Igor R. šafarevič. Jis, 
pasmerkęs komunistinį interna
cionalizmą ir Trockio šūkį “ša
lin patriotizmą”, rašė: "Galite 
įsivaizduoti tokios pažiūros pa
sekmes. Jie sugriovė paminklus, 
šventoves, senus pastatus, pri
menančius Rusijos praeitį, pa
keitė gatvių pavadinimus taip, 
kad naujieji nebeturi ryšio su 
praeitimi. Vaikai buvo mokomi 
falsifikuotos rusų istorijos, ku
rios veikėjai vaizduojami kaip 
gobšūs plėšikautojai, idiotai ir 
sifilitikai.” Dėlto dabar kilo re
akcija, jieškanti tautinių šaknų. 
Jaunimas lanko vienuolynus, 
renka ikonas, domisi religine 
praeities filosofija, protestuoja 
prieš senų pastatų griovimą, 
rankraščių naikinimą.

Kitos figūros
Kitas labai ryškus nacionalis-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Hsia-pingas laiko žodžio laisve 
kiniečiams. Įsisiūbavimas pa
mažu ėmė atvėsti po įspėjimų 
fabrikuose, saugumiečių įsimai- 
šimo į minios eiles. Užsienie
čiai žurnalistai pastebėjo, kad 
kiniečiai jau pradeda vengti at
viresnių pokalbių, matyt, prisi
bijodami galimų pasekmių. 
Kaikurie nauji plakatai pasisa
ko prieš Kinijos kritikavimą už
sieniečių akivaizdoje ir ragina 
visus remti kompartiją, siekian
čią Kinijos sumoderninimo.
Susikirto su Maskva

Varšuvos Sąjungos komparti
jų vadų posėdis Maskvoje at
skleidė Rumunijos prezidento 
N. Ceausescu susikirtimą su L. 
Brežnevu. Jis atsisakė padidin
ti Rumunijos ginklavimosi iš
laidas, nesutiko su Varšuvos 
Sąjungai priklausančios kariuo
menės griežtesne centrine kont
role. N. Ceausescu taipgi nepa
sirašė pareiškimo, smerkiančio 
Egipto ir Izraelio taikos sutar
ties derybas. Jo užimtą poziciją 
patvirtino rumunų kompartijos 
centro komitetas. Bukarešte pa
sakytoje kalboje N. Ceausescu 
pabrėžė, kad dėl ginklavimosi 
išlaidų padidinimo nukentėtų 
Rumunijos ekonomija. Logiš
kesnis esąs ginklavimosi suma
žinimas. Jį įgyvendinti padėtų 
neutrali zona tarp Varšuvos Są
jungos ir Š. Atlanto Sąjungos. 
Toje zonoje nė viena sąjunga 
negalėtų laikyti kariuomenės, 
rengti manevrų. Tautinio ko
munizmo atstovas N. Ceauses
cu tampa vis didesne rakštimi 
L. Brežnevui. 1968 m. jis atsi
sakė dalyvauti invazijoje į Če
koslovakiją. Rumunija nėra nu
traukusi diplomatinių ryšių su 
Izraeliu ir komunistine Kinija. 
N. Ceausescu netgi išdrįso pa
sikviesti Kinijos kompartijos 
vadą H. Huo-fengą oficialiam 
vizitui.

Rusų deklaracija
Londono Latvių Namuose 

lapkričio 22 d. surengtoje spau
dos konferencijoje Rusijos žmo
gaus teisių sąjūdžio atstovai 
Vladimiras Maksimovas ir Vla
dimiras Bukovskis perskaitė 
reikšmingą deklaraciją, pasisa
kančią už laisvą tautų apsi
sprendimą. ši deklaracija liečia 
pusiau nepriklausomus Sovietų 
Sąjungos satelitus ir jon prie
varta įjungtas tautas, kurios da
bar oficialiai yra Sovietų Sąjun
gos dalis. Deklaraciją pasirašė 
30 rusų veikėjų. Pasak jos au
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torių, kiekviena tauta turi teisę 
į laisvą apsisprendimą — nie
kas kitas negali spręsti jos atei
ties. Deklaracijos autoriai žada 
remti tautų atgimimui ir jų 
valstybinei nepriklausomybei 
skirtus sąjūdžius, kovoti, kad 
niekas nebūtų paverstas antros 
rūšies piliečiu. Deklaracijoje 
primenama rusų disidentų su
teikta parama kitoms tautoms: 
S. Kovaliovo — Lietuvos katali
kams, S. Soldatovo — estams, 
gen. P. Grigorenkos — Krymo 
totoriams. Siūloma vadovautis 
šūkiu: “Už jūsų irjmūsų lais
vę!” Apie šią deklaraciją britų 
visuomenę painformavo Londo
no dienraštis “The Daily Tele
graph” bei kita spauda.

Naujas narys
Į trylikos narių sovietų kom

partijos politbiurą buvo įtrauk
tas ilgametis L. Brežnevo pata
rėjas Konstantinas černijenka, 
o iš politbiuro pašalintas pirma
sis premjero A. Kosygino pava
duotojas Kirilas Mazurovas, 
tvarkęs pramonės reikalus. At
rodo, Kremliaus vadų nemalo
nėn jis pateko dėl įvairių pra
monės negalavimų, kuriuos 
aštriai kritikavo L. Brežnevas. 
Naujasis politbiuro narys K. 
Černijenka, 67 metų amžiaus, 
artimus ryšius su L. Brežnevu 
turi jau nuo 1950 m. Komparti
jos centro komitetan buvo iš
rinktas 1971 m., sekretorium 
paskelbtas 1971 m. Spėjama, 
kad jis dabar gali būti kandida
tu į L. Brežnevo vietą.

R. Niksono kelionės
Buvęs JAV prez. R. Niksonas 

pirmą kartą po Watergate inci
dento apsilankė Prancūzijoje ir 
Britanijoje. Paryžiuje jis daly
vavo tris valandas trukusioje 
televizijos programoje, kurios 
nemaža dalis buvo skirta atsa
kymams į žiūrovų klausimus. 
R. Niksonas Watergate skanda
lą pavadino serija klaidų ir pri
sipažino esąs kaltas, kad jų ne
atitaisė pačioje pradžioje. Į po
litinį gyvenimą nežada grįžti, 
bet yra pasiruošęs kalbėti politi
niais klausimais. Iš Paryžiaus 
R. Niksonas nuvyko į Oksfordo 
universitetą. Čia jis buvo šiltai 
sutiktas profesorių ir 800 stu
dentų salėje, bet susilaukė tūks
tančio demonstrantų lauke. De
monstraciją suorganizavo ame
rikiečiai studentai, savo plaka
tais raginę R. Niksoną greičiau 
numirti.
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Sadūnaitė tebėra Sibire

Karys, istorikas, veikėjas
Pasikalbėjimas su dr. K. Jurgėla, buvusiu "Amerikos Balso" lietuvių skyriaus vedėju

V. Vokietijos katalikų laik
raštis “Deutsche Tagespost” lap
kričio 5 d. laidoje pateikia nau
jausias žinias apie Nijolę Sadū- 
naitę.

“Nijolė Sadūnaitė — rašo 
Vokietijos katalikų laikraštis, 
— dabartinėje tremties vietoje 
laikosi palyginti gerai. Savo 
laiškuose ji rašo, kad praėjusią 
vasarą ji turėjusi labai sunkiai 
dirbti — 48 valandas ištisai su 
24 valandų pertrauka, nes dau
gelis jos bendradarbių buvo ato
stogose.” Kaip gailestingoji se
suo, ji dirba Bogučanų ligoni
nėje ir rašo: “Tarnaudama ligo
niams aš džiaugiuosi, kad galiu 
tarnauti Dievui. . .” Net sergant 
gripu Nijolei teko dirbti, nes 
nebuvo pagalbinio personalo. 
Kraujo spaudimas labai nukri
tęs, bet tikisi vėl sustiprėti, nes 
yra gavusi maisto siuntinėlių. 
“Kavą aš geriu kaip vaistus” — 
rašo ji.

Labai džiaugėsi gavusi liet
paltį ir ilgas kelnes, pritaikytas 
jos ūgiui. “Bogučanų mieste jau 
rugpjūčio mėnesio pradžioje bu
vo šalta. Dažnai lyja ir jau tik
ras ruduo. Ačiū Jums visiems, 
kad aš dabar turiu kuo apsivilk
ti. Tuo būdu rudens drėgmė nė
ra baisi. . .”

Ypatingo džiaugsmo Nijolei 
teikia viltis, kad ateinančių Ka
lėdų metu ji gausianti atostogų 
ir gal galėsianti jas praleisti sa
vo tėvynėje Lietuvoje. Tai būtų 
tikrai nepaprastas įvykis, iki 
šiol dar negirdėtas Vakaruose. 
Vokietijos katalikų laikraštis 
pažymi, kad tai būtų Vokietijos 
ir Austrijos bei Vakarų pasaulio 
nuolatinių prašymų, protestų ir 
demonstracijų pasekmė.

Pavogtas Pažaislio paveikslas
Iš patikimų šaltinių Romoje 

gautomis žiniomis, didžiausioji 
Pažaislio šventovės brangenybė 
— stebuklingasis Dievo Motinos 
paveikslas — šiemet buvo neži
nomų piktadarių pavogtas. So
vietam užėmus Lietuvą, garbin
goji Lietuvos šventovė buvo iš
niekinta, ir ten esantis vienuo
lynas paverstas psichoneurolo
gine ligonine, vėliau turistine 
baze. Dabar pastatai tvarkomi 
Čiurlionio dailės muziejaus. 
Dvasinės vyresnybės rūpesčiu 
stebuklingasis Dievo Motinus 
paveikslas buvo perkeltas į Kau
no katedrą — baziliką ir ten 
saugomas bei tikinčiųjų gerbia
mas. Nežiūrint įvairių atsargu
mo priemonių, neįkainojamos 
meninės vertės stebuklingasis 
paveikslas buvo piktadarių iš
pjautas iš rėmų ir dingo be ži
nios. Bandymai surasti piktada
rius, kaip įprasta tokiais atve
jais, nedavė jokių rezultatų.

Pažaislio Dievo Motinos pa
veikslą šios šventovės steigėjui 
Lietuvos kancleriui Kristupui 
Pacui 1661 m. padovanojo po
piežius Aleksandras VII. Atvež
tas į Lietuvą paveikslas greitai 
pagarsėjo stebuklingomis malo
nėmis ir buvo visų Lietuvos ti
kinčiųjų labai gerbiamas. Kas
met liepos 2 d. Marijos Aplan

Jfarmfure£f&

PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS »
Nemokamas pristatymas 
į namus.

“Deutsche Tagespost” kitoje 
vietoje skelbia padėką Vatika
no radijo laidoms, kurios taip 
labai yra sekamos Lietuvoje. 
Spalio 7 d. įvykus pamaldoms 
už Lietuvos tikinčiuosius Koel- 
no katedroje, lietuvis jėzuitas 
kun/ Garuckas parašė Vokieti
jon: “Šiandien per radiją girdė
jau apie įvykusias pamaldas 
Koelne. Tai sudaro mums daug 
džiaugsmo ir duoda mums stip
rybės!” Ir daugelis kitų lietu
vių girdėjo tą žinią, kuri pasie
kė net kalėjimuose bei lageriuo
se už savo tikėjimą kenčiančius 
lietuvius. Tai patvirtino ir Koel- 
no vyskupas Diek tų pamaldų 
metu sakytame pamoksle. Jis 
pranešė, kad ir Nijolė Sadūnai
tė girdėjo apie šias pamaldas. 
Neseniai Vokietijoje gautame 
laiške Nijolė dėkoja už bendras 
visų maldas, kurios suteikė jai 
didžiausio džiaugsmo. . .

Tas pat Vokietijos katalikų 
laikraštis artėjančių Kalėdų 
švenčių proga savo skaitytojus 
supažindino su 1977 metais 
kompozitoriaus kun. K. Senkaus 
Stuttgarte išleista ilgo grojimo 
plokštele “Kur bėga Šešupė”. 
Plokštelėje V. Vokietijos muzi
kos meno darbuotojų būrelis 
pateikia 10 įvairių lietuvių kom
pozitorių harmonizuotų liau
dies dainų ir 8 religines gies
mes. Prie plokštelės pridėti dai
nų ir giesmių vertimai į vokie
čių kalbą įgalina ir Vokietijos 
gyventojus susipažinti su lietu
vių muzikos meno lobiais. 
Plokštelė išleista labdaros tiks
lu — paremti lietuvius studen
tus ir gausias neturtingas šei
mas.

Kl. R.

kymo šventės proga į Pažaislį 
suplaukdavo gausybė maldinin
kų iš visos Lietuvos. Po 1831 m. 
sukilimo Pažaislis atiteko orto
doksų vienuoliams. Dievo Moti
nos paveikslas tačiau liko savo 
vietoje ir toliau buvo žmonių 
garbinamas. 1914 m. bėgdami iš 
Lietuvos rusai vienuoliai išsive
žė ir paveikslą Rusijon. Tik 
1928 m. pavasarį, pagal 1920 m. 
taikos sutartį su Rusija, pa
veikslas buvo grąžintas Lietu
vai. Atitinkamai restauruotas 
Kaune, jis vėl buvo patalpintas 
į pirmykščią savo vietą Pažais
lyje gražioje baroko stiliaus pa
minklinėje šventovėje, čia jis ir 
išliko iki paskutiniųjų laikų, t. 
y. iki perkėlimo į Kauno kated
rą, iš kurios jis dabar ir buvo 
pavogtas. Viso pasaulio lietuviai 
kviečiami protestuoti ir melstis, 
kad Švenčiausios Mergelės Ma
rijos, Lietuvos Globėjos, ste
buklingasis paveikslas vėl būtų 
sugrąžintas į jos šventovę Pa
žaislyje ir galėtų teikti paguodą 
visai kenčiančiai Lietuvai.

Kl. Razminas

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Betkas, galįs ma
tyti grožį, niekad nepasens (Franz 
Kafka).

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.

Džiugu pasikalbėti su daug 
dirbusiais, kovojusiais kariais ir 
išgirsti jų praeitį. Štai ištrauka 
iš “Lietuvos Aidų” radijo pro
gramos Čikagoje.

B. B. Esate labai judrus veik
loje ir buvote Lietuvos nepri
klausomybės kovų savanoriu 
1918-22 m. Kaip pasidarėte Lie
tuvos kariuomenės kariu?

K. J. Mano tėvai nuvažiavo į 
Lietuvą iš Amerikos prieš pat I 
D. karą 1914 m. Kai prasidėjo 
karas rusų su vokiečiais, palietė 
ir mūsų šeimą. Nuo fronto pasi- 
traukėm kazokų šalin. Kai ją 
vokiečiai užėmė, jie mus grąži
no į Vilnių. Visas jaunimas įsto- 
jom į Vilniaus gimnaziją. Antrą 
Kalėdų dieną 1918 m. mano 
brolis Petras įstojo į Lietuvos 
kariuomenę. Ties priėmimo na
mu buvo vokiškas užrašas, kad 
čia registruojami vyrai į kariuo
menę. Prie durų sargyboj sto
vėjo Lietuvos kariai su Vyčiu 
ant . kepurių tautinėm spalvom 
ant rankovių, su šautuvais. Tas 
mane ir draugą suviliojo — 
įėjom į vidų. Paklausė kiek me
tų. Buvo liūdnas atsakymas — 
vaikų nepriimam. Po kiek laiko, 
kai rusai atsiėmė Vilnių, apie 
1919 m. kovo mėn. ties Alytumi 
perėjom frontą ir ten prisista- 
tėm į priėmimo punktą. Ten 
vėl: kiek metų? 16. Išpūtėm 
krūtines, kad didesni atrodytu- 
me, ir, mūsų džiaugsmui, tapom 
įrašyti. Tarnyboje buvo visokių 
nuotykių. Vėliau dalyvavau net 
Klaipėdos atvadavime, kur bu
vau sužeistas.

B. B. Ar dalyvavote frontuo
se, ar buvote sužeistas?

K. J. Taip, bet visur lydėjo 
laimė, tik Klaipėdoje vienas vy
rukas metė granatą į langą, ji 
atšoko ir čia pat sprogo. Kelios 
skeveldrėlės ir mane palietė.

B. B. Ar buvote apdovanotas 
Lietuvos valdžios?

K. J. Ordinų negavau, tik Ne
priklausomybės ir Klaipėdos 
medalius. Iš kariuomenės išėjau 
su puskarininkio laipsniu.

B. B. Kokiom organizacijom 
priklausėt Lietuvoje?

K. J. Trumpą laiką Vilniuje 
dalyvavau ateitininkuose ir 
skautuose. 22-24 m. amžiaus bu
vau vyriausias skautų adjutan
tas. Dirbdamas užsienio reikalų 
ministerijoj, buvau pagerbtas 
Italijos ir Belgijos žymenimis.

Grįžęs į Ameriką, išverčiau 
įvairių kūrinių, vadovėlių, ra
šiau straipsnius. Ryšį su skau
tais palaikiau, bet tik pirm. L. 
Griniaus dėka įstojau į skautų 
akademikų gretas visai nese
niai.

B. B. Kur baigėt mokslus?
K. J. Studijavau Kolumbijos 

universitete ir Niujorke išlai
kiau egzaminus advokato tei
sėm gauti. Nuo 1946 iki 1954 
m. buvau advokatu Niujorke. 
Turiu bakalauro ir magistro 
laipsnius. Vėliau gavau dakta
ratą istorijos srityje. 1944 m. 
buvo įsteigtas Lietuvių Infor
macijos Centras Niujorke. Ke
letą metų ten dirbau. Ten, be 
manęs, dirbo pik. Grinius, prof. 
K. Pakštas ir sekr. M. Kižytė.

B. B. Kada pradėjote dirbti 
“Amerikos Balse”?

K. J. “Amerikos Balsas” bu
vo įsteigtas 1941 m., kai Ameri
ka įsivėlė į II D. karą. Iš pra
džių transliavo vokiškai, vėliau 
ir kitom kalbom. Valdžia tuo 
rūpinosi. Lietuvių kalba laidos 
pradėtos tik 1951 m. vasario 16 
d. Tada jau buvom susirišę su 
įvairiom informacijos įstaigom. 
Netikėtai mane pakvietė būti 
lietuvių skyriaus vedėju. Jau 
1950 m., rekomenduojant Ame
rikos Lietuvių Tarybai, buvau 
patvirtintas, šiam skyriui vado
vavau 23 metus, iki išėjau pen
sijon.

B. B. Kieno lėšomis išlaiko
mas “AB”?

K. J. Vyriausybės. Ji išlaiko 
ir yra atsakinga už jį.

B. B. Ar buvo reikalinga 
Amerikos lietuvių pagalba lie
tuviškam skyriui įsteigti?

K. J. Taip, ALTa, vad. pirm. 
Šimučio, sekr. Grigaičio ir kt., 
sudarė delegacijas, ir tai padarė 
įtakos. “AB” priklausė valsty
bės departamentui, tik po ket
vertų metų perkėlė į Informaci
jos Centrą. Kadangi “AB” yra 
labai opus, buvo įvesta įvairių 
suvaržymų — viską reikėjo 
versti ir dublikuoti.

B. B. Ką ypatingo patyrėte 
dirbdamas tiek daug metų 
“AB”? Buvo sunkumų?

K. J. Teko dalyvauti Ameri
kos politikos nutatyme. Bet rei
kėdavo ginčytis ir įrodinėti, kad 
tas ar kitas dalykas geras. Kaip 
ir visur, valstybės atstovai ma
žai kreipė dėmesio į Pabaltijo 
tautas. Informacijos Centre tar

nautojai nepastovūs — ateina 
ir išeina. Ekspertai nepasilieka 
tame darbe. Pavyzdžiui, Angli
jos žinyboje būna vienas žmo
gus, kuris supranta tą darbą, 
jam yra pasiruošęs, o “AB” pa
būna dvejus ar trejus metus ir 
vėl atsiranda naujas, kuris nie
ko nesupranta apie radiją ir po
litiką. Kartą paskyrė vyrą Euro
pos skyriaus viršininku, kuris 
pareiškė nežinąs, kaip šį darbą 
dirbti. Tada išaiškinau, paro
džiau visas sąlygas ir teises, o 
vėliau jis mane pradėjo šokdin
ti, duoti keistus įsakymus. Tad 
su juo teko ginčytis. Klausimas 
liečiąs Lietuvą ir dabartinę jos 
situaciją yra labai opus. Ypač 
Lietuvos priešai lenda visur, 
kad tik pakenktų lietuvių kovai.

B. B. Kiek lietuvių dirba 
“AB”?

K. J. Aštuoni žmonės šiuo 
metu. Aš labai retai kada esu 
kviečiamas su kokiu nors ko
mentaru ar pastabom. Dabar 
dirba jauni žmonės. Jie dirba 
gražiai. Aš dalyvauju progra
moj du kart į mėnesį.

B. B. Ar ir dabar yra dideli 
suvaržymai “AB”?

K. J. žinias reikia pateikti 
teisingas. Darant komentarus, 
reikia pirma pateikti vertimą. 
Būdamas viršininku, aš buvau 
atsakingas už viską, turėjau lai
kytis įvairių taisyklių.

B. B. Ar turėdavot žinių iš 
okup. Lietuvos, ypač Stalino, 
Chruščiovo, Berijos siautėjimo 
metais?

K. J. Tais metais, kai dirbau 
“AB”, visos patikimesnės žinios 
ateidavo iš ČIA ar kitų įstaigų. 
Amerikos įstaigos pusėtinai ge
rai žinodavo kas dedasi okupuo
tuose kraštuose.

B. B. Kaikurie iš mūsų smer
kia “AB” kam ragino okup. Lie
tuvos žmones rašyti Petro Rim
kaus adresu laiškus su savo pa
geidavimais į Vašingtoną. Lie
tuvoj žmonės juk bijo pakliūti į 
KGB pinkles.

K. J. Taip esu matęs laiškų 
iš Lietuvos Rimkaus vardu, bet 
žmonės išsiunčia laiškus iš kitų 
miestų arba nežymi siuntėjo ad
reso. Bet buvo keletas atvejų 
aiškios sovietų provokacijos. 
Juose angliškai arba lietuviškai 
buvo reiškiami įvairūs pasiūly
mai, esą nereikia tokių nacio
nalistų žinių, geriau kalbos mo
kyti. Bet buvo lengva nustatyti 
kas tai per laiškai.

B.B. Dabar paliesim Tamstos 
kūrybą. Aš suskaičiau, kad esa
te parašęs net 8 knygas. Pasa
kykite, kokios tos knygos?

K. J. Taip. Buvo ir vertimų. 
Dar Lietuvos laisvės metais su 
broliu Petru 1939 m. išleidom 
“Pilietybės vadovėlį”, paskui 
rašiau istorijos knygas apie lie
tuvių tautą, rinkau medžiagą 
apie lietuvių įsikūrimą Ameri
koj. Tai darbelis apie lietuvius 
Šiaurės Amerikoj, kurį išleido 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija. Kita istorinė knyga — 
apie Livoniją, Vytauto laikus. 
Lietuviškai parašiau apie 1862- 
64 m. lietuvių sukilimą Kražiuo
se. Ramovėnai prašė parašyti 
apie Žalgirį 650 m. sukakty
je. Knygą pavadinau “Eglė”, 
nes Gruenvaldas buvo tik vokie
čių stovykla, o pats mūšis vyko 
Tannenbergo girioj. Paskutinis 
yra Šaulių Sąjungos leidinys 
angliškai “Lithuania: The Out
post of Freedom”.

Dr. Kostas Jurgėla, buvęs "Amerikos Balso” radijo lietuvių skyriaus vedė
jas, Čikagoje, “Lietuvos Aidų” programos studijoje Nuotr. Bal. Brazdžionio

St. Petersburg Beach,
Florida, PARDUODAMAS GERAS NAMAS: 
3-jų miegamųjų, 2 prausyklų. Dengtos verandos ir daug 
kitų pagerinimų. Kaina — $67.000. Teirautis telefonu

(813) 367-1544

B. B. Ar Jūsų knygos buvo 
išpirktos?

K. J. Taip, istorijos liko gal 
kokie 6 egz. Šaulių S-ga galvoja 
išleisti antrą laidą.

B. B. Tamsta esi gilios seno
vės ir šio amžiaus istorikas. Ar 
turite ir daugiau ką parašęs?

K. J. Taip, dar turiu paruo
šęs iš 18 š. apie Napoleoną ir 
kitom temom. Britų sąrašuose 
buvo ir Lietuvos karių. Taip pat 
lenkų pusėje. Kaikurie papuo
lė į nelaisvę. Jie nukeliavo į Jal
tą. Maltą ir kitur. Anglai juos 
pūdydavo laivuose kartu su žiur
kėm. Tokiu būdu vertė stoti į 
karaliaus kariuomenę ir už jį 
kariauti. Buvo net pulkai. Apie 
50 karių papuolė net į Indiją, o 
vėliau į Kanadą atvyko net 1600 
karių. Iš istorijoj užsilikusių ži
nių atsekama, kad tie kariai bu
vo atvežti iš Napoleono fronto. 
Juos galima atpažinti iš sąrašo, 
nes pažymėta jų kilmės vieta.

B. B. Ką dabar rengiatės ra
šyti?

K. J. Norėčiau baigti apie tuos 
Napoleono karius.

B. B. Ar galėtumėte parašy
ti Amerikos lietuvių istoriją?

K. J. Taip, bet reikia gilesnės 
studijos ir darbo.

B. B. Ar nerašėte apie Lietu
vos partizanus?

K. J. Labai jautrus dalykas. 
Daumanto “Partizanai” svarbūs. 
Turiu vado Adolfo Ramanaus
ko nuotrauką. Jis buvo Ame
rikoj gimęs.

B. B. Kokių dokumentų dar 
turite sukaupęs?

K. J. Iš okup. Lietuvos nega
vom, bet Simo Kudirkos doku
mentai, užrašai ir kt. buvo gau
ti rytojaus dieną. Teko vartyti, 
kai jis buvo išduotas rusams. 
“AB” žinojo tą pačią naktį, kad 
jį grąžino.

B. B. Kas kaltas už S. Kudir
kos grąžinimą?

K. J. Žinoma, kad prez. Nik- 
sonas. Labai apgailestavo, bet 
kadangi komisija tyrė, tai taip 
ir liko neaišku. Watergate kal
tininkai prisipažino. Aš varčiau 
Kudirkos daiktus ir galvojau: 
koks sunkus jam buvo pergy
venimas! Buvo jo laiškai, žmo
nos nuotrauka, vardas ir kt. Kai 
S. Kudirka sugrįžo į Ameriką 
laisvas, iš tolo išgirdęs mano 
pavardę, sušuko: “Tai Tamsta 
p. Jurgėla, kurio pranešimus 
kasdien klausydavau per “AB”. 
Taigi, Kudirka buvo apsileidė
lių ir nemokšų auka.

B.B. Kaip žiūrite į Lietuvoj 
nuteistus: Petkų, Sadūnaitę, 
Gajauską ir kt? Kaip jiems ga
lime padėti?

K. J. Jiems geriausia pagalba 
per Amnesty International. Rei
kia eiti į vyriausybes su delega
cijom, prašyti jų pagalbos.

B. B. Sen. Kennedy neseniai 
buvo Maskvoje ir vėliau spau
doj buvo pranešta, kad jis iš
vaduos ir “rojaus” keletą šei
mų. Ar tai tiesa?

K. J. Taip, jau vienas išvažia
vo iš sen. Kennedžio įteikto są
rašo. Sen. Buckley irgi buvo 
įteikęs sąrašą, sen. Dole ir kt. 
Tai, žinoma, pagelbsti.

Dr. K. Jurgėla BALFo seime 
dalyvavo kaip Vašingtono sky
riaus atstovas. Jis išrinktas į di
rektorius. Linkime jam ir to
liau sėkmingos darbuotės lietu
vių tautai.

Bal. Brazdžionis

CIanaūiau J\rt Menturiais jffifir.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

AtA 
kunigui 

LIONGINUI KEMEŠIUI
mirus, jo brolį kunigų LAURYNĄ KEMEŠĮ ir gimines
gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —
B. J. Lukšiai J. D. Žiogai
M. J. Rimkai Pakarskų šeima
S. A. Gendrėnai L. J. Vitai

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton), 

Tol. 487-2147, vakaroti 445-8955 
Meiitriikas darbas, puikūs lietuviiki projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ '

PRANEŠIMAS 1$ BRAZILIJOS

Lietuvis - dvieju kraštų kapitonas
Rugsėjo pradžioj Manaus, Por

to Velho, Guajara-Mirim ir kiti 
Amazonijos miestų laikraščiai su
mirgėjo kunigo-gydytojo Ferdi
nando Bendoraičio vardu. Mat, 
dvi kaimyninės valstybės — Bra
zilija ir Bolivija — lenktyniauja, 
reikšdamos pagarbą ir padėką 
šiam mūsų tautiečiui. Puikus 
Bolivijos miesčiukas San Joa
quim padarė kun. Bendoraitį sa
vo garbės piliečiu, nors šis gyve
na ant kito upės kranto, Brazili
jos žemėj; iš savo pusės Brazilija 
jį paskelbė savo — Guajara-Mi
rim — piliečiu. Bolivijos valdžia 
prieš kelerius metus jį pakėlė į 
savo laivyno komendantus, o šie
met jam davė laivyno kapitono 
laipsnį. Brazilija, paties sveikatos 
ministerio pasiūlymu, jį apdova
nojo karinio nuopelno “Duque de 
Caxias” medaliu.

Kuo gi taip nusipelnė mūsų 
kun. F. Bendoraitis?

Laikraščiai pabrėžia, kad kuni
gas ir gydytojas F. Bendoraitis,_ 
nuvykęs į tuos tolimus, gilius 
miškus, kur gyventojai, išsimėtę 
po didžiausius plotus ir ypač di
delių. upių paupiuose, yra be 
mokslo, be jokio mediciniško ap
tarnavimo, — pasiryžo steigti ra
dijo stotį — mokyklą, pastovią 
“Gerojo Ganytojo’ ligoninę ir, 
paskutiniu metu, plaukiojančią 
ligoninę Mamorės ir Guaporės 
upėmis bei jų intakais.

Ypač ši ligoninė sukėlė dide
lę pagarbą mūsų misijonieriui. 
“Nuostabus žmogus tas mūsų 
kun. Bendoraitis”, rašo Guajara- 
Mirim “O Impartial” laikraštis, 
išėjęs su spalvotu titulu per visą 
puslapį ir užimąs visas 6 skiltis. 
“Jis atliko tūkstančius gerų dar
bų, dirbdamas kaip gydytojas ir 
kunigas, pasišventęs vien tiktai 
kitiems ir net užmiršdamas save 
. . . Mūsų kun. Bendoraitis yra 
visiems bičiulis, atviras, nuošir
dus, kuklus, didelis darbininkas. 
Savaites ir ištisą mėnesį pralei
džia savo laive-Iigoninėj, mažin
damas žmonių kančias, teikda
mas paguodos ir skelbdamas Die
vo žodį. Sis jo laivas su gydyto
jais, dantistais ir slaugėm tikrai 
išgelbėjo daug gyvybių.” Norė
damas pavaizduoti atliekamą dar

bą, laikraštis pateikia statistiką: 
šešių kelionių laikotarpyje buvo 
patikrinti 3.472 ligoniai, 1.692- 
iem ištraukti dantys, 528 įskie
pyti, 12 internuotų (tai sudaro 
65 lovos dienas). “Tai nepapras
tai didelė pagalba ten, kur jo
kios kitos ligoninės nėra.”

Pačioj “Gerojo Ganytojo” ligo
ninėj praėjusiais metais buvo at
liktos 25.462 konsultacijos, inter- 
nuoti-paguldyti 6.995 ligoniai, 
padarytos 342 operacijos (121 ne
mokamai), padarytos 15.133 ana
lizės (10.258 nemokamai), odon
tologijos skyriuje buvo priimti 
2.988 pacientai (802 nemokamai), 
greitoji pagalba suteikta 7.578 li
goniam (6.146 nemokamai).

Kad būtų galima dar geriau ap
tarnauti gausius ligonius, ligoni
nė neseniai įsigijo moderniausią 
operacijų salę, kuriai dabar sta
tomas paviljonas (kun. Bendorai
tis įsteigė ir plytoms gaminti fa
briką).

Ligoninei išlaikyti įgytas ne
mažas ūkis. Ten dabar yra 20 
olandiškų karvių, kurios duoda 
pieną ligoninei, ypač vaikų gy
dymo skyriui.

Ūkis per visus metus ligoninei 
davė nemokamai pieno, bananų, 
daržovių, vaisių, mandiokos. Tai 
pagerino ligonių maistą ir žymiai 
sumažino išlaidas.

Kun. Bendoraitis, atrodo, ne
pasitenkina vien savo plačios 
apylinkės darbu. Kai pvz. prieš 
kelerius metus žiauri epidemija 
užpuolė kitoj pusėj upės (už vals
tybės ribų) boliviečių San Joa
quim miestą, kunigas-gydytojas 
sustabdė siaubą ir išgelbėjo daug 
gyventojų nuo mirties.

Gyvendamas iš aukų ir užsi
ėmęs daugybe darbų, kun. F. 
Bendoraitis tačiau neužmiršta ir 
lietuviškų reikalų. Paskutiniu 
metu pasiuntė 2.000 kruzeirų 
(100 dolerių) vieninteliam Brazi
lijos laikraščiui “Mūsų Lietuva” 
paremti.

Jei kas norėtų prie šių mūsų 
misijonieriaus darbų prisidėti ir 
savo įnašu, gali rašjdi šiuo adre
su: Pe. F. Bendoraitis, Centro 
Medico Social, C. P. 21 — 78980 
Guajara-Mirim, RO — Brazil.

Praganius
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Lenkų literatūros 
dienos Lietuvoje

Lenkijos laikraštis apie jų rašytojų viešnagę sovietinėj Lietuvoj

Aparecida - šventasis miestas
RIMAS AMALVIŠKIS

Aparecida — lietuviams men
kai tepažistama. Jos vardo ne
rasite nė Lietuvių Enciklope
dijoje.

Kuris iš mūsų nėra girdėjęs 
Aušros Vartų, Šiluvos, žemai
čių Kalvarijos ar Pažaislio? 
Brazilams tolygiai (o gal dar 
daugiau) brangi Nossa da Apa
recida do Norte.

— Aparecida e a mae do Bra
sil. .. (Aparecida — Brazilijos 
motina) — sako suvargęs, su
prakaitavęs žmogelis, šimtus 
kilometrų atkeliavęs sulenkti 
kelių ir karštai pasimelsti prie 
Stebuklingosios Dievo Motinos 
statulos.

— Aparecida e urna coisa 
inarrancavel do nosso coracao 
de brasileiros (Aparacida — ne- 
išraujama iš brazilo širdies) — 
švelniai šypsodamasis patvirti
na Aparecidos arkivyskupas 
Dom Geraldo Penido.

Nepaprastai gausus maldinin
kų antplūdis būna gegužės ir 
spalio mėnesiais. Antrasis spa
lio sekmadienis, šventojo Roži
nio šventė, pasižymi maldinin
kų gausa (čia vadinamų romei- 
ros), kurių nesuskaitomos mi
nios suplaukia į Aparecidą.

Aparecidos bazilika — monu
mentalus meno kūrinys. Ji 
įsprausta tarp Quebra - Cangal- 
ha kalnų ir plačiosios Paraiba 
upės. Už ją didesnė tiktai Šv. 
Petro bazilika Romoje, čia lais
vai sutelpa per 20.000 žmonių. 
Ji pradėta statyti 1955 m. ir dar 
neužbaigta. Statoma iš maldi
ninkų surenkamomis aukomis. 
Šimtai darbininkų pluša per 
dieną prie statybos darbų. Trak
torių ūžimas ir darbininkų kle
gesys nutyla tik Mišių metu. 
Po jų vėl — ūžimas, lakstymas, 
darbai...

Tūkstančiai keliautojų - pili
grimų, įvairiausių įžadų pildyto- 
jų per ištisus metus plaukia į 
Aparecidą. Yra maldininkų, ku
rie atvyksta pėsti, nešdami sun
kų kryžių tūkstančius (ne šim
tus!) kilometrų, vykdydami įža
dus už patirtas malones per 
Dievo Motinos užtarimą.

Maldininkai vyksta įvairiau
siomis susisiekimo priemoriė- 
mis: lėktuvais, automobiliais, 
autobusais, sunkvežimiais, pės
ti, raiti, dviračiais — plaukia 
neišsenkančia srove, kaip tam
sus Paraibos vanduo. Kaip spal
vota jūra banguoja minios, aki
mis neaprėpiamos maldininkų 
minios! Ilgiausios procesijos 
priekyje žengia moksleivijos ir 
studentų orkestrai mėlynai bal
tomis uniformomis. Plojimai ir 
šauksmai...

— Rainha!.. Nossa Senhora!.. 
— šaukia minios. Kunigas di
riguoja per mikrofoną. Minios 
gieda religinius himnus. Ele
gantiški ponai ir pusnuogiai, 
basi nuskurdėliai — visi klum
pa ant kelių rausvose dulkėse ir 
sujaudinti karštai meldžiasi. ..

Ore plevėsuoja tūkstančiai 
vėliavų, kurias neša baltais dra
bužiais apsirėdžiusios mergytės 
ir jaunuoliai.

Ūrubus — vanagai, plasnoda
mi milžiniškais sparnais, lėtai 
perskrenda mirgantį klonį...

Generolai ir paprasti kareivė
liai, ministerial, gubernatoriai, 
universitetų profesoriai, studen
tai, moksleiviai, policininkai, 
tarnautojai, fabrikų darbinin
kai, žemdirbiai ir nuskurusių 
lūšnelių varguoliai — minių mi
nios balsu kartoja per mikrofo
ną girdimus maldos žodžius. Vi
sų veiduose giliausias susikau
pimas, nepalaužiamas, neišrau- 
jamas tikėjimas!

Dom Conceicao Ferreira, Be
lo Horizonte vyskupas, sako 14 
valandų be poilsio keliavęs, kad 
įvykdytų pažadą nusilenkti Bra
zilijos Globėjai. Jis tik iš tolo 
tegali žvelgti į Dievo Motinos 
statulą...

— Esu labai laiminga bent 
vieną kartą metuose atvykti ir 
karštai pasimelsti į Stebuklin
gąją Brazilijos Globėją. Ji išgy
dė mano dukrą nuo vėžio. Ji, 
išmėginusi visokius vaistus, bu
vo pasmerkta mirti. Dabar jau 
14 metų yra sveika ir stipri. 
Kiekvienais metais spalio 12 
atvykstu čia iš Sao Paulo padė
koti ir pasimelsti, — sako apy
senė Ivetė Moreira.

Paklausiau vieną suvargusį 
žmogelį, ar iš toli atkeliavęs?

— Nao senhor, esu iš čia pat
— iš Varginha. Tai tik 300 kilo
metrų, šypsosi jis.

Lygiai 12 v. įvyksta savotiškas 
Dievo Motinos pagerbimas: šau
domos “fogos de artificio”, gi 
visų automobilių ir autobusų si
renos kurtinančiai staugia 15 
minučių. Kyla toks neapsako
mas triukšmas, kad jo negirdė
jęs niekada negali įsivaizduo
ti...

Kun. Teixera maloniai aiški
na, kad čia atvyksta visokiausių 
profesijų žmonės: inžinieriai, 
gydytojai, advokatai, tarnauto
jai ir menkiausi vargšai. At
vyksta įvairūs politikai — pvz. 
ką tik išrinktas naujas krašto 
prezidentas gen. Joao Baptista 
Figueiredo, naujas Sao Paulo 
gubernatorius Paulo Salim Ma- 
luf, deputatai, senatoriai ir.. . 
kandidatai.

Arkivyskupijos kurija čia vyk
do ir evangelizacijos misiją — 
turi labai stiprią radijo stotį, 
kuri pasiekia visą Braziliją. Lei
džia 200.000 tiražo žurnalą 
“Santuario” (Šventovė).

Aparecidos miestelyje — tik 
40.000 gyventojų, bet sekmadie
niais čia kartais suplaukia iki 
200.000 maldininkų. Praėjusiais 
metais Aparecidą aplankė dau
giau kaip 3 milijonai žmonių. 
Viešbučiai pergrūsti. Dauguma 
apsistoja kaimyniniuose mies
tuose Guaratingueta ir Lorena. 
Sunkoka maisto ir medicinos 
tarnyba.

Prie klausyklų ilgiausios eilės. 
Jose prakaituoja kelios dešim
tys kunigų! Tik pernai mano
ma, kad buvo daugiau kaip 3 
milijonai išpažinčių! Kas galė
tų abejoti brazilų tautos kata- 
liškumu?

Prie bazilikos yra speciali 
tarnyba kūdikių pamaitinimui, 
nes dauguma brazilų mėgsta 
savo pirmagimius krikštyti Apa- 
recidoje. Atskira ir greitoji pa
galba su gydytojais, gailestin
gomis seserimis, sanitarais, 
greitosios pagalbos automobi
liais. Didelė salė maldininkams
— telpa iki 15.000 žmonių, čia 
jie gali valgyti ir ilsėtis. Ilga 
eilė geriamojo vandens trykšlių, 
kuriems vanduo imamas iš ar
tezinių šaltinių, priklausančių 
bazilikai. Labai gerai veikia in
formacijų centras — pames
tiem daiktam ir paklydusiem 
vaikam surasti. Milžiniška sa
lė, kurioje nuolatos rodomi auk- 
lėjantys filmai. Speciali tarny
ba (sudaryta iš savanorių) la
bai silpniems maldininkams ve
džioti ir jų ryšuliams nešti, ša
lia bazilikos — graži lanka, ku
rioje eilėmis išsirikiavę tūks
tančiai autobusų ir automobi
lių. ..

Radijo stotis keturiomis ban
gomis pasiekia tūkstančius kilo
metrų. Moderni spaustuvė: jo
je mano akyse per vieną valan
dą buvo atspausta 40.000 eg
zempliorių žurnalo “Santua
rio”.

* ♦
Pasukus į miesto pusę — 

liūdniau: šventkeleiviai čia pa
tenka į nagus prekybininkų, 
kurie neturi jokių skrupulų. 
Dažnas piligrimas turi pereiti 
tikrą “skaistyklos ugnį” — iš
eina švarus, be cento prie savo 
nuodėmingo kūno ...

Kukliausi vadinami pietūs šia 
kaštuoja 5-8 dolerius, menka 
lovelė viešbutyje — 10-15 do

lerių. Mirgėte mirge “škaplier- 
ninkų” būdelės, nusidriekusios 
per miestą į laukus — su roži
niais, šventais paveikslėliais, 
ir visokiausiais suvenyrais. Ne
apsakomi būriai pirkėjų. Yra 
“būdelninkų”, uždirbančių 300- 
400 dolerių į dieną. Miestas be 
pramonės — vos keletas menkų 
dirbtuvėlių. Prekės atvežamos 
iš S. Paulo ir toliau. Mokesčiai 
dideli, bet prekių kainų, atro
do, niekas nekontroliuoja. Ir 
vietos gyventojų pragyvenimas 
čia brangus. Nuomos augštos. 
Visi verčiasi iš maldininkų.

Daug žmonių pragyvena ve
žiodami maldininkus. Išsinuo
moti autobusą iš Belo Horizon
te ir atgal kainuoja apie 1000 
dolerių, išdalinant išlaidas tarp 
40 keleivių. Daugiausia atvyks
ta iš S. Paulo, Parana, S-ta Ca
tarina, net iš Amazonas ir kitų 
tolimiausių plačios Brazilijos 
kampų.

Atkeliauti iki čia — jau dide
lė atgaila ...

Netrūksta ir tamsaus elemen
to, kurie atvyksta kaip “maldi
ninkai” pameškerioti tikinčių
jų kišenėse.

Knygų čia niekas neperka, 
tik įvairius šventus paveikslus, 
atvirukus, graviūras, kaip Kris
tus Alyvų kalne, Šventoji vaka
rienė ir panašius.

Maldininkai atsigabena muzi
kos instrumentus, spalvotas 
fanfaras, vėliavas. Procesijose 
groja ir gieda liturgines giesmes 
(dažnai net su samba ir “rock” 
melodijomis). Visokiais būdais 
čia gerbiama švenčiausioji Bra
zilijos Globėja, kartais net la
bai keistais papročiais. 

1
Stebuklų salė perpildyta įvai

riais pagerbimo ir minių dėkin
gumo žymenimis. Jiems apsa
kyti reikėtų daugelio tomų 
knygos.

— Jie jungia stebuklą su pa
tirta dieviška malone, — sako 
kunigas Teixeira. — Stebuklas 
— mediciniškai nepagydomos 
ligos staigus išgydymas, o patir
toji malonė — kai ligonis išsi- 
gelbsti vaistais ir atitinkamu re
žimu. Bet jie viską priskiria 
stebuklui, — atlaidžiai šypsosi 
kunigas.

Palikti visokias įrašų lentas 
draudžiama, bet niekas to drau
dimo nepaiso, štai, jauna mote
ris prisiartina ir suklupusi 
graudžiu dėkingumu meldžiasi, 
paskui išvynioja ir prie statulos 
papėdės padeda lentelę su įra
šu: “Mano šeima nenorėjo, kad 
aš tekėčiau už Roberto. Labai 
daug meldžiausi, prašydama 
Dievo Motinos pagalbos; staiga 
vieną dieną mano tėvai liepė 
pašaukti Robertą ir mudu pa
laimino. Esame be galo dėkingi 
Stebuklingajai. Claudineidė ir 
Robertas”.

Į Aparecidą kiekvienais me
tais atvyksta ir lietuvių ekskur
sijos. Dažnai važiuoja paskiri 
lietuviai — prašyti Stebuklingo
sios malonių sau, savo artimie
siems ir tėvų kraštui — Lietu
vai.

Aparecida — šimtamilijoni
nės tautos ŠVENTASIS MIES
TAS, kurio vardą ištaria su gi
lia meile bei pagarba net ir ne
tikintieji, taipgi kitokių tikėji
mų žmonės.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

Naujas adresas: 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Lenkijos laikraštis “Kraj 
Rad” (Tarybų Kraštas) 40 nr. 
aprašė įvykusias rugsėjo 12-19 
d.d. mūsų tėvynėje Lenkijos li
teratūros dienas. Laikraštis pra
deda Lietuvos Rašytojų S-gos 
pirm. Alfonso Maldonio pareiš
kimu. Esą šios formos kultūri
niai renginiai tapo pastoviu 
tarptautiniu įvykiu, jungiančiu 
socialistinių kraštų rašytojus. 
Tai esą liudija paskutiniais me
tais surengtos literatūros šven
tės Sovietų S-goje ir Lenkijoje, 
kur rado platų atgarsį abiejų 
kraštų visuomenėje. Jų metu 
vyko ne tik literatūriniai pasi
kalbėjimai, bet ir sudaryta gali
mybė arčiau pažinti šių kraštų 
sėkmingas ir pozityvias gyveni
mo sritis.

Dabartinės Lenkijos literatū
ros dienos esančios tęsinys tų 
tradicijų, kurių istoriniai šalti
niai siekia praėjusio šimtmečio 
lietuvių ir lenkų rašytojus.

Tokiu pavyzdžiu esą gali būti 
klasikai Ad. Mickevičius, Ju
lius Slovackis, kurie rašyti pra
dėjo Vilniaus un-to rūmuose. 
Čia pasirodė pirmas Ad. Mic
kevičiaus eilėraščių rinkinys 
“Baladės ir romansai”, “Graži
nos” poema ir dvi dalys “Vėli
nių”. Tačiau lietuvių ir lenkų 
literatūriniai ryšiai sustiprėję 
pokariniais metais, nes 1957 m. 
pirmą kartą Lietuvoje buvo su
rengta Lenkijos knygų savaitė 
(dekada). Iš visų socialistinių 
kraštų vertimų pirmą vietą Lie
tuvoje užima Lenkijos autorių 
kūriniai: 1940-1977 m. lietuvių 
kalba pasirodė 156 knygos 
bendru 2-jų milijonų tiražu.

Tad š.m. rugsėjo mėn. Lie
tuvos gyventojai (Alf. Maldonis 
visur sako “Tarybų Lietuva”, 
K. B.) turėjo progą susipažinti 
su turtinga, originalia Lenki
jos literatūra, juoba, kad atvy
ko 13 rašytojų su Lenkijos ra
šytojų dr-jos vicepirm. Jurgiu 
Putramentu. Susitikimai vyko 
Druskininkuose, Vilniuje, Tra

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hat Springs, AR 71901, USA

Garsioji Išganytojo Motinos Marijos šventovė Brazilijoje Aparecida

įlįTĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
T THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato,
8-10 psl., naujiem skaitytojam tik $10.00 metams

(reguliari metinė prenumerata - $14.00 
nuo 1979 metų sausio I dienos)

Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė......................................................................

Adresas .....................................................................................

Siunčiu prenumeratų .................dol., aukų................. dol.

Laikraščio adresas:
“Tėviškės Žiburiai", 

2185 Stavebank Rd., Mississauga,
Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" 
siunčiami nemokamai keletu savaičių. Prašome pranešti 
tokių asmenų adresus.

ADMINISTRACIJA

kuose ir Baltijos pakrantėje, 
gvildenant ateities bendradar
biavimo klausimus, sprendžiant 
rašytojų problemas. Pasimaty
mai vyko su poezijos ir prozos 
gerbėjais įvairiose įmonėse, kol
chozuose. Tai buvo tik maža 
programos dalelė lenkų rašyto
jų viešėjimo metu Lietuvoje.

Pažintis pradėta Vilniuje, kur 
lenkai aplankė Ad. Mickevi
čiaus ir J. Slovackio gyventus 
namus. Jie taip pat dalyvavo 
lenkų knygos parodos atidary
me valstybinėje bibliotekoje ir 
lenkų liaudies meno parodoje 
Dailės Parodų Rūmuose. Po to, 
jų kelias vedė į Kauną (lenkų 
laikraštis visur rašo Wilno, 
Kowno, Troki, Klaijpeda, Drus- 
kininki, K. B.), kur lenkai ap
lankė Čiurlionio muzėjų, Ad. 
Mickevičiaus vardo gimnaziją, 
kurioje rašytojas kurį laiką ėjo 
mokytojo pareigas. Vienoje di
džiausių to miesto įmonių ir jos 
kultūros rūmuose įvyko litera
tūros vakaras.

Lenkų rašytojų delegacija 
Kaune pasiskirstė į dvi grupes: 
viena nuvyko į Šiaulius, kita — 
į Ukmergės rajoną ir Panevėžį. 
Visose įmonėse svečiai buvę la
bai nuoširdžiai priimti, pasvei
kinti. Klaipėdos konservatorijo
je įvyko didelis sovietinis — 
lenkų draugystės vakaras, ku
riame kalbėjo Lenkijos liaudies 
respublikos svečiai.

Lenkijos literatūros dienos 
Lietuvoje buvusi dar viena ma
nifestacija bendrų sovietinių ir 
lenkų rašytojų siekimų, užsian
gažavimas kurti pasaulį be ka
rų, kovoti už taiką, demokrati
ją ir socializmą. Esą bus sukur
tos novelės ir apysakos, eilėraš
čiai ir vertimai, kurie praturtins 
kultūrinio pasaulio lobyną.

Tokiu propagandiniu tonu 
baigia reportažą lenkų laikraš
tis, nors tai buvo literatūrinė 
viešnagė, bet ne be propagan
dinių tikslų, žeminančių rašy
tojų paskirtį. K. Baronas
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Latvė muzikė Irena Eberšteins prie savo tėvo portreto Venecueloje

PRANEŠIMAS IŠ VENECUELOS

Latviu muzikė gėrisi 
mūsų dainomis

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Su muzike, pedagoge ir dai
nininke Irena Eberšteins turė
jau progos susipažinti latvių 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimuose. Kalbant paaiškėjo, 
kad ji, mokydama vaikus muzi
kos ir dainavimo, naudojasi ir 
lietuviškų dainų bei muzikos 
autorių albumu “Dainos” — 
“Vieux Chants Lithuaniens”. 
Rinkinys sudarytas V. K. Jony
no, Aleksio Rannito, Gražinos 
Krivickienės, Viktoro Petravi
čiaus. Išleistas Freiburge 1948 
metais.

I. Eberšteins-Berzinš gimė 
Dubultuos, Rygos miesto pa
kraštyje. Tėvas Ludvig Berzinš
— universiteto profesorius, dės
tė baltų filologiją. Šeimoje bu
vo šeši vaikai — dvi seserys 
ir keturi broliai. Nuo pat vai
kystės dienų Irena augo folklo
rinėje aplinkoje — dainos ir 
muzika dažnai skambėjo na
muose. Tėvas, linkęs į poeziją, 
skaitydavo savo sukurtus eilė
raščius. Vyresnis brolis Ansis
— grafikas šiais metais iliust
ravo leidinį “The Psalms”. Iki 
šiol yra iliustravęs per 100 kny
gų. Dirba kaip grafikas Š. Ame
rikoje. Antras brolis turi gražų 
boso balsą, ketvirtas — mirė Si
bire, Vorkutoje.

Irenos tėvas Latvijoje buvo 
labai žinomas. Yra parašęs ke
lis šimtus mokslo, literatūros, 
poezijos veikalų. Be to, yra su
kūręs keletą religinių giesmių, 
kurios ir šiandieną giedamos 
latvių šventovėse. Literatūri
nius kūrinius pasirašydavo “Lu- 
dis Berzinš”. Labai buvo įsigi
linęs į latvių folklorą. Iš kaimo 
atveždavo kaimiečius, kurie su
darydavo šokių ir dainų gru
pes. Juos pristatydavo universi
teto studentams. Kartą, apie tai 
sužinojęs, tuometinis valstybės 
prezidentas G. Žemgalis pano
ro išgirsti šią kaimiečių muziki
nę grupę — pakvietė pas save 
į prezidentūros pilį. Po daina
vimo visus pavaišino juodais 
ikrais ir blynais su grietine. Ire
na visur tą grupę lydėdavo.

Valstybiniame mokytojų ins
titute. Rygoje Irena mokėsi mu
zikos, o dainavimo — pas profe
sorę Zerebcovą, rusų caro rū
mų muzikos mokytoją. Studijavo 
ketverius metus ir agronomiją. 
Italijos Milane baigė 4 metų Giu
seppe Verdi muzikos konserva
toriją.

Latvijoje dalyvavo garsiame 
universiteto studentų ir Reite- 
rio chore. Universiteto choras 
buvo nuvažiavęs į Lietuvą ir 
valstybės teatre Kaune atliko 
koncertinę programą. Choro so
liste buvo I. Eberšteins, padai
navusi lietuviškai “Aš mergytė 
kaip rožytė” ir kitas dainas.

Po to Lietuvoje jai teko 
lankytis keletą kartų pas savo 
tėvo šeimos draugus — Latvi
jos atstovą Lietuvai Ludvig Sė
ją ir kitus. Priėmimuose turė
jo progos susipažinti su mūsų 
valstybės prezidentu Antanu 

Du klausimai 
laikraščio skaitytojui
1. Ar esate KANADOS LIETUVIŲ FONDO nariu?
2. Ar žinote, kad įnašai į KANADOS LIETUVIŲ 

FONDĄ atleidžiami nuo pajamų mokesčių 
(income tax)?

Smetona, ministeriu pirminin
ku Juozu Tūbelių, jo žmona ir 
kitais.

Irenos tėvas, nors ir nekalbė
jo lietuviškai, bet studijavo se
nų lietuviškų dainų formas. Tuo 
reikalu buvo nuvažiavęs į Klai
pėdos kraštą net keletą kartų.

1948 m. Irena ištekėjo už lat
vio dailininko Harijs Eberšteins 
Vokietijoje, Freiburgo mieste. 
Irenos vyras buvo gyvenęs 9 
metus Belgijoje ir baigęs kara
liškąją meno akademiją. Poka
ryje gyveno Vokietijoje, pran
cūzų zonoje. Freiburge teko jai 
susipažinti ir arčiau susidrau
gauti su mūsų dail. V. K. Jony
no šeima. Freiburge G. Krivic- 
kienė jai padovanojo muzikos 
ir dainų albumą, iš kurio dar ir 
šiandieną moko savo mokinius 
dainų bei muzikos, šį vertingą 
albumą dažnai paskolina ir mū
sų kolonijai, kai reikia nukopi
juoti vieną ar kitą dainą.

Karake Irena dvejus metus 
dėstė italų muzikos konservato
rijoje muziką ir dainavimą. Ra
mon Iriarte, žinomas daininin
kas, ir šiandieną dar mokosi 
pas ją muzikos bei dainavimo. 
Savo laiku Iriarte dainavo Niu
jorko operoje, turi gražų bari
tono balsą. Pietų Amerikoje tai 
rečiau pasitaiko. Dainininką 
Iriartę yra išmokiusi dainuoti 
dvi lietuviškas dainas.

Reiškiasi Irena ir dailėje. 
Bostone, latvių kultūros ir me
no parodoje, buvo priimti trys 
Irenos paveikslai. Karake bal- 
tiečių meno parodoje buvo iš
stačius! savo dailės kūrinių.

Irena labai domisi lietuvišku 
menu, ypač mūsų grafikais. Ji 
visuomet palaikė glaudžius ry
šius su mūsų bendruomene ir 
menininkais. Lietuvių tautą my
li, kaip savo brolių tautą. Gy
vendama išeivijoje, turėjo pro
gos girdėti daug mūsų me
nininkų koncertų, kurių progra
mas dar ir šiandieną, po 30 me
tų, tebesaugo. Taip pat ji turi 
ir mūsų garsiųjų menininkų 
parodų katalogus. Yra girdėjusi 
mūsų garsaus pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus koncertą. Jį pri
skaito prie pačių gerųjų pia
nistų pasaulyje. Jo koncerto 
programą taip pat atsivežė į 
Venecuelą. 1969 m., atvažiavus 
A. Kuprevičiui į Venecuelą, po 
po jo koncerto Irena prisiarti
no ir padovanojo seną jo kon
certo programą. A. Kuprevičius 
buvo labai sujaudintas tos “sim
bolinės” dovanos.

Šiuo metu Irena Eberšteins 
vargonuoja latvių ir kitų tauty
bių liuteronų šventovėse. Pri
vačiai dėsto muziką ir dainavi
mą. Palinkėjau Irenai Eber
šteins dar daug metų skleisti 
lietuviškų dainų melodijas Pie
tų Amerikos žemėje.

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

Steigiamasis Lietuvos ''Pedagogų 
Draugijos suvažiavimas spalio 31 d. 
Vilniuje susilaukė beveik 400 atsto
vų. kurių eilėse buvo pedagogai, Lie
tuvos miestų bei rajonų partinių ko
mitetų sekretoriai, vykdomųjų ko
mitetų pirmininku pavaduotojai, 
įmonių, ūkių, tėvų komitetų įgalioti
niai. Steigėjų vardu kalbėjo organi
zacinio komiteto pirm. A. Spurga, 
švietimo "ministeris” A. Rimkus pa
darė pranešimų apie sovietinės kom
partijos XXV suvažiavimo nutari
mus, jos centro komiteto ir ministe- 
rių tarybos 1977 m. gruodžio 29 d. 
priimtą įsaką, liečiantį bendrojo la
vinimo moksleivių mokymą, auklė
jimą, ruošimą darbui. Apie šį A. 
Rimkaus pranešimą “Tiesos" 252 nr. 
rašoma: "Jis pažymėjo, kad minėti 
partijos dokumentai yra detalizuota 
švietimo raidos programa brandaus 
socializmo sąlygomis. Kryptingiau ir 
rezultatyviau ugdyti jaunąją kartą 
pedagogus mobilizavo ir šią vasarą 
įvykę sąjunginis bei respublikos mo
kytojų suvažiavimai, pateikę išsa
mias rekomendacijas dėl mokomojo- 
auklėjamojo darbo efektyvumo didi
nimo, profesinio orientavimo ir dar
binio mokymo gerinimo, mokyklos, 
šeimos ir gamybinių kolektyvų sąvei
kos stiprinimo. Gyvenimo padiktuo
ta būtinybė glaudžiau vienyti įvai
riuose baruose dirbančius pedago
gus, tėvų aktyvą, gamybinius kolek
tyvus ir paskatino steigti savanoriš
ką mokslinę-pedagoginę visuomenine 
organizaciją — pedagogų draugi
ją. . .” Draugijos įsteigimas turi aiš
kų tikslą sustiprinti ideologinį moks
leivių auklėjimą pagal kompartijos 
nuorodas. Lietuvos Pedagogų Drau
gijos pirmininku išrinktas prof. J. 
Vaitkevičius, pavaduotoja — P. Ra- 
galcvičienė.

ŠYŠA ŠILUTĖJE
Net keletą kilometrų per Šilutę 

keliauja Šyšos upė, pavasarinių po
tvynių metu negailestingai ardanti 
savo krantus, pasiglemžiant! derlin
gos žemės pėdas, griaunanti pakran
tės ąžuolus, uosius, beržus ir pušis. 
Šyšos šlaitai Šilutėje dabar jau tvir
tinami akmenimis, gelžbetonio plokš
tėmis, pylimais. Pakrantės susilaukė 
šaligatvių prie senosios Turgaus 
aikštės, Rusnės, Žuvų gatvėse. Nau
jas tiltas pastatytas prie Žalgirio 
gatvės, tiltas pėstiesiems — prie sov- 
chozo — technikumo. Melioratoriai, 
sutvirtinę Šyšos krantus, įlankoje 
įrengė prieplauką, kurioje bus vietos 
k-licm šimtam motorinių laivų bei 
valčių.

TARZANAS IR BEŽDŽIONE
J. Janulevičiūtė “Valstiečių Laik

raščio” 128 nr. pajudino civilinių 
jungtuvių oficialias ir neoficialias 
apeigas. Joms dabar nemažą dėmesį 
skiria net keliolika žinybų. Pasak J. 
Janulevičiūlės, prieš 15-20 metų 
daug jaunųjų iš civilinės metrikaci
jos įstaigos važiuodavo į šventoves, 
kur jų laukdavo gerokai iškilminges
nės apeigos, o dabar dažniausiai va
žiuojama tik dėl tėvų reikalavimų. Iš
kilmingos nuotaikos, esą, netrūksta 
ir metrikacijos įstaigose. Naujų pa
pročių J. Janulevičiūtė pasigenda 
vestuvinėse vaišėse, kur kartais pa
sitaiko sunkiai besuprantamų kur
iozų: “štai sutinka pargrįžusius jau

nuosius ir palydą. . . pats kunigaikš
tis Vytautas, visokių kitokių didžiū
nų bei vaidilučių apstotas. Egzami
nuoja, prisaikdina jaunuosius, ri
kiuoja pabrolius su pamergėm, net 
piršliui komanduoja. . . Arba nespė
jo jaunieji už stalo susėsti, kai tie
siog apstulbina beždžionėlė Čita, 
kartu su Tarzanu ir Džeine atkelia
vusi iš kažkada buvusių madoje ro
manų. Ir — ką jūs manote — šita 
"egzotiška” trijulė vadovauja vestu
vėms. Skaito visokius patarimus, dū
sauja, moko jaunuosius. . . Esti ir 

-taip — sugrįžo jaunieji ir svečiai, iš 
visų pusių pakumščiuotas piršlys su
rezgė vieną vienintelį tostą. Tiesa, 
dar stalų komendantus išrinko — 
reikia gi, kad kažkas paragintų sve
čius gerti. Sutikime — tai kraštuti
niai atvejai. Tačiau jie ncišgalvoti. 
O tarp jų dar telpa dešimtys viso
kiausių variantų, kai prasilenkiama 
su elementariausiais estetinio ir mo
ralinio šios šventės turinio reikala
vimais.. .” Nors dabartinėms vestu
vėms palikti tradiciniai senųjų ves
tuvių veikėjai — piršlys, svočia, vy
riausias pabrolys ir vyriausioji pa
mergė, daug kam kyla klausimas, ką 
jie turi veikti? Vestuvių rengėjams 
paruoštos medžiagos šiuo klausimu 
nebėra. J. Janulevičiūtės nuomone, 
vilties teikia Vilniaus kultūros mo
kykloje ruošiami klubinių renginių 
režisoriai, kurių dvi pirmosios laidos 
darbuosis civilinių apeigų įstaigose.

MENO SAVIVEIKLA
Vilniaus partiečiai lapkričio 1 d. 

svarstė meno saviveiklos vystymo 
klausimus. Pranešimus padarė par
tinio komiteto pirm. V. Sakalauskas, 
kompartijos centro komiteto II sekr. 
V. Klikūnienė. Pagrindinis dėmesys 
teko sovietinės kompartijos centro 
komiteto nutarimui “Del priemonių 
saviveiklinei kūrybai ugdyti” bei vie
tinės kompartijos panašiems įsa
kams. Vilniuje dabar yra apie 45.000 
įvairaus amžiaus saviveiklininkų. 
Pagrindiniai jų renginiai — dainų 
šventės, šokių, liaudies muzikos, 
liaudies teatrų festivaliai, “Vilniaus 
bokštų” konkursai. Sovietų Sąjungą 
ir kompartiją garbinančių dainų bei 
muzikos vakarai. 1980 m. Vilniuje 
bus surengta respublikinė dainų 
šventė, antrasis sąjunginis darbo 
žmonių meno saviveiklos festivalis. 
Pasitarime kultūros ministeris J. 
Bielinis vilniečiams įteikė penkiolik
tą kartą Vilniui paskirtą pereinamąjį 
ministerių tarybos prizą už meno sa
viveiklos vystymą.

MUZEJUS JUODKRANTĖJE
Neringoje steigiamas Juodkrantės 

miniatiūrų muzėjus. Jam bus panau
dota architektūriniu paminklu pa
skelbta senoji šventovė, kuri taipgi 
taps ir koncertų sale. Kodinius šiam 
muzėjui iš savo fondų parūpins Lie
tuvos dailės muzėjus. Fonduose ta
pybos, grafikos, skulptūros, taikomo
sios dailės miniatiūrų turima apie 
1.500. Juodkrantės muzėjui bus at
rinkta pora šimtų. Po trejų metų 
bus sutvarkytos ir muzėjumi pavers
tos kitoje plento pusėje esahčios se
nosios gintaro kasyklos. Numatoma 
atnaujinti ir buvusį gintaro perdir
bimo skyrių. Siame pastate įsikurs 
gintaro kasyklų istorijos muzėjus. 
Vienu jo rodiniu bus iš tų laikų išli
kusi žemsemė.

V. Kst.

tradicinei

KLB Hamiltono apylinkės 

valdyba rengia

• Šilta 
vakarienė ir

1 s bufetas 
su įėjimo

sampanas 
nemokamai (įskaityta į bilieto kainą) 
i osmeniui — $22.50, porai — $45.00 

Bilietai gaunami sekmadieniais Jaunimo Centro salėje 
pas A. Šeštokę ir kiekvieną dieną pas M. Gudinską 
tel. 547-1967

• Pradžia — 7.30 v.v. Orkestras pradės groti — 8.30 v.v. Rengėjai

Uolaus veikėjo Juozo Dcmerecko pagerbtuvėse Winnipege. Iš kairės: klebonas kun. J. Bertašius, viduryje — sukak
tuvininkas J. Demereckas, jo šeima, žentas G. D. Skolny ir mažytė jo dukra

WINNIPEG, MANITOBA

to HAMILTON
KREDITO KOOPERATYVAS 

"TALKA" spalio mėn. užbaigė su 
$12.306.641,25 balansu, per šį mė
nesį paaugdamas $115.063. Kitos ba
lanso pozicijos: narių Šerai $10.175, 
čekių sąskaitos $942.639, santau
pos $4.249.177, terminuoti indėliai 
$5.162.000, registruotas pensijų tau
pymo planas $1.211.620. Nariams iš
duota asmeninių paskolų $750.760, 
nekilnojamo turto $10.124.647.

Per spalio mėn. kredito komitetas 
leido išduoti naujų paskolų $288.300. 
Per tą mėnesį įstojo 12 narių, mirė
2 — Antanas Jasimas spalio 6 d. ir 
Michael Lycholit spalio 15 d. Dabar 
yra 2145 nariai (588 skolininkai). 
Nuo metų pradžios gauta pelno 
$73.928.

"TALKOS" VALDYBA turėjo mė
nesinį posėdį lapkričio 10 d., kuria
me nutarta pakelti palūkanas taupy- 
tojams ir skojininkams. Kadangi rin
kos situacija keitėsi labai staigiai, 
teko du pakėlimus atlikti vieno mė
nesio laikotarpyje. Nutarta nuo lap
kričio 1 d. mokėti už čekių sąskai
tas 6% su nemokamu čekių rašymu 
(palikta ta pati rata), santaupų pa
lūkanas iš 8% pakelti iki 8,5%, 
terminuotus indėlius 1 m. iš 9% iki 
9,5%, term. ind. 3 m. iš 9,5% iki 
9,75%, registruotų pensijų taupymo 
planą iš 9,25% iki 9,5%. Imti už as
menines paskolas nuo 10% iki 11%, 
nekilnojamo turto — nuo 10% iki 
10,5%. Nuo š.m. gruodžio 1 d. mokėti 
už čekių sąskaitas 6%, už santaupas 
9%, terminuotus indėlius 1 m. 10%,
3 metų 9,75%, registruotų pensijų 
taupymo planą 9,75%. Imti už asme 
nines paskolas 11% ir nekilnojamo 
turto 11%.

Paskirta $100 auka Hamitlono Šal
pos Fondui.

NAUJAS TARNAUTOJAS. Nuo 
spalio 1 d. į bankelio “Talka" raštinę 
priimtas dirbti Rimas Sakalas pasko
lų tarnautoju (Loan Officer). Jis

šioje srityje yra dirbęs keletą metų 
kitose įstaigose.

Bankelio vedėjas Povilas Vaitonis 
lapkričio mėn. išvyko atostogų į P. 
Ameriką. Stasys Dalius

VYSK. M. VALANČIAUS MOKYK
LA Kalėdų eglutę šiemet ruošia 
gruodžio 17, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Jaunimo Centre. Visi mokyklos vai
kų tėveliai prašomi dalyvauti. Taip 
pat kviečiami ir visi priaugantieji, ir 
busimieji mūsų lituanistinės mokyk
los mokiniai. Mokykla rengia labai 
įdomią meninę programą. Tėvų ko
mitetas visiems turės dovanėlių, pa
vaišins mažuosius ir suaugusius.

Mokyklos vedėjas
KLEBONAS PREL. J. TADARAUS- 

KAS, po gražiai praėjusių savo su
kaktuvinių švenčių, išvyko trumpo 
poilsio j Italiją. Jį dabar pavaduoja 
kun. St. Kulbis, SJ.

I LENKIJĄ GRJŽO čia pas savo 
seserį ir svainį St. Ant. Jankauskus 
keturias savaites viešėjęs Juozas Sid
lauskas.

MIRE, sulaukus 91 metų. a.a. Bro
nė Mikalauskienė, hamiltoniečių A. 
P. Mikalauskų ir B. Parėštienės mo
tina. Prieš mirtį velionė ilgai sirgo 
ir iškentėjo daug sunkių operacijų. 
Lapkričio 22 d. buvo palaidota lietu
vių Sv. Jono kapinėse Mississaugoj.

BR. J. STANIAI atostogauja Flo
ridoj. Ilgesnių atostogų į Floridą yra 
išvykę Z. Pulianauskai.

SV. JUOZAPO LIGONINĖJ ser
ga E. Vembrė ir VI. Stabingis. Pas
tarajam buvo padaryta labai sudė
tinga operacija. K. M.

HLŽ IR M KLUBO GIEDRAITIS 
prieškalėdinis laimės ratas įvks gruo
džio 16, šeštadieni, 7 v.v., Aušros 
Vartų parapijos salėj. Klubo valdyba 
dėkoja V. Matukaičiui už talką ir 
piniginę auką. Taip pat Kanados 
Saulių Rinktinės moterų skyriui ta
riame ačiū už piniginę auką. Vaidyba

VISUOMENĖS VEIKĖJO SUKAK
TIS. Juozas Demereckas, sulaukęs 
pensijos amžiaus, pradėjo ramias 
dienas, kurias seniai užsitarnavo, 
nes visą laiką grūmėsi su rūpesčiais. 
Gimė 1912 m., tėvams grįžtant iš 
JAV į Lietuvą. Gyveno Kriščioniš- 
kių k. prie Jurbarko. Baigęs I gim
nazijos klasę, išėjo kariuomenėn, 
kur gavo puskarininkio laipsnį. Tar
navo pasienio policijoje Klaipėdos 
krašte ir miškų departamente. Vo
kietijoje baigė 5 gimnazijos klases 
ir pramoko mechanikos darbų. At
vykęs Kanadon, dirbo anglių kasyk
lose kartu su K. Kaknevičiumi, P. 
Galminu, P. Jurgelevičiumi, V. Rut
kausku, Dargužu, K. Ancevičiumi ir 
kitais.

Baigęs sutartį J. Demereckas atvy
ko į Winnipega. Neradęs čia darbo, 
paliko šeimą ir išvyko į miškų dar
bus. Ten dirbo su Stasiu Raman- 
čiaušku, a.a. Stasiu Žymantu, K. Stri- 
kaičiu. Grįžęs į Winnipega, Juozas 
dirbo įvairiose bendrovėse ir priva
čiai. Kiek susitaupęs lėšų išsinuomo
jo krautuvę, kurioje kartu su žmona 
dirbo. Kiek vėliau nupirko visą blo
ką, kuriame, be jo nuomojamos 
krautuvės, buvo drabužių valykla ir 
restoranas. Kai pajamos padidėjo, 
Juozui gyvenimo sąlygos staiga pa
lengvėjo. Be to, jis gavo tarnybą 
Winnipego miesto savivaldybėje prie 
žolės laistymo darbų. Vėliau, kaip 
geras vamzdžius, buvo paskirtas dar
bų vykdytoju viename dideliame 
miesto distrikte, kur išdirbo 10 me
tų.

1977 m. vasario 23 d. Juozui suėjo 
65 metai. Pagal įstatymą turėjo būti 
atleistas į pensiją, bet kadangi jo 
darbas buvo gana komplikuotas ir 
reikalaujantis patirties, Winnipego 
miesto valdyba paliko jį dirbti, kol 
paruoš kitą asmenį. Ir taip Juozas 
dar dirbo daugiau kaip metus.

1977 m. vasario 26 d. Sv. Kazimie
ro lietuviu parapijos salėje jo žmo
na Ona Demereckienė suruošė savo 
Juozui 65-rių metų sukakties minė
jimą, į kurį atsilankė per 80 svečių. 
Programai vadovavo St. Ramančiaus- 
kas, Sv. Kazimiero lietuvių parapijos 
k-to sekretorius. I garbės prezidiu
mą buvo pakviesta visa J. O. Deme- 
rėčkų šeima ir klebonas kun. J. Ber
tašius. Ta proga buvo pasakyta daug 
kalbų ir įteikta daugybė dovanų su 
atitinkamais sveikinimais. KLB-nės 
vardu šių eilučių autorius įteikė 
auksinę plunksną su atitinkamu mar- 
moro stovu. Iš kitu dovanų pažymė
tinos — trys laikrodžiai ir odinė kė
dė su modernia lazda naujam pensi
ninkui.

Baigiamąjį žodį tarė kun. J. Ber
tašius, kuris apibūdino Juozo įnašą 
statant lietuvių Sv. Kazimiero šven
tovę. Be kitko, pabrėžė: “Šioje lietu

viškoje šventovėje nerasime vietelės, 
kur Juozas nebūtų įkalęs vinies savo 
nudėvėtu, kreivu plaktuku”. Klebo
nas palinkėjo laimingo gyvenimo, iš
tiesė ranką sveikinti, o kita ranka 
įteikė šv. Juozapo statulą, kuri ne
daug mažesnė už patį sukaktuvinin
ką. Ji čia pridėtoje nuotraukoje ant 
stalo ir matyti. Buvo gautas sveiki
nimas iš Demereckų giminaičio kun. 
Sabaliausko, kuris negalėjo atvykti į 
sukaktuves.

J. Demereckas vos atvykęs į Winni
pega, buvo išrinktas į Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos k-tą ir savo patir
ties darbu parapijai iki šios dienos 
tebetalkina.

J. Demereckas, atvykęs į Winni
pega, 1952 m. kovo 2 d. visuotinia
me narių susirinkime buvo išrinktas 
į KLB Winnipego apyl. valdybą, ku
rioje iki šios dienos eina įvairias pa
reigas. 1955 m. išrinktas apylinkės 
pirmininku, 1956 m., valdybai iširus, 
ėmė pats vadovauti ir visą tų metų 
B-nės veiklos naštą nešė ant savo 
pečių. Visuotiniame narių susirinki
me išrinktas v-bos p-ku ir 1957 m.

Jis ne tik pirmininkavo valdybai, 
bet ir visą veiklą judino — rinko 
nario įnašus, užsakinėjo laikraščius, 
pardavinėjo lietuviškas knygas, tel
kė aukas Vasario 16 gimnazijai, pla
tino "Lietuvių Enciklopediją”..

1977 m. vėl išrinktas B-nės p-ku 
Winnipege. Tuomet gražiai suorga
nizavo "Folkloramą ’77", kaipo kraš
to tarybos narys ir apylinkės pirmi
ninkas dalyvavo suvažiavime Toron
te, kur buvo išrinktas į prezidiumą 
vienu iš pirmininkų.

1977 m. išrinktas į 1978 m. apylin
kės valdybą, kurioje eina Vasario 16 
gimnazijai remti būrelio vadovo pa
reigas. Tad drąsiai galime pakartoti 
Rygiškių Jono gramatikoje įrašytus 
žodžius: "Mažas kupstas didelį veži
mą verčia."

Šiais metais gal nuo perdaug 
įtemptų darbų Juozo sveikata susilp
nėjo. Dėlto įteikė pareiškimą Win
nipego miesto valdybai, kad nuo dar
bo atsisako ir pasitraukia į pensiją 
š.m. rugpjūčio 11 d.

Winnipego miesto parkų bei pra
mogų skyrius surengė J. Demerec- 
kui išleistuves. Susirinko visi distrik- 
to tarnautojai pagerbti savo bendro 
darbo draugo. Vyriausias darbų pri
žiūrėtojas Lorenc pasakė atitinkamą 
kalbą ir įteikė nuo darbininkų do
vaną. o nuo miesto už gerą darbą 
gavo atitinkamą žymenį, kuriame 
įgraviruoti reikšmingi žodžiai. Taip 
pat įteikė savo asmenines dovanas 
artimieji darbo draugai, o miesto 
medeliu sodinimo darbų vedėjas 
Ron Pancroft įteikė gražią stiklinę 
vazą su zoologijos sodo atvaizdu. Tad 
ramaus poilsio naujame gyvenimo 
posūkyje. Sustiprėk ir nepailsk!

K. S-tis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6

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

Kapitalas — viri $12,000,000.

TALKA
MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9%
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 93/i % 
pensijų fondas 93/i %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolos 11 % 
nckiln. turto posk. 11 %

Miami, Florida
NAUJA ŠAULIŲ KUOPA, šios 

kolonijos lietuviai praturtėjo dar 
viena nauja organizacija, nes š.m. 
spalio 8 d. čia susiorganizavo šaulių 
kuopa ir jos pirmininku buvo išrink
tas M. Vitkus. Kultūriniams reika
lams sutiko vadovauti ilgametė ir 
darbšti visuomeninkė K. Kodatienė, 
kuri iki šiol buvo nuolatinė Miami 
Lietuvių Klubo meninių programų 
vadovė. Šios naujos šaulių kuopos 
vadovybės rūpesčiu lapkričio 19 d. 
Lietuviu Klube buvo surengtas Lie
tuvos kariuomenės minėjimas, į ku
rį atsilankė per 200 dalyvių. Trumpą 
kalbą apie Lietuvos kariuomenės is
toriją pasakė inž. A. Varnas. Meni
nėje dalyje pianistė Danutė Liaug- 
minienė paskambino šiai progai pa
ruoštą nuotaikingą lietuviškų dainų 
pynę, o K. Kodatienė padeklamavo 
savo kūrybos eilėraštį, skirtą sava
noriams. Minėjime dalyvavo 102 me
tų sulaukusi C. Mošinskienė, buvu
si šaulių rėmėja, ir 3 Lietuvos kūrė- 
jai-savanoriai: dr. K. Pautienius, VI. 
Čepėnas ir J. Karvelis. Minėjimui 
sklandžiai ir be didelių užtęsimų va
dovavo K. Kodatienė.

Liūdnesnė žinia iš Miami padan
gės buvo ta, kad lapkričio 18 d. mi
rė 80 metų sulaukęs A. D. Kaulakis, 
ilgametis lietuvių veikėjas, vienas iš 
Miami Lietuvių Klubo steigėjų, bu
vęs jo pirmininku ir kitų organiza
cijų aktyviu nariu. Mišias velionies 
intencija atnašavo kun. dr. V. And- 
riuška Epiphany šventovėje. Po at
sisveikinimo kalbų velionis išvežtas 
Čikagon į Tautines Lietuvių Kapi
nes. B. S.

Delhi, Ontario
ŠEŠIASDEŠIMTOJI KARIUOME

NĖS SUKAKTIS. 1978 m. lapkričio 
18 d. šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos salėje, dalyvaujant vietos ir apy
linkių lietuviams ir svečiams iš Sar- 
nijos, Hamiltono ir kitų vietovių, pa
minėta 60-ji Lietuvos kariuomenės 
sukaktis.

Minėjimas pradėtas himnu “O 
Canada"; pagerbti žuvę už laisvę 
lietuviai kovotojai bei partizanai. Už 
žuvusius maldą sukalbėjo kun. kle
bonas Jonas Staškus. Šventės rim
čiai pritaikytą paskaitą skaitė Stepas 
Jakubickas. Po jos sugiedotas Lietu
vos himnas.

Meninę programą labai gražiai at
liko Hamiltono “Aukuro" 9 moterų 
vienetas, vadovaujamas aktorės Ele
nos Kudabienės. Programa buvo su
daryta iš eiliuoto žodžio, dainos ir 
vaidybos. Visi dalyvavę grožėjosi 
programos atlikimu ir liko dėkingi 
“Aukuro" vienetui.

Sekančią dieną, sekmadienį, vietos 
šauliai su vėliavomis dalyvavo pa
maldose. Pamokslą pasakė kun. dr. 
J. Gutauskas. Stepas Jakubickas

Ottawa, Ontario
Kalėdų eglutę rengia gruodžio 10, 

sekmadienį. Dr. V. Kudirkos šešta
dieninės mokyklos tėvų komitetas. 
Programą atliks mokyklos mokiniai. 
Visi kviečiami dalyvauti. Ta proga 
įvyksta ir lietuviškos pamaldos. Yra 
laukiamas svečias kun. Kulbis iš 
Montrealio. Vieta: Our Lady of Per
petual Help parapijos šventovėje 
Labreton g-vėje. A. Paškevičius

• Vaistai yra palaima, kai tinka
mai vartojami sename amžiuje, ir 
grėsmė, kai perdaug ar neišmanan
čiai vartojami (A. Comfort).

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

MASKVOJE LANKĖSI GRUPĖ 
JAV senatorių, kurie ten turėjo pro
gą susitikti su premjeru A. Kosygi
nu. Prieš šią išvyką senatorių A. 
Stevensoną Vašingtone aplankė uk
rainiečių, latvių, lietuvių ir žydų at
stovai. Lietuviams atstovavo ALTos 
vicepirm. dr. K. Šidlauskas ir E. Šu
manas. Jiedu senatoriui įteikė sąra
šą II D. karo išskirtų šeimų narių, 
kurių sovietų pareigūnai neišleidžia 
užsienin. Informacijos buvo gautos 
tiesioginiu tų JAV gyvenančių šeimų 
narių kreipimusi į ALTą. Sen. A. 
Stevensonas buvo paprašytas padėti 
gauti išvykimo leidimus ir iškelti N. 
Sadūnaitės išlaisvinimo klausimą.

ROMAS GIEDRA, gyvenąs Palan
goje, nori atvykti pas Kalifornijoje 
gyvenantį savo tėvą. 1962 m. jis su 
trimis savo bičiuliais bandė pabėgti 
užsienin lėktuvu iš Klaipėdos aero
dromo. Bandymas buvo nesėkmin
gas. Dabar pareigūnai pažadėjo jį 
išleisti pas tėvą, jeigu bus gauta ga
rantija bei kiti reikalingi dokumen
tai. Tėvas valdžios įstaigoms juos 
įteikė spalio 17 d.

KULTŪROS ŽIDINYS Brooklyne, 
N. Y., lapkričio 11 d. paminėjo savo 
veiklos penkmetį. Apžvalginį prane
šimą padarė kun. P. Baltakis, OFM, 
išvardindamas pagrindinius šios in
stitucijos talkininkus, pabrėždamas, 
kad skolos jau yra išmokėtos. Svei
kinimo žodį tarė gen. konsulas A. 
Simutis. Oficialiai daliai vadovavo 
A. Vakselis. Koncertinę duetų pro
gramą atliko čikagiečiai solistai Ber
nardas Prapuolenis ir Nerija Linke
vičiūtė, ką tik grįžę iš gastrolių Bri
tanijoje.

KUN. LADAS BUDRECKAS auk
sinę savo kunigystės sukaktį lapkri
čio 12 d. atšventė koncelebracinėmis 
Mišiomis Niujorke, Apreiškimo pa
rapijos šventovėje. Dalyvių eilėse 
buvo Brooklyno vysk. F. Mugavero, 
vysk. V. Brizgys, prel. J. Balkūnas, 
pamokslą pasakęs svečias iš Romos 
prel. L. Tulaba — šv. Kazimiero ko
legijos rektorius. Giedojo parapijos 
choras ir Niujorko vyrų choras “Per
kūnas”. Kadangi sukaktuvininkas yra 
kompozitorius, Mišių metu skambė
jo ir jo sukurtos giesmės. Gausių 
sveikinimų kun. L. Budreckas susi
laukė “Dante” restorane surengta
me pagerbime. Buvo gautas ir po
piežiaus Jono Pauliaus II palaimi
nimas.

Argentina
BUENOS AIRES TELEVIZIJOS 

VII kanalas spalio 28 d. rytą trans
liavo lietuviškų šokių programą, ku
rią atliko Berisso Mindaugo Draugi
jos “Pumpurėliai", "Nemuno” drau
gijos “Skaidra”, "Nemunas” ir Ar
gentinos Lietuvių Centro “Inkaras” 
su “žilvičiu", šion programon juos 
pakvietė jos vedėjas mons. Gardela. 
Kartu buvo pakviesti ir minėtų or
ganizacijų vadovai: Mindaugo Drau
gijos pirm. J. šišlauskas, V. Bukaus- 
kaitė-Persico, “Nemuno” draugijos 
pirm. R. Girliauskas, K. Dulkė, AL 
Centro pirm. J. Mičiūdas ir V. Sur- 
vilienė. Mons. Gardela su jais kal
bėjosi apie lietuvius bei jų organi
zacijas. Visus ansambliečius jis vėl 
pakvietė dalyvauti šioje programo
je N. Metų išvakarėse.

ALAUS ŠVENTĖJE Belgrano 
mieste, Kordobos provincijoje, lie
tuviams atstovavo AL Centro an
samblis "Inkaras", vadovaujamas J. 
Puliko. Inkariečiai su savo palydo
vais iš Buenos Aires į Belgraną nu
vyko specialiu autobusu. Ekskursan
tus Villa del Dique miestelyje, apie 
30 km nuo Belgrano, priglaudė ir 
jais rūpinosi kun. V. Šimanskis. “In
karo” ansamblis tautinius šokius šo
ko du kartus spalio 14 ir 15 d.d. Fo
tografus ir televizijos atstovus ypač 
viliojo tautiniai inkariečių drabužiai. 
Jų šokius nufilmavo televizijos at
stovai. Gruodžio 16-17 d.d. “Inkaras” 
vėl vyks į Kordobą dalyvauti Imi
grantų Dienoje.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE

NŲ globėju gruodžio 26-31 d.d. Syd- 
nėjuje sutiko būti Australijos prem
jeras M. Fraseris, pakviestas rengė
jų komiteto pirm. dr. B. Vingilio. 
Atsiliepdamas M. Fraseris rašo: 
“Mielas dr. V’ingili, priimu Jūsų 
kvietimą būti X-jo lietuvių meno 
festivalio, rengiamo kas dveji metai, 
globėju ir šia proga siunčiu geriau
sius linkėjimus organizaciniam ko
mitetui.”

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NAS Sydnėjuje rengiantis komitetas 
su pirm. dr. B. Vingeliu sušaukė 
spaudos konferenciją. Jos atstovams 
buvo pabrėžta, kad šiemetinės Lietu
vių Dienos bus sukaktuvinės — de
šimtosios iš eilės. Jos taipgi jungia
mos su Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šešiasdešimtmečiu, šven
tėje šį kartą dalyvaus tik trys cho
rai, bet gražų jaunimo būrį atveš 
astuonios tautinių šokių grupės ir 
sportininkai. Iš Klcvelando atvyks 
“Grandinėlė”, kurios koncertai, be 
Sydnėjaus, dar bus surengti Adelai
dėje, Melburne ir Kanberoje. Dainų 
šventei, teatro spektakliui, jaunimo 
koncertui, dailės parodai ir N. Metų 
sutikimo pokyliui išnuomotas erdvus 
Bankstowno Centras, sporto varžy
boms ir tautiniams šokiams — 
Bankstowno krepšinio stadijonas. 
Centrine ašimi bus Sydnėjaus Lie
tuvių Klubas, teikiantis visas infor
macijas. Jame taipgi įvyks ir ALB 
krašto tarybos suvažiavimas.

ALB MELBURNO APYLINKĖS 
valdybos pirm. A. Pocius lapkričio 
12 d. sušaukė organizacijų atstovų 
posėdį artėjančios Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties klausimu. 
Pasisakyta už minėjimo surengimą, 
kuriuo rūpinsis specialus komitetas 
— A. Zubras, kun. P. Vaseris ir A. 
Šimkus. Posėdyje taipgi buvo pasiū
lyta išleisti anglų kalba knygelę apie 
Vilniaus universitetą ir jo sukaktį.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ KAPE
LIONAS kun. A. Spurgis, MIC, su 
grupe parapijiečių lapkričio 5 d. ap
lankė vietinėse kapinėse palaidotus 
tautiečius. Pirmiausia pasimelsta 
prie kunigų a.a. J. Kungio ir a.a. A. 
Kazlausko kapų, po to — prie para
pijos geradario a.a. Obeliūno kapo. 
Jis visą savo turtą testamentu pali
ko lietuvių parapijai, o pastaroji 
jam pastatydino paminklą, šiuos ka
pus gėlių puokštėmis papuošė LK 
Moterų Draugijos narės.

Britanija
PLB VALDYBOS VICEPIRM. V. 

KLEIZA, skrisdamas į Romą, lapkri
čio 18-20 d.d. viešėjo Londone. Aero
drome svečią iš JAV suliko DBL Są
jungos pirm. J. Alkis. V. Kleiza bu
vo nuvežtas į Lietuvių Sodybą, da
lyvavo sekmadienio pamaldose šv. 
Kazimiero parapijoje, Lietuvos pa
siuntinybėje susitiko su jos vedėju 
V. Balicku. Pasitarimus turėjo su 
lietuvių jaunimo kongreso rengėjų 
komitetu ir su DBL Sąjungos val
dyba.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS sve
tainėje po ilgos pertraukos darbą 
vėl lapkričio 14 d. pradėjo šeštadie
ninė lietuvių mokykla. Ją lanko dvi 
grupės — vaikų ir vyresniųjų. Mo
kytojauja R. Kinka. Vadovėlių bei 
kitu mokymo priemonių išlaidas su
tiko padengti parapijos klubas.

N. METŲ SUTIKIMĄ Londono 
lietuviams rengia Sporto ir Sociali
nis Klubas. Bilietus jau platina sekr. 
Jonas Parulis bei kiti klubo valdy
bos nariai. Bus užkandžiai su visais 
priedais, šokiams gros gera kapela.

MEDŽIAGĄ APIE SKOTUOS IR 
ANGLIJOS lietuvius renka jaunas 
anglas Murdoch Rodgers, 17 Waverly 
Park, Abbeyhill, Edinburgh, EH8 
8ER. Baigdamas universitetą, jis pa
rašė disertaciją apie Škotijos lietu
vius, ju organizacijas, leistus laik
raščius. šią disertaciją jis dabar no
ri išplėsti, apimdamas ir Anglijos 
lietuvius. M. Rodgers prašo lietu
vius paskolinti jam knygų bei laik- 
raščų, kuriuose atskleidžiama Brita
nijos lietuvių veikla.

BRITŲ DIENRAŠTIS "THE 
TIMES” spalio 23 d. skiltyje “Sąži
nės kaliniai” skaitytojus supažindino 
su Balio Gajausko byla, pabrėžda
mas, kad pirmą kartą už tautinę 
veiklą B. Gajauskas buvo nuteistas 
jau 1948 m. Pasak dienraščio, lietu
vių išsilaisvinimo kova yra gerokai 
senesnė už pastaruoju metu išpopu
liarėjusi sąjūdį žmogaus teisėms 
ginti.

Italija
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJĄ pra

ėjusiais metais baigė trys klierikai 
ir buvo įšventinti kunigais. Dabar 
jie tęsia studijas akademiniams 
laipsniams. Kolegijon gilinti šv. Raš
to studijų grįžo kun. D. Valentis, ke
letą metų darbavęsis V. Vokietijoje. 
Iš ten jis atsivežė vieną buvusį savo 
mokinį, kuris ruošis kunigystei ko
legijoje. Iš Australijos kolegijon yra 
atvykęs Saulius Kubilius. Klierikų 
eiles sumažino V. Gedrimas, Kana
dos lietuvis iš Hamiltono, OnL, vie- 
neriems metams nutraukęs mokslą. 
Vienas kandidatas buvo atleistas iš 
kolegijos, o kitam patarta studi
juoti vietinėje seminarijoje, šiemet 
Šv. Kazimiero kolegiją aplankė daug 
lietuvių turistų ir pasinaudojo “Villa 
Lituania” teikiamomis paslaugomis, 
ši vila dabar yra tapusi Romon at
vykstančių lietuvių centrine susiti
kimo vieta.

Vokietija
ŽMOGAUS TEISIŲ DRAUGIJA 

gruodžio 10 d. sekmadienį, Bonnoje, 
Turgaus aikštėje, rengia viešą de
monstraciją, kurioje dalyvaus ir lie
tuviai. Gruodžio 7-9 d.d. organizuo
jamas bado streikas prie atstovybių 
tų šalių, kuriose laužomos žmogaus 
teisės. Baltiečių vardu tarti žodį de
monstracijoje yra pakviestas Tomas 
Venclova. Jo sutikimas dar nėra gau
tas. Numatomos ir bendros už žmo
gaus teises kovojančių demonstran
tų pamaldos, žmogaus Teisių Drau
gija paruoš atvirus laiškus Jungtinių 
Tautų sekr. K. Waldhcimui ir V. Vo
kietijos vyriausybei. Jų kopijos bus 
platinamos demonstracijos ir bado 
streiko metu.

LIETUVIŲ KULTŪROS DIENAS 
Annabcrgc prie Bonuos gruodžio 1- 
3 d. d. surengė Lietuvių Kultūros 
Draugija. Paskaitą apie Vydūną jo 
25 metų mirties proga skaitė dr. J. 
Grinius. Apie pasaulėžiūros vaidme
nį asmeniniame žmogaus gyvenime 
kalbėjo jaunosios kartos atstovas E. 
Dresleris. Dainų programą atliko soL 
R. Daunoras, deklamacijų — D. 
Krištopaitytė-Hermanienė.

VISŲ ŠVENTŲJŲ PROGA Vasa
rio 16 gimnazija turėjo 5 dienas atos
togų. Daug mokinių tada lankėsi pas 
savo tėvus arba keliavo, kaikurie net 
po Šveicariją ir Prancūziją. Mergai
čių bendrabutis buvo visiškai tuš
čias, o berniukų — tik su keliais 
moksleiviais. Mokslas vėl pradėtas 
lapkričio 2 d.



Būdingos akimirkos iš Vasario 16 gimnazijos. Kairėje — rašo ilgą laišką tėvams, dešinėje — tvarko pamaldų 
skambučius: “jūs, varpeliai pamaldų, kvieskit širdis mokinių”

Busimasis jaunimo kongresas
Altenbergo namai — studijų dienų patalpos netoli Koelno miesto

Redaguoja — RASA LUKOŠEVICIŪTĖ

Jaunimo veikla pranešimuose
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos tarybos narių suvažiavimas

1978 m. lapkričio 11 d. To
ronte įvyko Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos tarybos na
rių suvažiavimas. Dalyvavo at
stovai iš Delhi, Londono, Mont- 
realio, St. Catharines, Sault Ste. 
Marie ir Windsoro. Torontui at
stovavo KLJS valdyba, kurią 
pristatė Paulius Kuras, valdy
bos pirmininkas. Programai va
dovavo valdybos vicepiriminin- 
kas Raimundas Sungaila. Suva
žiavusius pasveikino Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
J. R. Simanavičius ir PLJS val
dybos narė Regina Knox. Po 
oficialaus atidarymo prasidėjo 
įvairūs pranešimai ir diskusijos.

Pirmiausia buvo pateiktas 
pranešimas apie KLJS veiklą 
šiais metais. Aplamai veikla bu
vo gyva, metai — darbingi. Val
dyba susilaukė stiprios paramos 
iš visų Toronto lietuvių finansi
nių institucijų, iš Kanados Lie
tuvių Fondo ir Toronto Lietu
vių Namų. Vasaros metu KLJS 
rūpinosi visais užsienio jauni
mo atstovais, atvykusiais į Pa
saulio Lietuvių Dienas. Jiems 
buvo surastos nakvynės, išdalin
ti bilietai bei dienotvarkė, pa
rūpinta transportacija. KLJS 
taip pat tvarkė reikalus tų už
sieniečių, kurie važinėjo po S. 
Amerikos jaunimo stovyklas, 
mokydamiesi vadovavimo.

Suvažiavime buvo pranešta 
apie Vakarų Kanados jaunimo

Dalyvauti politiniame gyvenime
Kanados Lietuvių Jaunimo Sųjungos politinė popietė

Vis daugiau dėmesio yra krei
piama į Kanados etninių grupių 
veiklą. Kanados vadovai nebe
gali ignoruoti etninių grupių 
egzistencijos, nes šios gru
pės gali daug prisidėti prie po
litinio Kanados gyvenimo.

S.m. lapkričio 11 d. Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos ta
rybos narių suvažiavimo antro
je dalyje buvo svarstomi politi
niai klausimai. Simpoziumas, 
kuris buvo suorganizuotas bei 
pravestas adv. Joanos Kuraitės, 
svarstė Kanados etninių gru
pių klausimus.

Chrystyna Hnatiw, Secretary 
of State atstovė, daugiakultū- 
rių reikalų min. Norman Cafiko 
vardu pasveikino visus, atvyku
sius į KLJ Sąjungos suvažiavi
mą.

J. Kuraitės įžanga labai tiks
liai apžvelgė politinę lietuvių 
veiklą iki šiol. Kol kas politinė 
veikla pasireiškia demonstraci
jomis, laiškais valdžiai, pasikal
bėjimais su parlamento nariais 
ir t.t. Turime ir VLIKą, kurio 
pagrindinis tikslas yra Lietu
vos išlaisvinimas. Realiai žiū
rint, dar užtruks, kol šį tikslą 
pasieksime. Tad ar nereikėtų 
dabar imtis artimesnių uždavi
nių, kurie palengvintų kelionę 
į pagrindinio tikslo siekimą? 
Gal jau laikas lietuviams pradė
ti jungtis į gyvenamo krašto 
politinę veiklą? J. Kuraitė pa
stebėjo, kad lietuvių jaunimas 
nėra linkęs jungtis į politinę 

veiklą. Nors tenykštis jaunimas 
turi didelę problemą su lietuvių 
kalba, tačiau jų veikla dar tebe
gyvuoja. Rugpjūčio pradžioje 
prie Kalgario buvo surengta 
jaunimo stovykla, į kurią suva
žiavo 30 asmenų. Be akademi
nės programos, buvo ir pramo
ginė: dalyvavo Toronto mergai
čių trijulė “Vasaros garsai”, vy
ko laužai. Kalgaryje yra bando
ma suorganizuoti tautinių šo
kių grupę. Tuo reikalu rūpinasi 
Antanas Vyšniauskas ir Rūta 
Juodienė. Winnipege jaunimas 
dalyvauja metinėje “Folklorą- 
moję”. KLJS narys Jurgis Va
laitis, šiuo metu stengiasi suda
ryti tautinių šokių ratelį.

Paulius Kuras trumpai kalbė
jo apie politinę veiklą. Tuo me
tu, kai iškilo Lietuvos disidento 
Viktoro Petkaus byla, jis pa
siuntė laišką Kanados ministe- 
riui pirmininkui ir užsienio rei
kalų ministeriui, atkreipdamas 
jų dėmesį į visą šį reikalą. Ka
nados valdžia atsiuntė ilgoką 
laišką, kuriame buvo išreikštas 
susirūpinimas žmonių teisių 
klausimu. KLJS taip pat palai
ko ryšius su “Amnesty Interna
tional”, kuri rūpinasi Nijole Sa- 
dūnaite. Birželio mėnesį Čika
goje įvyko bendra politinė 
konferencija, kurioje dalyvavo 
PLJS, KLJS ir JAV-LJS nariai. 
Rugsėjo mėnesį KLJS buvo pa
sikvietusi dr. A. Štromą, kuris

Kanados veiklą, kuri būtų nau
dinga ir pavergtiems kraštams. 
Kiek yra tokių jaunuolių, kurie 
bent pagalvoja apie įsijungimą 
į federacinius arba provinci
nius rinkimus?

Šį klausimą toliau gvildeno 
ukrainietis Lubomyr Kwasny- 
cia, Ontario provincijos libera
lų partijos pareigūnas. Jis aiš
kino, kaip ukrainiečiai veikia ir 
ką laimėjo politinėje veikloje.

Jieškodami savo identiteto, 
ukrainiečiai nutarė veikti radi
kaliai, kad kuo daugiau dėme
sio atkreiptų į savo padėtį. Pvz. 
pirmiausia reikia paimti proble
mą, tuojau reaguoti, kad spau
da į juos atkreiptų dėmesį, ir 
tik tada aiškinti kodėl taip rea
gavo.

J. Kuraitė betgi pareiškė, kad 
civilinis nepaklusnumas, kuris 
atkreiptų dėmesį į lietuvius, ne
labai traukia lietuvių jaunimą. 
Gal reikėtų ištirti būdus, kaip 
galėtume sėkmingiau veikti. 
Nors kultūros skirtingos, bet 
Kanados ukrainiečiai, latviai, 
estai, lietuviai siekia t ų pačių 
tikslų. L. Kwasnycia skatino vi
sus susijungti ir sudaryti kokią 
nors koaliciją Kanados politi
koj, kad išrinktume kuo dau
giau atstovų iš etninių grupių į 
Kanados parlamentus.

Taip pat prie kalbėtojų gru
pės prisidėjo Algis Juzukonis, 
KLB Toronto apylinkės pirmi
ninkas. Jis pabrėžė, kad kana
diečiai politinėj veikloj tik žai

Toronto visuomenei kalbėjo 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. 
Didžiausia KLJS problema poli
tinėje srityje yra tai, kad trūks
ta specialaus politinės veiklos 
vadovo.

Kadangi suvažiavime nebuvo 
kvorumo, nebuvo galima įvyk
dyti numatytų statuto pakeiti
mų. Buvo pateiktas siūlymas, 
kad valdybos kadencija turėtų 
tęstis ne trejus, bet dvejus me
tus. Kiekvienoje valdyboje tu
rėtų pasilikti bent vienas narys 
iš senos valdybos, kad išsilaiky
tų tam tikras tęstinumas.

Ryto programa pasibaigė dis
kusijomis, kaip atgaivinti jau
nimo veiklą įvairiose Kanados 
kolonijose. Nevisas jaunimas 
identifikuojasi su Jaunimo Są
junga, ypač tie, kurie nuo mažų 
dienų priklauso idėjinėms orga
nizacijoms. Buvo pasiūlyta, kad 
KLJS valdybos nariai aplanky
tų kiekvieną vietovę, painfor
muodami apie ateinantį kongre
są ir bendrai atnaujindami jau
nimo veiklą.

Popietė buvo paskirta specia
liai politinei programai ir IV 
kongreso informacijai.

Po politinių paskaitų dar bu
vo perteiktos kaikurios infor
macijos apie IV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą. Suvažia
vimas baigtas Lietuvos himnu.

KLJS valdyba

džia, o etninės grupės joje gy
vena. Mes savo veikime esame 
perdaug pasyvūs, nesijungiame 
į Kanados politinių partijų veik
lą. Juo daugiau įsijungsime į 
politinę veiklą, juo mums, lie
tuviams, bus geriau. L. Kwasny- 
cia pakartotinai sakė, kad 
mums reikėtų stoti į kurią nors 
politinę Kanados partiją, jei no
rime daugiau ko pasiekti.

Simpoziumo dalyviai, aiškin
damiesi lietuvių pasyvumą Ka
nados politikoj, kaltino esamą 
nuotaiką, skatinančią jaunimą 
veikti vien tik lietuvių gyveni
mo ribose.

Simpoziumui užsibaigus, My
kolas Drunga iš Bostono, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
politinės komisijos narys, kal
bėjo apie veiklos planus, į ku
riuos KLJ Sąjunga galėtų įsi
jungti per 1980 m. olimpiadą 
Maskvoje.

Aplamai, kalbėtojams gerai 
pavyko įtikinti suvažiavimo da
lyvius. Dabar tik reikia stebėti, 
ar jaunimas pasiryš šiuos siū
lymus vykdyti.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos suvažiavimo politinė 
popietė padarė stiprų Įspūdį at
silankiusiam jaunimui.

Laima Beržinytė, 
KLJS tarybos narė

• Ar naikindami religinę kultūrą, 
nesunaikinsim ir visos kultūros? (Jo- 
nas-Paulius I).

Vietovė, kur įvyks IV PLJ 
Kongreso studijų dienos, apsup
ta žaliuojančiais, dideliais miš
kais, kur galima pasivaikščioti 
ir džiaugtis gamta.

Studijų dienos Įvyks Alten
berge, mažame kaimelyje netoli 
Koelno. Altenberge yra tik ke
letas namų, bet visoje Vokieti
joje šis kaimelis yra išgarsėjęs 
savo “katedra”. Ji iš tiknijų nė
ra katedra, nors taip vadinama, 
bet vienuolyno šventovė, kurią 
pastatė XIII š. vienuoliai cis- 
tersai. Kasmet savo grožiu ši 
šventovė sutraukia keliasdešimt 
tūkstančių turistų.

Viduramžiais Altenberge vei
kė garsus cistersų vienuolynas. 
Iš čia cistersai kūrėsi Lietuvoje 
ir Lenkijoje. Sekuliarizacijos 
laikais vienuolynas išnyko, o 
pastatai su didžiuliu apsaugos 
mūru pavirto griuvėsiais. Pra
ėjusio šimtmečio viduryje vie
tos katalikai ir evangelikai at
remontavo šventovę, kuri šian
dien abiem konfesijom yra 
bendra.

Po I D. karo Koelno arkivys
kupija nutarė šioje kalnelių ap
suptoje vietoje įsteigti jaunimo 
namus. Amerikoje surinktomis 
aukomis sugriuvę, išdegę buvu
sio vienuolyno pastatai buvo at
statyti. Šiuose pastatuose vyk
davo įvairūs suvažiavimai, kur
sai ir rekolekcijos jaunimui. Ka
ro pabaigoje čia buvo perkelta 
Koelne subombarduota senelių 
prieglauda.

Lėšos jaunimo kongresui 1
IV PLJK Kanados Finansų 

Komitetas pradėjo savo lėšų 
telkimo vajų 1978 m. rugsėjo 
mėnesį.

Komitetas yra sudarytas iš se
kančių narių: Joana Kuraitė — 
pirmininkė, Marius Rusinas — 
vicepirmininkas, Algis Senkus 
— aukų telkimo reikalų vedė
jas, Jeronimas Rusinavičius — 
iždininkas, Gražina Ignaitytė — 
korespondentė, Laima Underie- 
nė — administracijos sekreto
rė, Paulius Kuras — KLJS pir
mininkas ir informacijos vedė
jas.

Finansų komitetas Kanadoje 
buvo sudarytas Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pastango
mis. Jis yra įsipareigojęs IV PL 
JK Finansų Komitetui surinkti 
$10,000 (JAV pinigais). Iš viso 
IV PLJK Finansų Komitetas tu
rės sutelkti $90,000. Šio ko
miteto pirmininkas yra dr. Al
gis Paulius Jo būstinė (ir ko
miteto) yra Čikagoje.

Visos surinktos aukos Kana
doje bus skirtos: a. Kanados lie
tuvių jaunimo atstovams į IV 
PLJK paruošti, b. paremti jau
nimui, vykstančiam j kongresą, 
c. Kanados įnašui į bendrą IV 
PLJK iždą, pagal sutarimą su 
IV PLJK Finansų Komitetu Či
kagoje.

Vasario 16 gimnazijos mokiniai klauso prakalbos apie Vytautą Didįjį

Rašykim laiškus valdžiai
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga, sužinojusi apie Vikto
ro Petkaus nuteisimą, kreipėsi 
į Kanados premjerą Pierre E. 
Trudeau ir susilaukė iš jo laiš
ko. Čia pateikiu laiško ištrau
kas.

“Kanados valdžia, kartu su 
Kanados visuomene, yra susirū
pinusi žmonių teisių ir laisvių 
pažeidimu Sovietų Sąjungoj. 
Kada tik gali, ji primena sovie
tų pareigūnams jų įsipareigoji
mus, surištus su Helsinkio aktu. 
Kanada bandys ir toliau spausti 
sovietus, kad jie vykdytų savo 
pasižadėjimus, į kuriuos įeina 
ir laisvė palikti savo kraštą bei 
individo teisė prižiūrėti ar vyk
domi Helsinkio įsipareigojimai. 
Kanados valdžia buvo labai su
sirūpinusi sovietų elgesiu su di
sidentais per praėjusius metus 
— Anatolijum Sčaranskiu, Ale
ksandru Ginzburgu ir Viktoru 
Petkum. Šitoks sovietų elgesys 
sumažino Helsinkio sutarties 
reikšmę. Keturis kartus šiais 
metais Kanados parlamentas 
priėmė rezoliucijas, pareikšda
mas visų kanadiečių susirūpini

Vėliau Altenbergo namai ta
po Vokietijos katalikų jaunimo 
veiklos centru. Rūsyje ir pasto
gėje buvo pastatytos lovos per
nakvoti, įsteigta bendra virtuvė. 
Vėl prasidėjo jaunimo kursai ir 
rekolekcijos.

Iškrausčius senelius, įsteigta 
Vokietijos Katalikų Jaunimo Są
jungos būstinė. Ji 1954 m. per
sikėlė į netoli esantį miestą 
Duesseldorf. Tačiau metiniai 
Sąjungos suvažiavmiai vyksta 
Altenberge. Praėjusį pavasarį 
senieji rūmai buvo atremontuo
ti. sumoderninti ir papildyti di
džiuliu priestatu.

Altenbergo namai yra skirti 
vien jaunimui ir šiuo metu tal
pina 180 asmenų. Kambariai ir 
salė moderniai įrengti. Pavie
niams asmenims yra skirti 35 
kambariai, o likusieji talpina 2 
arba 3 asmenis. Didžiulė salė 
talpina 300 asmenų (200, jeigu 
prie stalų). Taip pat yra per 10 
mažesnių salių konferencijoms, 
keletas laisvalaikio kambarių ir 
didžiulė valgykla.

Normaliai pastatas, kuris yra 
patogioje vietoje ir gražiai 
įrengtas, būtų labai brangus. 
Tačiau Altenbergo namų vado
vybė sutiko lietuvių jaunimo at
stovus priimti savikaina — apie 
30 DM į dieną vienam asmeniui, 
įskaitant nakvynę ir keturis val
gius į dieną.

Rūta-Ona Šiūlytė

Šiemet, kaip ir anksčiau, pi
nigai bus renkami daugiausia 
per Kanados Lietuvių Bendruo
menės apylinkes. Taip pat ko
mitetas prašys aukų iš įvairių 
finansinių įstaigų bei atskirų 
asmenų Vajus prasidėjo š.m. 
spalio 14 d. per Kanados Lietu
vių Bendruomenės tarybos su
važiavimą. Tuo metu visi finan
sų komiteto lėšų telkimo planai 
buvo išaiškinti apylinkių pirmi
ninkams ir tarybos nariams.

Nors finansų komitetas telkia 
lėšas IV PLJ Kongresui ir vei
kia Kanados Lietuvių Bendruo
menės apylinkių ribose, yra su
darytas iš jaunimo. Taip pat 
planuojama įjungti kiek galint 
daugiau jaunimo į lėšų telkimą 
Sis vajus įtrauks Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos tary
bos narius, IV PLJK Kanados 
jaunimo atstovus ir kitus Kana
dos jaunuolius.

Aukas galima nurašyti nuo 
federacinių pajamų mokesčių, 
bet reikia rašyti Kanados Lie
tuvių Bendruomenė — IV PL 
JK vardu. Kartu su klausimais 
bei pageidavimais aukas galima 
siųsti šiuo adresu: IV PLJK Ka
nados Finansų Komitetas, 
7 Prentice Court, Weston, Ont. 
M9P 1N2. Paulius Kuras, 

informacijos vedėjas 

mą šių disidentų likimu — A. 
Sčaranskio, Y. Azlovo, V. Sle- 
pako ir I. Nudel. Rugsėjo 30 d. 
Trudeau susitiko su p. Anital 
Sčaranskiene ir priminė jai, kad 
Kanada mielai priimtų A. Sča- 
ranskį, jeigu sovietai išleistų. 
Jūsų rūpestis ir kitų, kurie 
mums pareiškė susidomėjimą 
sovietų disidentais, paskatino 
Kanados valdžią tolimesniam 
darbui, siekiančiam užtikrinti 
visų žmonių teises“.

Man atrodo, kad svarbiausia 
šio laiško mintis yra ši: jeigu 
žmonės parodo atitinkamą dė
mesį kokiam nors lietuviškam 
reikalui ir atsiliepia laiškais, tai 
valdžia taip pat atkreipia dėme
sį ir daro atitinkamus sprendi
mus. Todėl norėčiau pasiūlyti 
visiems lietuviams, kad, skaity
dami laikraščius ir klausydami 
žinių per radiją ir televiziją, 
tuojau pareikštų savo nuomonę 
laiškais valdžiai, jei tai liečia 
lietuvių reikalus. Tai vienas iš 
svarbesnių būdų iškelti lietuvių 
vardą Kanados visuomenėje.

Danguolė Juozapavičiūtė, 
KLJS informacijos sekretorė
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IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui Rengti Komitetas posėdžiauja V. 
Vokietijoje. IS kairės: Sigita Kondrataitė — Prancūzijos atstovė, Antanas 
šiiigždlnis — komiteto iždininkas, Andrius Smitas — komiteto pirmininkas 
ir Gabija Juozapavičiūtė — PUS pirm.

Pirmosios dienos gimnazijoje
Ištraukos iš Vasario 16 gimnazijos mokinio laiškų

1978 m. rugpjūčio 28 d.
Lėktuvo kelionė buvo gera. 

Frankfurto aerodrome aš gana 
greitai susiorientavau. Ten pa
matėme vaikščiojantį vieną jau
ną vyrą su lietuviška vėliava 
rankoje. Mes tuoj prie jo priėjo
me. Pasirodo, jis buvo atvažia
vęs mūsų pasitikti ir nuvežė 
mus į mokyklą. Su juo į aero
dromą buvo atvažiavusi pora 
mergaičių iš JAV mūsų pasitik
ti. Jos mokykloje mane supažin 
dino su vienu moksleiviu iš Ten- 
nesee. Vėliau mes abu susiti
kom su kitais mokiniais. Vienas 
jų — net iš Los Angeles. Dabar 
aš jau pažįstu čia daug žmonių.

Mokyklos pastatai man patin
ka, išskyrus prausyklas. Išvie
tės neturi sėdynių, o dušais ga
lim naudotis tik du kartu į sa
vaitę. (Vanduo čia brangus — 
1.50 DM už kubinį metrą). Visi 
amerikiečiai buvo dėl to labai 
susijaudinę!

1978 m. rugsėjo 5 d.
Šio sekmadienio rytą (apie 

5.30) čia įvyko mažas žemės 
drebėjimas. Aš pabudau, nes 
mano lova judėjo po 10 cm į 
abu šonus. Drebėjimo centras, 
kiek girdėjau, buvo 300 km nuo 
mūsų, kur sutrūkinėjo žemės 
pluta, ir viena pilis apgriuvo.

Aš dabar jau turiu daug drau
gų. Kartu su manim kambaryje 
gyvena Vokietijos lietuvis. Mes 
visi gerai susikalbame lietuvių, 
anglų ir vokiečių kalbomis. Čia 
galima daug išmokti be didelio 
vargo.

Lietuvių kalbos gramatikos 
ir istorijos moko mokytoja iš 
JAV. Ji gera mokytoja, puikiai 
žino savo mokomus dalykus. 
Gramatikoj mes mokomės kur 
rašyti didžiąsias raides ir nosi
nes. Anglų kalbos moko irgi 
mokytoja iš JAV. Ji taip pat 
planuoja išvyką į “Oktoberfest” 
(Muenchene) ir kartais mus nu
veža į artimus miestelius. Jau 
daug darbo atlikom anglų kal
boje — parašėm knygos recen
ziją, o dabar studijuojam Goe
thes “Faustą”. Gimnazijos di
rektorius moko lietuvių litera
tūros. Studijuojame Kudirkos 
“Satyras”, kurias ne tik sunku 
klasėje suprasti, bet dar gau
nam 10 psl. pasiskaityti vakare. 
Vokiečių kalboje aš jau esu II 
grupėj. Daug išmokstu klasėje, 
bet dar daugiau skaitydamas 
vokiškas knygas ir bekalbėda
mas su draugais vokiečiais. Ma
tematika sunkoka, lyginant su 
Kanados reikalavimais, bet man 
vis dar lengva. Tuo tarpu moko
mės matricas ir kartojam augš- 
tesnio laipsnio lygtis. Fizikoje 
studijuojame veiksmą ir ato
veiksmį, energijos taupymo tai
sykles.

Rusų kalboje visi toliau už 
mane pažengę; man reikės pasi
vyt, tai daug išmoksiu. Labai 
įdomu chemijos klasėje — mes 
deginom chemikalus, norėdami 
juos oksiduoti. Vartodami sie
ros dvideginį, užsmardinom vi
są laboratoriją — visi turėjo iš
bėgti iš pastato. Laboratorija at
rodo kaip sena alchemikų lan
dynė — turbūt savo laisvalai
kiu mokytojai stengiasi pavers
ti šviną auksu? Nors fizika dės
toma vokiškai, aš beveik viską 
suprantu. Tikyba ir lietuvių li
teratūra yra du sunkiausi kur
sai, bet aš dar nežinau kodėl. 
Prancūzų kalbos klasėje esu tik 
vienas, tai tikrai įtemptai mo
kausi. Dailėje mokomės meno 
istorijos, dar nieko nereikėjo 
piešti.

Brangiai kainuoja plaukų kir
pimas, bet čia kelios mergaitės 
sakosi, kad jos gražiai moka 
kirpti. Aš abejojau, bet sutikau 
vieną draugą, kuriam jos kirpo 
plaukus. Jis labai gerai atrodo. 
Dabar ir aš nebijosiu paprašyti 
jas paslaugos, kai reikės.

Nesirūpinkit, kad man čia 
bus permažai darbo. Šiandien 
po vakarienės aš ir du “ameri
konai” draugai užsirašėm į tau
tinių šokių grupę. Taip pat grei
tu laiku apžiūrėsim fotografijų 

išaiškinimo įrengimus. Manau 
įsirašyti ir į ateitininkų būrelį.

Anglų kalbos mokytoja gauna 
“Time”, "Newsweek” ir kt. žur
nalus, kurie apkeliauja visus 
suinteresuotus. Savaitgaliais 
būna ekskursijos į Heidelbergą, 
Heppenreimą ir kitus apylinkės 
miestelius bei pilis. Kasdien 
gaunam daug namų darbo, bet, 
jei dar lieka laiko, galim žiūrėti 
televiziją, žaisti bilijardą arba 
stalo tenisą. "Vokiečiai” labai 
mėgsta “soccerį”, bet mes, 
“amerikonai”, kažkur susiradom 
tikrą futbolą ir žaidžiam ameri
kietiškąjį. Miestelyje vienas lie
tuvis turi krautuvėlę, kur gali
ma gauti "Pepsi” papiginta kai
na.

1978 m. rugsėjo 12 d.
Praėjusį šeštadienį aš su 

draugu buvome pakviesti Į sve
čius pas vieną jauną vokietį 
miestelyje. Jis draugauja su lie
tuvaite, kuri baigė Vasario 16 
gimnaziją ir yra išmokęs lietu
viškai iš vadovėlio. Aš jau pa
žįstu daug vokiečių miestelyje.

Rusų kalbos mokytojas tikrai 
atsidavęs. Jis mane moko net 
savo laisvalaikiu, kad aš pasivy
čiau jo klasės mokinius.

1978 m. rugsėjo 25 d.
Gyvenimas čia visai neblogas 

— aš jau pripratau prie dieno
tvarkės. Reguliariai išsiplaunu 
savo skalbinius. Kiekvieną sa
vaitę pasikeisdami patarnaujam 
prie stalo. Šią savaitę — mano 
eilė. Aš turiu aptarnauti du sta
lus ir sukalbėti maldą prieš ir 
po valgio.

Laisvalaikį čia leidžiam links
mai, susiburiam, pasilinksmi- 
nam. Neseniai buvo per televi
ziją koncertas, kurį tuo pačiu 
metu transliavo ir per radiją. 
Vienas draugų turi gerą stereo, 
tai praleidom labai puikų vaka- 
ra besiklausydami muzikos. Mes 
taip pat mėgstam užlipti į bokš
tą ir ten pasėdėti. Koks iš ten 
gražus vaizdas! Po pietų dažnai 
žaidžiam tinklinį.

Su mokslu perdidelių proble
mų neturiu. Labai sunki lietu
vių literatūra — Kudirkos “Sa
tyros”. Kažin, ar yra “Cole’s 
Notes” Kudirkos “Satyroms”?!

Vokietijos keistenybė: jie čia 
nelaiko pieno šaldytuve, ir jis 
nesurūgsta kelias dienas stovė
damas ant lentynos kambaryje. 
Kažkaip jį perdirba, kad jis taip 
išsilaikytų.

Kalėdų atostogoms planuoju 
su pora draugų važiuoti į Romą.

1978 m. spalio 12 d.
Kelionę į Muencheną pradė

jome Weinheime. 9 v. r. įsėdom 
į traukinį ir 1.30 v. p. p. buvo
me Muenchene. Grupė vietinių 
lietuvių pasitiko mus stotyje ir 
apdalino didžiuliais riestainiais. 
Negana to, dar pavaišino mus 
pietumis stoties restorane! Po 
to suskirstė mus į 4-6 būrelius 
ir apnakvydino savo namuose.

Tą vakarą mes aplankėme 
garsųjį “Oktoberfest”. Tai mil
žiniško dydžio renginys! Galybė 
karuselių ir visokių pasivažinė
jimų, sustatytų lygiom tvarkin
gom eilėm. Kiekviena alaus da
rykla turi savo didžiules pala
pines, pilnas žmonių. Kas blo
giausia, kad keletas žmonių, ap
sėdę stalą dvidešimčiai, nelei
džia kitiems atsisėsti — jie lau
kia savo draugų. Pailsėti buvo 
galima tik atsisėdus ant suolo 
lauke. Mes susitikome amerikie
čių kareivių, bavarų studentų ir 
kartu už parankių susikabinę iš
vaikščiojom visą tą vietą. Prie 
“Loewenbraeu” palapinės įėjimo 
stovi didžiulė liūto statula. Pra
einant pro ją, jo akys sužibėjo, 
ir liūtas garsiai sumaurojo. Aš 
taip išsigandau, kad net iš savo 
batų iššokau!

Iš “Oktoberfest” nutariau 
pėsčias grįžti į savo nakvynės 
vietą Schwabinge. Aš turėjau 
su savim miesto žemėlapį ir per 
pusantros valandos atsifadau 
namie. Daugiausia ėjau Leo- 
poldstrasse, kuri laikoma viena 

(Nukelta į 8-tą psl.)



6 psi. > Tėviškės Žiburiai * 1978. XII. 7 — Nr. 49 (1504)

A. a. kūrėjas - savanoris
K. LIUTKUS

Viktoras Streitas buvo gimęs 
1901 m. vasario 25 d. Astravo 
dvare, Biržų valsčiuje ir apskri
tyje. Gimnaziją lankė Rygoje, 
Minske, Kijeve ir Paskurove I 
D. karo metu. 1918 m. grįžo į 
Lietuvą ir 1919 m. pavasarį įsto
jo savanoriu į Lietuvos kariuo
menės I bateriją. Dalyvavo ko
vose su bolševikais ir lenkais.

Apdovanotas: kūrėjų - savano
rių, Nepriklausomybės, Gedimi
no ir Artimo pagalbos meda
liais. Kariuomenės pulkas, ku
riame jis tarnavo, stovėjo Pa
juostės dvare prie Panevėžio. 
Būdamas kariuomenėje, lankė 
Panevėžio miškų technikų mo
kyklą, kurią ir baigė.

1924 m. rugsėjo 1 d. V. štrei- 
tas išėjo iš kariuomenės ir pra
dėjo dirbti Biržų miškų urėdi
joje girininku. 1938 m. liepos 1 
d. buvo perkeltas į naujai įsteig
tą Pasvalio urėdijos Vabalninku 
girininkiją girininko pareigoms. 
Atgavus Vilniaus kraštą, 1939 
m. gruodžio 1 d. buvo perkeltas 
į Nemenčinės miškų urėdijos 
Žarliūnų girininkiją.

Prasidėjus vokiečių-rusų ka
rui, buvo pakviestas dirbti Mai
šiagalos viršaičiu. Vokiečiams 
pralaimėjus karą, 1944 m. rug
pjūčio 1 d. pasitraukė į Vokie
tiją. Policijos pagautas, buvo 
įpareigotas dirbti prie apkasų 
vertėju iki karo pabaigos. Vo
kietijoje gyveno prie savo arti
mųjų — profesoriaus Jakubė- 
no šeimos iki išsikėlė į Wehnen 
— išvietintųjų stovyklą prie 01- 
denburgo.

1947 m. rugpjūčio 22 d. at
vyko į Kanadą miškų darbams. 
Čia susirgo ir 1947 m. gruodžio 
mėn. persikėlė į Torontą, kur 
gavo darbą pas šv. Juozapo se
seles vaikų prieglaudoje. Joje 
ir dirbo visą laiką (30 metų).

Nepriklausomoje L i e tuvoje

jis priklausė Saulių S-gos Pa
pilio šaulių raitelių būriui. To
ronte buvo Kūrėjų - Savanorių 
S-gos Toronto skyriaus nariu ir 
pirmininku (5 metus), Saulių Są
jungos Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopos nariu, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio nariu ir iž
dininku, miškininkų sąjungos, 
Lietuvių Namų ir pensininkų 
klubo nariu.

Velionis ilgesnį laiką sirgo. 
Spalio 26 d., pasijutęs blogai, 
nuvyko pas dr. J. Yčą, kuris 
konstatavo jo silpną sveikatą ir 
pašaukė pirmąją pagalbą. Pas
tarosios nuvežtas į ligoninę ne
trukus ir mirė (3 v.p.p.).

Viktoras buvo nuoširdus vi
siems, veiklus ir pareigingas or
ganizacijose. Pasakodavo daug 
nuotykių, kovos laukų skaus
mų ir laimėjimų. Jis džiaugėsi 
Lietuvai iškovota laisve ir sielo
josi sunkia dabartine būkle Lie
tuvoje. Pasiilgo Lietuvoj skam
bėjusių Laisvės Varpo garsų. Jis 
vis kalbėdavo, kad reikia har
moningo, ryžtingo darbo vėl iš
kovoti Lietuvai laisvę.

Kūrėjas-savanoris 
a.a. VIKTORAS ŠTREITAS

SKAITYTOJAI PASISAKO
ATITAISYTINA KLAIDA

“TŽ" š.m. 41 nr. išspausdintame 
Dov Levino laiške buvo minimas dr. 
A. Garmaus pareiškimas iš “Lietu
vių Archyvo” III t., kur sakoma, kad 
Lietuvos kompartijoje buvo 25% žy
dų. Laiško autorius papildomai pa
stebi, kad įvyko korektūrinė klaida 
spaustuvėje — turėjo būti 75%. štai 
dr. A. Garmaus pareiškimas, paim
tas iš “Lietuvių Archyvo” III tomo:

“Tikrųjų bolševikų agentų — ko
munistų partijos narių prieš bolševi
kų Invaziją Lietuvoje buvo labai ma
žas skaičius, berods, nepilni 700. 
Juk jau beveik po visų metų savo 
viešpatavimo, kai į komunistų par
tiją stengėsi pakliūti nemaža karje
ristų, jos narių skaičius, kaip iš Lie
tuvos komunistų partijos centro ko
miteto sekretoriaus A. Sniečkaus 
ataskaitinio pranešimo V-ajam LKP 
(b) suvažiavime 1942. II. 5 matyti, 
tesiekė tik vos 3.000, taigi, jie tesu
darė vos tik apie 0,1 procento visų 
Lietuvos gyventojų. Ir tai apie 75% 
tų komunistų partijos narių sudarė 
žydai, likusius — Lietuvos rusai, lie
tuviai ir kitų tautybių žmonės. Ta
čiau tikrųjų darbininkų — fabrikų 
darbininkų jų tarpe beveik visai ne
buvo.”

Dov Levinas priduria: minėtame 
A. Sniečkaus pranešime kalbama tik
tai apie 15%. Esą niekas nežino, 
kaip 15% išaugo ligi 75%. Red.

KARDINOLAI
Australų spaudoje pasirodė žinu

tė, kad dabartinis popiežius ketina 
netrukus papildyti kardinolų kole
giją. Kaip paprastai, kiekvienas po
piežius paskiria daugiau ar mažiau 
kardinolų.

Kaip šiuo klausimu rūpinasi lie
tuviai? Ar mūsų viršūnės tuo reika
lu daro žygių? Greičiausiai — nie
ko. Reikėtų kokios nors peticijos ar 
prašymo su daugeliu parašų. Kai 
viršūnės parašys, tada galima bus 
ir privatiems asmenims siųsti laiš
kus bei telegramas, kad dabartinis 
popiežius, kaip artimas kaimynas, 
suprastų ir atsižvelgtų j mūsų ilga
amžės katalikybės istoriją. Juk jei
gu nedidelės katalikų skaičiumi tau
tos Azijoje ir Afrikoje turi savo 
kardinolus, tai negi mes, lietuviai, 
amžius kovoję už katalikybės idea
lus, neturime teisės ir pareigos rei
kalauti bei turėti savo lietuvį kardi
nolą! Mažai tautų turi tokius įvykius 
kaip Kražių skerdynės. O kiek vys
kupų, kunigų ir tikinčiųjų kentėjo 
ir tebekenčia persekiojimus dėl ka
talikybės idealų ir prisirišimo prie 
K. Bažnyčios. Negirdėjau kataliky
bės istorijoje panašaus fakto, kad iš 
po visagalio sovietinio Saugumo ba

to reguliariai eitų "Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika” ir t. t.

Dabar laikas sukrusti visiem lie
tuviam. Mūsų viršūnės, diplomatai, 
organizacijos turėtų skubiai kreiptis 
į Vatikaną. Tik organizuota akcija 
gali būti sėkminga. Br. Zumeris

NETIKSLUMAI
“TŽ” 41 nr. išspausdintame 

straipsnyje “Kas ardo sovietų impe
rijos pamatus?” yra taisytinų ne
tikslumų. 1970 m. gyventojų surašy
mo duomenimis, Sov. Sąjungoje bu
vo 241,720,000 gyventojų. Iš jų rusų 
buvo 129,015,000, nerusų 112,705,- 
000. Minėto straipsnio autorius Jiga- 
elis Bar-Amas nurodo kitokius duo
menis: pagal jį Sov. Rusijoje gyve
na 110 mil. rusų ir 140 mil. nerusų. 
Lieka neaišku, kas per 8 metus iš
naikino per 19 milijonų rusų. De
mografai mano, kad dabartiniu me
tu rusų ir nerusų santykis Sov. Są
jungoje artėja prie 50 — 50 propor
cijos. žinoma, tokios išvados yra tik 
apytikrės. Greičiausiai rusų ir neru
sų skaičius išlygins 1980 - 85 metų 
laikotarpyje. Tokia yra daugumos 
specialistų nuomonė.

Taip pat netiksli 1923 m. data, 
kalbant apie atskirų respublikų ne
priklausomybės panaikinimą. Ukrai
na buvo galutinai “sutvarkyta" 
1919 m., Azerbaidžanas — 1920, Ar
mėnija — 1920 (galutinai 1921), 
Gruzija galutinai — 1922. Iki 1923 
m. liko galutinai panaikintos ir Vi
durio Azijos nepriklausomos valsty
bės, nors jau ir anksčiau buvo kelis 
kartus susovietintos.

Naujos Sov. Sąjungos konstituci
jos 72 str. žodis į žodį pakartoja bu
vusios 1936 m. konstitucijos 17 
straipsnį, liečiantį respublikų teise 
išstoti iš Sov. Sąjungos. Taigi, au
toriaus pastaba, kad to straipsnio vi
sai nėra naujoje konstitucijoje, yra 
netiksli.

M. Gedvilas buvo atleistas iš 
LTSR Ministrų Tarybos pirmininko 
pareigų 1956 m. Grigalavičius gi bu
vo paskirtas Min. Tarybos pirminin
ko pavaduotoju tais pačiais 1956 m., 
pašalintas iš tų pareigų 1958 m. 
Taigi, už tą patį nusižengimą jie 
abu, kaip teigia straipsnio autorius, 
nukentėti negalėjo.

Geras ir įdomus J. Bar-Amo straips
nis dėl tokio pobūdžio slyste- 
lėjimų gali būti sėkmingai panaudo
tas sovietinės propagandos bei dis
kredituotas.

Ir autoriams, ir redakcijai linkė
čiau atidžiau tikrinti skelbiamus 
faktus, kad būtų išvengta sovietinei 
propagandai naudingos medžiagos 
kovoje su laisvąja lietuvių spauda.

Dr. A. Štromas
c<®W<2X» A® A® m®
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KLB Hamiltono apylinkės pirm. M. Gudinskas įteikia knygą “Lithuanians in Canada" abiturientei L. Morkūnaitei 
abiturientų pagerbtuvių baliuje š.m. lapkričio 4 d. Jaunimo Centre. Nuotr. J. Miltenio

Dabartinis Kanados biudžetas
V. K. BANELIS

Š. m. lapkričio 16 d. buvo ga
lutinai paruoštas ir paskelbtas 
1978-79 m. biudžetas Kanadai. 
Jis bus labai gyvai diskutuoja
mas provincijose ir parlamente 
Otavoje. Jau iš anksto galima 
numatyti, kad tas biudžetas bus 
labai kritikuojamas verslo 
sluogsniuose ir opozicinių parti
jų viršūnėse. Todėl sakoma, kad 
finansų min. Chretieno tarnyba 
yra pati nedėkingiausia ir dau
giausia ekonomistų, finansinin
kų ir spaudos kritikuojama.

Nedėkingiausia ministerija
Pastebėjome, kad šių metų 

daliniai rinkimai buvo nesėk
mingi liberalų partijai, kad Ka
nadoje yra jaučiamas didokas 
nepasitenkinimas premjero P. 
E. Trudeau vadovaujama libe
ralų partijos valdžia Otavoje. 
Finansų min. Chretienas yra 
pasidaręs dabar pasireiškusių 
ekonominių sunkumų lyg ir at
pirkimo ožiu. Televizijos žinių 
komentatoriai, spaudos reporte
riai jį labai dažnai kritikuoja, 
net pajuokia, stengiasi pristaty
ti visuomenei kaip savo tarny
bai nepasiruošusį, netinkamą 
asmenį.

Iš šalies stebint tą jo nedėkin
gą padėtį, gal nevienam kyla 
mintis, ar Jean Chretienas iš 
tikrųjų yra tai tarnybai nepasi
ruošęs, neturįs formalaus tam 
reikalingo išsilavinimo. Čia ten
ka visokių kritikų nustebimui 
konstatuoti, kad min. Chretie
nas yra gerai išsilavinęs finan
sininkas ir žinomas Kanadoje 
kaip vienas iš nedaugelio gerai 
suprantantis biudžetinius Kana
dos reikalavimus. Jis turi labai 
gerų ekonomistų ir finansinių 
ekspertų štabą, o jo pavaduoto
jas yra Thomas Shoyama, kurio

reputacija, kaip progresyvaus 
ekonomisto, yra žinoma JAV ir 
kituose Vakarų kraštuose.

Pastebėta, kad, pasireiškus 
ekonominiam nuosmukiui kraš 
te, daugiausia kritikos tenka 
ekonominių ir finansinių reika
lų vairuotojams. Min. Chretie
nas dažnai puolamas už tai, kad 
paskutinių metų laikotarpyje 
yra pasiūlęs keletą nepopuliarių 
finansinę infliaciją varžančių 
receptų. Neseniai jis buvo kri
tikuojamas, kad pritarė banki
nių paskolų palūkanų pakėli
mui tuoj po to, kai JAV bankai 
pakėlė savo paskolų palūkanas. 
Tačiau negalima užmiršti, kad 
Kanados ekonominiai svyravi
mai labai daug priklauso nuo 
JAV ekonominio gyvenimo. Tai
gi, nors tas paskolų palūkanų 
pakėlimas šiuo metu yra labai 
nepopuliarus, Chretienas teisin
gai pramatė, kad tai neišvengia
ma ir reikalinga. Tai pripažįsta 
ir Kanados Banko valdytojas 
Gerald K. Bouey. Todėl peršasi 
išvada, kad Chretienas, gerai 
suprasdamas ekonominio gyve
nimo sunkumus, nesivaržo imtis 
kad ir nepopuliarių ėjimų, ku
rie tik ilgesniam laikui prabė
gus paaiškės, kad buvo reikalin
gi ir teisingi. Visi, kuriems yra 
tekę pažinti min. Chretieną, 
pripažįsta, kad jis gerai supran
ta padėtį, yra dinamiška ir įžval
gi asmenybė. Nors jis yra opo
zicijos puolamas ir kritikuoja
mas, jo buvimas dabartinėse 
pareigose yra Trudeau vyriau
sybei didelė paspirtis ir pagrin
dinis ramstis.

Biudžetiniai sunkumai
Min. Chretieno biudžetiniai 

sunkumai dabartiniu metu pasi
reiškia todėl, kad 9 provincijos 
turi konservatorių vadovauja
mas provincijos vyriausybes, o

Kvebeko, Br. Kolumbijos, Sas- 
kačevano provincijų vyriausy
bės jau senokai nusisuko nuo 
Trudeau vadovaujamos federa
cinės valdžios.

Otavos paskelbta, kad vyriau
sybė užsimojo sumažinti šiame 
biudžete išlaidas bent 2 bil. do
lerių. Tai įgalintų mokesčių su
mažinimą, paskatintų ekonomi
nį augimą ir sumažintų bedar
bių skaičių. Numatyta, kad Ota
va šio biudžeto ribose išleis 12,1 
bil. dolerių daugiau negu turės 
pajamų. Tai kelia nemažą susi
rūpinimą, nes Kanados biudže
tas ir toliau per eilę metų nebus 
subalansuotas. Reiškia, nežiū
rint dabartinių pastangų, fede
racinės valdžios išlaidos žymia 
dalimi prašoks pajamas, kaip 
tai buvo per eilę metų praeity
je.

čia tenka paminėti, kad pa
grindinių provincijų — Ontario 
ir Kvebeko metiniai biudžetai 
turi didoką išlaidų deficitą, ku
ris žymiai atsiliepia ir Į Kanados 
biudžeto išbalansavimą. Ekono
mistų sluogsniuose šiuo metu 
vyrauja nuomonė, kad krašto 
metinio biudžeto išbalansavi
mas nėra labai svarbus, kai Va
karų pasaulio industriniuose 
kraštuose jau per paskutinius 
dešimtmečius pasireiškė inflia
cija 2-4'/ ribose. Tačiau pasku
tinių dvejų metų laikotarpyje 
valiutinė infliacija įsibėgėjo iki 
7-10'/, ypač Kanadoje. Tai vie
na pagrindinių priežasčių da
bartinių ekonominių sunkumų.

Metinio Kanados biudžeto 
sudarymo sunkumai jaučiami 
dar ir todėl, kad atskiros pro
vincijos turi specifinius (dažnais 
atvejais labai priešingus) eko
nominės politikos siekius, ku
riuos Otavai nevisuomet pa-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Žygio apyskaitos
Darbas laisvės baruose nėra leng

vas: jis niekad toks nebuvo ir tur
būt niekad nebus. Nuo seno lietu
viai žino, kad laisvė yra labai bran
gus dalykas. Jos netekę, lietuviai vi
same pasaulyje jau ilgus metus ko
voja, kad pasaulis mūsų neužmirštų, 
kad pasaulio sąžinė nerimtų, kol 
okupantas gniaužia mūsų tautą ir 
jos širdį.

1977 m. rugsėjo 24 d. š. Amerikos 
kontinento jaunimas parodė pasau
liui, kad turi ne tik jėgos bei ryžto, 
bet ir moka susiorganizuoti, sutelk
ti lėšas, sutraukti dalyvius į plačią 
ir prasmingą demonstraciją, kuri iš 
naujo pažadino ryžtą jungtis su pat
riotais didvyriais ir apeliuoti į lais
vąjį pasaulį.

Baltiečių Žygio už Žmogaus Tei
ses Lėšų Telkimo Komiteto darbas 
prasidėjo 1977 m. birželio antroje 
pusėje, vos tris mėnesius prieš de
monstraciją. Jo uždavinys buvo — 
sutelkti $10,000 (vėliau ši suma bu
vo kiek padidinta). Daugumai lietu
vių išvažiavus atostogų, dr. Jonas 
Valaitis sušaukė posėdį, kuriame ko
miteto nariai sudarė vajaus planą.

BALTIEČIŲ ŽYGIO UŽ ŽMOGAUS 
TEISES LIETUVIŲ LĖŠŲ TELKIMO 

KOMITETO PIRMUTINĖ IR 
GALUTINĖ APYSKAITA

Surinkta
1. Per organizacijas, laiš

kus, asmeniškus prašy
mus, skelbimus ir kt. $21,965.24

2. Likučiai iš vykd. komi
teto (demonstracijos iš
laidos buvo mažesnės, 
negu buvo planuota), 
iš estu ir latvių komi
tetų 2,665.37

Bendruomenę ir jos padalinius (jų 
įnašas buvo 38%, organizacijų įna
šas — 90%).

Dr. Jono Valaičio, dr. Antano 
Razmos, Jono Talandžio, Ofelijos 
Baršketytės, Grasildos Reinytės ir 
savo vardu nuoširdžiai dėkoju vi
siems už pagalbą, paramą ir šiltus 
žodžius.

Nors kelias į Lietuvos laisvės auš
rą nėra rūtom ir lelijom klotas — 
“... ir šviesa, ir tiesa, mūs1 žings
nius telydi...”

Juozas Ivanauskas, iždininkas

BALTIEČIŲ ŽYGIO Už ŽMOGAUS 
TEISES VYKDOMOJO KOMITETO 

GALUTINĖ FINANSINĖ 
APYSKAITA

Pajamos
Estų finansų komitetas
sutelkė $ 1,742.71
Latvių finansų komitetas 1742.71 
Lietuvių finansų komitetas 7,500.00

Iš viso $24,630.31

Išleista
1. Vykd. komitetui pasiųsta $7,500.00
2. Inkorporavimo išlaidos,

leidimai 853.05
3. Paties žygio išlaidos 1,983.00
4. Parama kelionėms 3,381.00
5. Skelbimų, spaudos ir

pašto išlaidos 4,304.03
6. Bendros administraci

nės išlaidos 533.14
7. Žygio leidinėlio išlaidos 588.00

Iš viso $10,985.42
Išlaidos 
Primokėjimai už čekius $ 25.89 
Multiplikavimo (xerox) 
išlaidos 287.43
įvairios estų išlaidos 200.00
Maistas (kongreso narių 
priėmime) 736.95
Gėlės (kongreso narių 
priėmime) 53.00
Viešbutis 415.40
Inkorporavimo išlaidos 170.00
įvairios latvių išlaidos 425.23
Smulkios išlaidos 72.42
Fotografavimas 218.48
Plakatai 192.74
Pašto išlaidos 402.89
Garsiakalbių sistemos 
nuoma 462.00
Spaudos išlaidos 1,470.13
Užtvarų žygyje nuoma 172.45
Telefono išlaidos 853.28
Kelionių išlaidos 1,858.70
Raštinės išlaidos 13386

Iš viso 8,05035

Iš viso išleista $19,143.20
Išdalinta
1. IV Pasaulio Lietuvių

Jaunimo Kongresui
( Mz liekanos) $ 2,743.55

2. Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungai (*/j lie
kanos)
a) saviems reikalams 1,219.36
b) Lietuvos pasiuntinybės

Vašingtone remonto
reikalams 609.68

3. Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Jaunimo
Sąjungai (Miliekanos) 914.52

Iš viso išdalinta $ 5,587.11

Iš viso išleista ir išdalinta $24,630.31

Lietuvių Lėšų Telkimo Komitetas 
savo darbą baigė. Dėkojame visiems 
lietuviams, prisidėjusioms lėšomis 
prie šio žygio pasisekimo. Reikia 
paminėti ir lietuviškąsias organiza
cijas, nes be jų mes nieko nebūtu
me pasiekę — beveik 42% surinktų 
aukų atėjo per organizacijas — 
VLIKą, ALTą, ypač per Lietuvių

Likutis $2,935.07

Pastaba. 1978. II. 11 lietuvių, lat
vių ir estų finansų komitetų atsto
vai posėdžiavo su BŽŽT vykdomuo
ju komitetu, norėdami suvesti visas 
žygio išlaidas. Tuomet visų išlaidų 
suma buvo $7,970.84. Susirinkime 
dalyvaujantieji nusprendė: 1. iš 
bendrų žygio išlaidų išskirti $1,000 
sumą kaip išlaidas grynai lietuviš
kiems reikalams; 2. likusią išlaidų 
sumą $6,970.84 paskirstyti: lietu
viams (50%) $3,485.42, latviams 
(25%) $1,742.71, estams (25%) 
$1,742.71.

Viktoras Nakas 
1978. V. 12.

Pajieškojimai
Jicškau savo tėvo Broniaus Šimą- 

nausko-Shiman, sūnaus Vlado, gimu
sio 1900 m. Nemakščiuose. Išvyko 
užsienin iš Tauragės miesto. Kana- 
don atvyko 1928 m. ir gyveno To
ronte apie 20 metų. Iš laiškų matyti, 
kad jis vėliau gyveno Minstrel įsi., 
B. C. Jį patį arba apie jį žinančius 
prašyčiau atsiliepti šiuo adresu: Van
da šimanauskaitė-Stašaitienė, 5600 
So. California Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Taip pat prašyčiau atsi
liepti kartu su mano tėvu išvykusią 
Slepavičiūtės-Paulienės šeimą, gyve
nančią Kanadoje.

Pirkdami Kanadoj 
gamintas prekes, sudarote 

galimybę darbams Kanadoje

Štai kodėl Ontario 
provincija ragina jus 

pirkti kanadiškus 
gaminius

Kiekvieną kartą ką nors pirkdami žiūrėkite 
ženklo "Made in Canada", nes pirkdami 
Kanadoje gamintas prekes sudarote 
galimybę kanadiečiams gauti darbų.

Pavyzdžiui...

• Jeigu išleidžiate $500, pirkdami 
Kanadoj gamintą sofą, sudarote galimybę 
dirbti kanadiečiams apie 3 dienas.

• Jeigu kanadiečiai daugiau pirktų Kanadoj 
gamintų drabužių bent 5%, atsirastų 
per 4,000 naujų darbų.
Juo daugiau kanadiškų gaminių 

perkame, juo daugiau darbų duodame.
Ontario pramonės ir turizmo ministerija 

primena, jog pirkdami kanadiškus gaminius, 
mes visi Ontario provincijoje laimime. 
Tai mūsų ekonomija ir išlaiko gyvenimo 
lygi-

Taigi, pirkdami kanadiškus gaminius, 
padarysite Ontario provincijai kuo 
sėkmingesnius naujus metus.

Larry Grossman, 
Minister of Industry 
and Tourism
William Davis, Premier

Province of Ontario



DaiL ADOMAS VARNAS, kuriam 1979 m. sausio 1 d. sueis 100 metų amžiaus

Dailininkui Varnui 100

Plataus užmojo veikalas
Zenono Ivinskio Lietuvos istorija iki Vytauto mirties

PRANYS ALSĖNAS

1969 m. Wasagoje, Ont., kur 
pilna lietuviškų vasarnamių, va
sarojo iš Amerikos atvykę mūsų 
žymūs veteranai — dail. Ado
mas Juozas ir pedagogė Marija 
Varnai.

Teko su jais susitikti, pabuvo
ti, pasikalbėti ir dar iš dailinin
ko gauti labai mielą dovaną — 
škicinį portretą, kurį jis padarė 
per pusvalandį.

Dail. A. Varnas užsiminė, kad 
jo gyvenime buvę praktikuoti 
“devyni amatai, dešimtas ba
das’’. Žinoma, ne ta prasme, kad 
tie “devyni amatai” būtų buvę 
prastai atliekami, bet tik todėl, 
kad buvo atvejų, kai reikėję ir 
pabadauti. Gyvenime visko ma
tęs, daug kraštų ir miestų per
važiavęs, buvęs pusalkanis ir vi
siškai alkanas, buvęs banditų

J

Žodis, nugalintis smurtą
Poeto Henriko Nagio žodis, pasakytas įteikiant dvyliktųjų 

Vinco Krėvės literatūrinę premiję Tomui Venclovai
Kaskart sunkiau kalbėti apie 

poeziją. Kalbėti paprastu, kas
dieniu žodžiu apie išjieškotą, 
išnešiotą, vienkartinį, ne tiktai 
sunku, bet dažnai atrodo be
prasmiška.

Išnarstyti, aptarinėti, skrosti 
kritiko įrankiais — ne šio va
karo paskirtis ir ne mano pa
šaukimas; juoba, kad tai, dažnu 
atveju, tiktai dar sunkesnis ir 
beprasmiškesnis uždavinys.

Apie poeziją nereikėtų iš viso 
kalbėti. Tekalba pati poezija. 
Atviriesiems ji prieinama ir at
siveria kiekvienam kitaip. Vie
niems pakanka bangos žvilgėji
mo ir vėjo gaudimo, kiti pajėgia 
už jų pamatyti vandenynų gel
mę ir vėtrų versmes.

Žodis yra, iš tiesų, magiškas 
ženklas. Kokiu pietizmu ir vai
kiška nuostaba bei džiaugsmu 
jo jieškojo ir iš lūpų lūposna 
perdavė istorijos neužrašytoje 
amžių glūdumoje mūsų seno
liai! Dainavo vienišos moterys, 
žemdirbiai, žvejai.

Mėnuo saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį
Saulužė anksti kėlės, 
Mėnužis atsiskyrė ...

Naivu iki graudumo. Papras
ta ir nuostabu. Taip vaiko ran
ka rankioja ir dėlioja akmenė
lius paupyje arba ant marių 
smėlio. Pasverdama, paglosty
dama, pagal spalvą arba kaip 
nugludintą tekančio vandens. 
Kokį šešėlį meta ir ką primena, 
ir kodėl, ir kaip, ir kada... Ir 
tada norisi, ne, reikia pasi
dalinti visu tuo atrastu, atrink
tu, išdėliotu turtu su kitu, su 
kitais. Žodis po žodžio — ir taip 
gimsta eilės žodžių, ritmas, 
skambesys, daina. Taip turbūt 
gimė ir pirmieji poetai: bevar
džiai, pilki, nežinodami net ko
dėl jie tuos žodžius taip, o ne 
kitaip sudėjo...

Nuo mūsų pirmųjų bevardžių 
poetų, tų lieutviškųjų trubadū
rų, tuverų bei minezingerių iki 
Tomo Venclovos — begalinis 
kelias. Keliaujant nuo tų pir
mųjų posmų pačios seniausios 
mums žinomos dainos (ir eilė
raščio) apie keistą mėnulį, ku
ris išdrįso vesti pačią saulę ir 
palikti ją dėlei Aušrinės, iki 
Tomo Venclovos poezijos, ku
rioje žodis visomis savo dimen
sijomis sminga į giliausius žmo
gaus sąmonės apsireiškimus, 
mums atsiveria nuostabi mūsų 
poezijos panorama bei raida.

Ilgoje lietuviškojo žodžio kū
rėjų grandinėje — nuo tų, ku
rių nei vardų, nei eilių nežino
me ir niekad nebežinosime, iki 
tų pirmųjų anoniminių liaudies 
dainuotojų, nuo jų iki Kristijo
no Donelaičio ir Maironio, ir 

sužeistas ir vis dar tebežygiuo- 
jąs šio gyvenimo takeliu.

Žmonos Marijos pakalbintas, 
dail. A. Varnas nusitempė mane 
į atskirą kambarį, pasodino ant 
kėdės ir pieštuku ėmė škicuoti 
mano portretinius bruožus. Per 
pusvalandį portretas buvo baig
tas. Piešdamas visą laiką niū
niavo kažkokią dainelę. Aš juo
kais priminiau, kad jis, kaip tas 
“Devil printer” filmo veikėjas 
linotipininkas, rinkdamas teks
tą, vis niūniuoja kažkokias dai
neles ir niekad renkamam teks
te nepadaro klaidų. . .

Dailininkas tik nusišypso
jo. . . Paklausiau, kada gi pieš
tas tas garsusis jo autoportre
tas su žmona (pirmąją) ir pava
dintas vienur “Gyvenimo au
drose”, o kitur “Vėtroje”. Ten 
dailininkas ilgais juodais plau- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Putino, ir nepriklausomybės 
laikmečio, ir priespaudos, ir eg- 
zilio, ir vergų stovyklų poetų — 
toje magiškoje tautos gyvastin
gumo grandinėje kiekvienam 
poetui yra lemta tapti didesne 
arba mažesne grandimi, dides
niu arba mažesniu tos gyvas
ties liudininku.

Tomo Venclovos kūryba la
bai aiškiai liudija ir mūsų poe
zijos brandumą, ir jos nepra
einamumą. Tomo Venclovos 
poezija yra be galo svarbi gran
dis toje, mes tikime, jokių sis
temų nesužlugdomoje ir amži
noje mūsų kūrybinio žodžio 
evoliucijoje. Jo poezija yra gy
vas įrodymas, kaip plačiai ir ga
lingai išsišakojo mūsų kūrybi
nis žodis, kokių dimensijų pa
siekta, kaip organiškai įsilieta 
į šio šimtmečio neaprėpiamą 
kosmopolitę mozaiką. Kaip, 
smurtą nugalėdamas, žodis au
ga, bręsta ir atsiskleidžia visom 
subtiliausiom transfigūracijom. 
Kaip žodis geba įvaizdžiu, ritmi
nėmis figūromis, skambesiu, in
telektualine pakrova ir viso to 
beveik tobula ekvilibrija bei 
įforminimu tapti vienkartine 
menine tikrove.

Visdėlto kalbėjau apie poezi
ją. Dabar tekalba pats poetas. 
Pati poezija.

I. HIDALGO
Duok man ranką, Sancho. Broli mano, 
Aš pakilsiu. Negaliu. Tuojau.
Štai, aš čia. Iš pamiršto romano 
Į nelygią kovą išėjau.
Koks apsunkęs ir bejėgis kūnas! 
Niekad nesuvoksime, už ką 
Mudviem skirtos aikštės ir tribūnos, 
Tankų bokštai, virvė ir kulka.
Visas turtas — žodžiai neatsargūs, 
Visas menas — mirti ir mylėt, 
Visas atpildas — po didžio vargo 
Purvina planetos pakelė.
Riteris, kalbėtojas, žaidikas, 
Ženklintas kulkosvaidžio švinu, 
Nebe pirmą kartą nužudytas, 
Nebe pirmą kartą gyvenu.

(98 eilėraščiai, 93 p.)

Grįžtu vėl į laikų sutemas. Į 
miglotas ištakas. Prie girių ver
denių, kur gema upės. Kur tik
riausiai gimė ir pirmieji nedrą
sūs žodžiai, sudėstyti į eilutes, 
kad skambėtų, kad kalbėtų ki
tiems, mums, visiems . ..

Mėnuo saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį.
Saulužė anksti kėlės, 
Mėnužis atsiskyrė.
Mėnuo viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo.
Perkūnas didžiai supykęs 
Jį kardu perdalijo.
Ko saulužės atsiskyrei, 
Aušrinę pamylėjai, 
Viens naktį vaikštinėjat?

J. JAKŠTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

4. Proistorė
Istorikui Ivinskiui proistorė 

buvo tik papėdė kopti į istorijos 
sritį. Jis ją trumpai aprašė ir 
nepretendavo būti originaliu. 
Dėl proistorės jis pratarmėje 
pastebėjo: “Tik gan trumpai čia 
tėra paliesti patys seniausieji 
laikai, paremti archeologiniais 
duomenimis. Lietuvos proistorė 
yra jau seniai išaugusi į atskirą 
mokslą. . . Reziumuotai ir pro- 
bėgomis tepatekdami kitų pro- 
istorinius duomenis, tikrąją 
Lietuvos istoriją pradedame są
vartoje istorinių laikų, būtent,
XII a. gale” (2 p.). Ivinskis, ne
sijausdamas proistorijoje ant 
tvirto pagrindo stovįs, siuntė 
savo darbą patikrinti labai iški
liai mūsų proistorikei — archeo
logei M. Gimbutienei. Ji grąži
no rankraštį netaisytą, tik pri
dėjo 11 pastabų. Velionis nesu
skubo peržiūrėti teksto pagal 
pastabas, ir leidėjas įdėjo jas 
prierašais prie atitinkamos 
teksto vietos.

Kai autorius savo proistorė j e 
tik pateikė kitų duomenis, davė 
visą skyrių be išnašų. Tik sky
riaus gale surašė atitinkamą 
bibliografiją.

Proistorės skaitytojui itin 
krinta į akis lyg dogmatiškai 
tvirtinama tezė apie “nomadi
nės ir matriarchatinės kultūros 
susikryžiavimą” (129 p.). Kai 
autorius rašė nenurodydamas 
kuo rėmėsi, tai neaišku, kas jam 
tuo pažiūrėjimu naujovišką te
zę įkvėpė. Gal ją bus išskaitęs iš 
prof. M. Gimbutienės raštų. Ak, 
ji VI AABS suvažiavime Toron
te (1978. V) patrauklioje pietų 
kalboje prasitarė apie matriar
chatą baltuose seniausiais lai
kais.

Kai dabar mūsuose linksta
ma kalbėti apie etnografines 
sienas, tai ir Ivinskis įterpė į 
proistorės skyrių poskyrį “Lie
tuvių etnografinės sienos iki
XIII a.”. Pirmiausia atpasako
jama K. Būgos teorija apie bal
tų protėvynę maždaug Dniepro 
augštupyje ir jų atsikėlimą į 
Pabaltijį VI š. po Kr. Gaila, kad 
mūsų autoriaus nepasinaudota 
sienoms tarp rytų slavų ir lietu
vių vesti J. Ochmanskio vieto
vardžiais pagrįsta studija “Po- 
granieze litewsko-krywickie w 
epoce plemiennej” (Przegląd 
historyczny, t. 61, 1970). Ją pa
naudojus. Ivinskiui nebūtų buvę 
pagrindo skųstis, kad “XII-XIII 
a. sąvartoje nėra galima tiksliai 
pravesti lietuvių tautos rytinės 
ribos” (125 p.). Tačiau ir be 
Ochmanskio studijos duodama 
pagal kitus šaltinius pagrįstų 
pastabų — kad ir nepreciziškų 
— apie lietuvių ir rytų slavų 
sienas proistoriniais laikais.

Rytine žemaičių siena laiko
ma Nevėžio upė, kaip buvo ir 
istoriniais laikais. Neužsimena
ma apie vakarines lietuvių sie
nas, t. y. skalvių ir nadruvių 
krašto arba, kaip dabar Lietu
voje linksniuojama, vakarinių 
lietuvių sienas. Šiuo atveju, ro
dos, laikomasi efemeriškos po 
I D. karo Karaliaučiaus istorikų 
sukurtos teorijos, šia prielaida 
galima remti jo trumpą sakinį: 
“Jie (lietuviai) apsigyveno Skal- 
voje (Tilžės ir Ragainės sritys) 
ir Nadruvoje (Pilkalnio-Schloss- 
bergo ir Gumbinės sritys) di
džiojo kunigaikščio laikais” 
(127 p.).

5. Nuo Mindaugo iki Kriavo
Dviejuose paskutiniuose sky

riuose, ir tai ilgiausiuose, dėsto
ma Lietuvos valstybės istorija 
nuo seniausių laikų iki Vytauto 
mirties imtinai. Originalus au
toriaus sumanymas pateikti 
skaitytojui pačioje pradžioje 
trumputį poskyrį antrašte 
“Trumpa epochos charakteristi
ka”. Jame trumpai nubrėžti di
dieji politiniai, visuomeniniai ir 
kultūriniai pasikeitimai per 
dviejų šimtų metų laikotarpį.

Savitai pradedama Mindaugo 
istorija. Užuot vaizdavęs, kaip 
ir iš kur kilo Mindaugas, kaip 
steigėsi valstybė, autorius sumi
ni šešias problemas Mindaugo 
istorijoje, kurios esančios neiš
spręstos. Prieš kalbėdamas apie 
jas, Ivinskis stabteli ties Min
daugo istorijai svarbia kronika, 
vadinamuoju Ypatievo metraš
čiu. Rusų istorikas V. T. Pašuto 
pagrįstai įrodinėjo, kad toje 
kronikoje įterptos nuotrupos 
dingusio Lietuvos metraščio, 
parašyto kuriame nors stačiati
kių vienuolyne (V. T. Pašuto, 
Lietuvos valstybės susidarymas 
(rusiškai), 1959, 42 p.). Apdai
riam istorikui Ivinskiui nepras

muko nepastebėtas šis Pašutos 
atradimas. Tačiau .jis klysta, ra
šydamas, “jog XIII a. antroje 
pusėje Vaišvilko dvaro vienuo
lis buvo parašęs dingusį Lietu
vos metraštį (153 p.). Kaip Pa- 
šuta rašo, metraštininkas turėjo 
užrašus apie Mindaugą, Trainio- 
tą, Vaišvilką ir Traidenį, ir šį 
pastarąjį mini kaip valdantį. 
Vadinasi, metraštis turėjo būti 
parašytas ne Vaišvilko, bet Trai
denio valdymo metu, t. y. vė
liau.

Grįžkime prie Ivinskio sura
šytų šešių problemų. Pirma jų 
— ar Mindaugas buvo tikrasis 
valstybės vienytojas? Istorikas 
nurodo Paškevičių ir Lovmians
kį, kurie įrodinėjo, kad valstybė 
jau vienijosi prieš Mindaugą.

Antra problema —Mindaugo 
genealogija. Jam kyla kaikurių 
neaiškumų dėl Mindaugo šei
mos narių. Istorikas nelinkęs 
sutikti su istorijos moksle jau 
seniai įsigyvenusia mintimi, kad 
Ringaudas (gal geriau Rimgau
das) nebuvo Mindaugo tėvas 
(155 p.). O šis rusų šaltiniuose 
minimas kunigaikštis jau seno 
Vilniaus universiteto profeso
riaus Ig. Danilavičiaus buvo iš
guitas iš Lietuvos istorijos. Dėl
to jį barė net mūsų Simonas 
Daukantas.

Trečia problema — Mindau
go sostinė. Žinoma, kad Min
daugo sostinės seniai jieškota 
ir įvairios vietovės nurodinėtos. 
Kaikurias jų mūsų istorikas pa
mini. Jis, sekdamas Paškevi
čium, linkęs laikyti sostine Ker
navę arba, sekdamas K. Jab
lonskiu, Naugarduką. Ta proga 
galima pastebėti: prileidžiant 
Mindaugo sostinę buvus Nau
garduką, sutariama su gudais 
istorikais. Didelė problema yra 
Mindaugo donacinių dokumentų 
tikrumas. Daug istorikų laužė 
galvas dėl jų autentiškumo ir 
klausimas visdėlto paliko atvi
ras. Mūsų istorikas ribojosi pro
blemos konstatavimu, nesigilin
damas į ją.

Penktoji problema — Min
daugo apostazija, t. y. klausi
mas, ar jis paliko krikščionimi 
iki mirties, ar grįžo į pagonybę 
ryšium su Durbės kautynėmis. 
Ivinskis suminėjo autorius, kė
lusius tą klausimą, palietė šalti
nius, ypač pažymėdamas popie
žiaus Klemenso IV laišką čekų 
karaliui Otokarui II, ir linko pri
tarti istorikui J. Stakauskui, 
sprendusiam, kad abi nuomonės 
“turi tam tikro pagrindo” (156 
P-)-

Paskutinė problema — Min
daugo vertinimas. Vertinimas 
istorinio asmens yra toks ben- 
drybinis klausimas, kuris ne iš 
paskirų šaltinių tiesiog išveda
mas. Ivinskis tuo klausimu pri
minė kitų teiginius, pats nuo 
savęs nieko nepridedamas.

Mindaugo ir jo laiko istorija 
dėstoma trimis etapais. Pirmas 
jų — valstybės pradžios vaizda
vimas ryšium su dideliais lietu
vių puolamaisiais žygiais į toli
mus rytų slavų kraštus. Iš žygių 
vedamas Lietuvos vienijimasis 
ir valstybės pradžia. Ji nesieja
ma glaudžiai su Mindaugu, kaip 
darė senesni istorikai (pvz. J. 
Latkovskis). Ivinskis, sekdamas 
dabartiniu lenkų istoriku H. 
Paškevičium, įrašė pastabą: 
“Dabar jau vis labiau norima ti
kėti, kad greičiausiai Mindaugo 
vadinamas ‘Lietuvos vienijimo’ 
darbas yra turėjęs pirmataką” 
(161 p.).

Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidyklos įsteigėjas ir dabartinis pirmininkas 
kun. Algimantas Kezys, SJ, knygos apie lietuvių šeimos tradicijas sutiktu
vėse. Dešinėje — vienas iš leidyklos direktorių dail. Vincas Lukas. “Lietu
vių šeimos tradicijų” sutiktuvės įvyko Jaunimo Centre spalio 20 d. J. Kuprys

Lietuvos vienijimo vyksmas 
ir Mindaugo iškilimas dėstomas 
visašališkai, iš plačios perspek
tyvos. Įmantriai supinama į vie
ną procesą ir garsioji 1219 m. 
sutartis Lietuvos kunigaikščių 
su Haličo-Volinijos kunigaikš
tiene Romanoviene, ir Mindau
go kaip valstybės vienytojo poli
tika, ir abiejų ordinų (kryžiuo
čių ir kalavijuočių) įsikūrimas, 
ir kovos su vienu iš jų (kalavi
juočių). Taip įvairiopas temas 
supinti į vieną vyksmą ir pavaiz
duoti jo išdavą — valstybės 
įsteigimą, tegalėjo tik didžiai 
žiningas ir įgudęs istorikas, ko
kiu Ivinskis ir buvo.

Šia proga tinka palyginti mū
sų istoriko su ruso V. T. Pašu
tos Lietuvos valstybės susidary
mo dėstymu. Pašuta dirbo, gi
liai ir sumaniai analizuodamas 
šaltinius ir iš jų darydamas iš
vadas. Tuo tarpu Ivinskis (žinin- 
gumu neužsileido Pašutai) veikė 
ne tiek analizuodamas šaltinius, 
kiek, susipažinęs su jų turiniu, 
pindamas vienam tikslui — 
valstybės Įsteigimui pavaizduoti. 
Tad galima sakyti: Pašuta yra 
istorikas analitikas, Ivinskis — 
daugiau sintetikas.

Valstybės sudarymas baigia
mas vaizduoti maždaug Šiaulių 
kautynėmis (1236). Jos trumpai 
aprašytos, išskiriant Mindaugo 
dalyvavimą jose. Kautynių vadu 
laikomas Žemaičių kunigaikštis 
Vykintas, kaip J. Latkovskis 
monografijoje apie Mindaugą 
rašė (1892).

Antras etapas — Mindaugo 
viešpatavimo drama (todėl ir 
dramaturgų pamėgta!). Šis lai
ko tarpsnis jau daugelio istori
kų visašališkai tirtas ir vaizduo
tas. Todėl ir mūsų istorikui ne
buvo problemų to etapo vaizda
vime. Jis tik išdėstė kuo pla
čiausiai tą centrinę Mindaugo 
istorijos dalį su dideliu šaltinių 
ir veikalų krūviu. Net ir sukta 
Lietuvos vyskupo konsekracijos 
eiga, iš kurios buvo išskirtas 
Rygos arkivyskupas ir Lietuvos 
vyskupija padaryta savarankiš
ka (tiesiog popiežiui palenkta), 
— jam nesudaro problemos.

To etapo dėstymo gale stab
telėjama ties Mindaugo ordinui 
žemių dovanojimo dokumentais. 
Iš visų pusių dar kartą pasvars
tomas klausimas, ar jie tikri, 
ar falsifikatai, ir paliekamas 
atviras.

Trečias etapas — Mindaugas 
nuo karūnavimo iki mirties. 
Šioje vietoje (181-196 p.) dau
giausia dėmesio skiriama ko
voms žemaičių su vokiečių ordi
nu ir šiek tiek su totoriais. Iš
skirtinai kalbama apie Durbės 
mūšį (1260), visašališkai svars
tomas Mindaugo apostazijos 
klausimas. Šiuo klausimu mūsų 
istorikas drįso nukrypti nuo J. 
Latkovskio ir nevieno istoriko 
eito kelio. Jis rašo: “Iš vieno 
atsitiktinio Romos kurijos tei
giamo pomirtinio atsiliepimo 
apie Mindaugą, kada visi kiti 
XIII a. ir vėlesni šaltiniai prie
šingai kalba, darosi tikrai sunku 
įsitikinti, kad Mindaugas būtų 
toliau (po 1260 m.) krikščioni
mi” (192 p.).

Pačioje pabaigoje Ivinskis 
pasvajojo apie Lietuvos ateities 
kelią, kuriuo ji būtų ėjusi, jei 
Mindaugas nebūtų buvęs nužu
dytas ir jo karūna būtų įpėdinio 
paveldėta. Tada Lietuva būtų 
prilygusi Ordinui ir Lenkijai ir 
įsijungusi į vakarietiškos kultū
ros sferą. Tai optimistiška pro
jekcija į praeitį! (Bus daugiau)

“DIRVOS” NOVELĖS KONKUR
SĄ laimėjo rašytojas Vytautas Alan
tas, gyvenantis Redforde, Mich. Me
cenato Simo Kašelionio $600 premi
ją jam vienbalsiai paskyrė Čikagoje 
lapkričio 6 d. posėdžiavusi vertinto
jų komisija — D. Bindokienė, A. 
Sešplaukis-Tyruolis ir A. Juodvalkis. 
Konkursui buvo gautos 24 novelės. 
Vertintojai pasirinko Verpeto slapy
vardžiu pasirašytą “šachmatų parti
ją su giltine”. Atplėšus voką, paaiš
kėjo, kad jos autorius yra V. Alan
tas.

LIETUVOS RAŠYTOJU DRAUGI
JA prašo leidyklas ir autorius kny
gas literatūrinei 1978 m. premijai 
siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. šiuo ad
resu: “Lithuanian Writers’ Associa
tion, 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207, USA. Laukiama kiek
vienos knygos penkių egzempliorių. 
Nesusipratimams išvengti pabrėžia
ma, kad bus priimamos ir vertinamos 
tik iki š. m. gruodžio 31 d. išleistos 
knygos. Vėliau išleistos nebus pri
imamos, nors jos ir turėtų 1978 m. 
datą. Jas bus galima siūlyti 1980 m. 
premijai.

O II I O LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA XXII-ją kultūrinę $1.000 
premiją savo metiniame susirinkime 
lapkričio 4 d. Klevelando Lietuvių 
Namuose įteikė istorikui dr. Juozui 
Jakštui. Sveikiname ilgametį “TŽ” 
bendradarbį.

KCMPOZ. GIEDROS GUDAUS
KIENĖS “Variacijas fortepijonui 
lietuvių liaudies dainų tema” ang
lišku pavadinimu išleido amerikiečių 
leidykla Highland Music Company, 
1349 North Highland Ave., Holly
wood, Cal. 90028, USA. Leidinio vir
šelis — Stepo Makarevičiaus. Anglų 
kalba pateikiami trumpi G. Gudaus
kienės biografiniai duomenys, jos 
pasiekti muzikiniai laimėjimai. Nau
jasis leidinys “Variations for Piano 
on Lithuanian Folk Theme”, dedi
kuotas autorės motinai, gaunamas 
leidykloje ir pas kompoz. G. Gudaus
kienę, 1030 Gretna Green Way, Los 
Angeles, Cal. 90049, USA. Kaina — 
$3. Jį taipgi platina “Draugas” Čika
goje ir “Darbininkas” Niujorke.

LOS ANGELES LIETUVIŲ KO
MITETAS gruodžio 10, sekmadienį, 
12.30 v. p. p., šv. Kazimiero parapi
jos salėje rengia pagerbtuves kom
poz. Broniui Budriūnui, šiemet mi
ninčiam dvi sukaktis — muzikinės 
veiklos 50 metų, vadovavimo parapi
jos chorui 25 metų. Oficiali minėji
mo dalis įvyks didžiojoje parapijos 
salėje, vaišės — apatinėje salėje. 
Kompoz. B. Budriūnas yra sukūręs 
daug vertingų muzikos kūrinių išei
vijoje. Laukiama gausaus Los Ange
les lietuvių bei svečių dalyvavimo.

DAIL. IRENOS MICKŪNIENĖS 
darbų paroda rengiama 1978 m. 
gruodžio 1 — 1.979 m. sausio 2 d. 
Sarnijos, Ont., viešoje bibliotekoje
— meno galerijoje. Paroda buvo 
atidaryta gruodžio 1 d., 8.30 v. v. 
Atidaromąją kalbą pasakė dail. Jur
gis Račkus. Dail. I. Mickūnienė jau 
yra turėjusi keliolika parodų įvairio
se vietose. Ji su vyru skulptoriumi 
gyvena Sarnijoje, Ont. Lietuvių gy
venime retai tepasirodo.

JAUNASIS PIANISTAS VYTAU
TAS SMETONA iš Klevelando ap
lankė Los Angeles ir Niujorko lietu
vius. Kalifornijoje jo koncertas įvy
ko Wilshire Ebel teatre, o Niujorke
— lietuviškame Kultūros Židinyje 
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
suvažiavimo proga. Abiejuose kon
certuose V. Smetona, turintis tik 23 
metus amžiaus, atliko tuos pačius J. 
S. Bacho, F. Liszto, F. Chopino, A. 
Skriabino kūrinius. Tarp jų buvo 
įpynęs ir M. K. Čiurlionio “Lakštin
galą” bei tris jo preliudus.

DR. VYTAUTO VARDŽIO veika
lą “The Catholic Church: Dissent 
and Nationality in Soviet Lithuania” 
apie Katalikų Bendrijos problemas 
sovietų okupuotoj Lietuvoj išleido 
“East European Quarterly”. Rem
damasis “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” bei kitų šaltinių me
džiaga, autorius įrodo, kad Sovietų 
Sąjunga okupuotoje Lietuvoje tęsia 
carinės Rusijos politiką, norėdama 
sunaikinti ir katalikų tikėjimą, ir 
lietuvybę, šis veikalas yra sveikinti
na dovana JAV, Kanados, Britanijos, 
Australijos vyskupams, angliškai 
kalbančių kraštų politikams, mūsų 
bičiuliams. Knygos paskleidimu tu
rėtų pasirūpinti lietuviai bei jų or
ganizacijos. Nors knygos kaina yra 
augštoka, ją beveik už pusę kainos
— 10 amerikietiškų dolerių galima 
įsigyti Lietuvių Katalikų Religinėje 
Šalpoje, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, N. Y. 11207, USA.

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” radi
jo programa, vadovaujama Moun
tainside, N. J., gyvenančio prof. dr. 
Jokūbo Stuko, su ją remiančiu “Rū
tos” klubu išleidžia naują vilniečių 
dainininkų Edmundo Kuodžio ir Jo
no Girijoto duetų albumą “Kur tas 
šaltinėlis”. I dvi stereofonines plokš
teles yra įrašytos 27 dainos. Albu
mo kaina — $13.95.

DAIL. VLADO ŽILIAUS penki ta
pybos ir grafikos kūriniai, priklau
santys Norton Dodge ir Alison 
Hilton rinkiniams, iki lapkričio 22 d. 
buvo išstatyti dviejose parodose 
Niujorke — Pratt Manhattano Cent
re ir Pratt Instituto Galerijoje.
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TŲ FESTIVALI surengė Vilniaus 
konservatorija, talkinama Vilniaus 
filharmonijos. Koncertines festiva
lio programas dešimtyje Lietuvos 
miestų atliko 18 pianistų atžalynas, 
apjungęs konservatorijos absolven
tus, jos studentus, augštųjų muzikos 
mokyklų auklėtinius. Jų koncertuo
se dažniausiai skambėjo L. Beetho- 
veno kūriniai, rečiau — J. S. Bacho, 
J. Brahmso, R. Schumanno, C. De
bussy. W. A. Mozarto kūrinius tebu
vo pasirinkusi Maskvos konservato
rijos diplomantė M. Rubackytė. Fes
tivalio vertintojai pasigedo F. Schu- 
berto, S. Stravinskio, M. Ravelio, J. 
Haydno, B. Bartoko, D. šostakovi- 
čiaus bei kitų žymiųjų kompozitorių. 
Pianistų pajėgumas dėl nevienodo 
studijų lygio buvo įvairus. Geresnių
jų gretomis priskiriami: Maskvos 
konservatorijos diplomantai M. Ru
backytė, R. Biveinis, konkurso Čeko
slovakijoje laureatė E. Perkumaitė, 
jame 1 premiją laimėjusi L. Baronai
tė, Vilniaus konservatorijos absol
ventas V. Buivydavičius, studentai 
— S. Okruška, J. Brūzga, A. Bivei
nis, J. Karnavičius. Oficialiai šis jau
nųjų muzikų renginys buvo skirtas 
Lenino komjaunimo šešiasdešimtme
čiui.

KONKURSINĖ KURINIŲ PUCIA- 
M Ų J Ų ORKESTRAMS perklausa 
įvyko Vilniaus plokštelių įrašų stu
dijoje. Vertintojų komisija buvo ga
vusi 10 partitūrų, kurias atliko R. 
Balčiūno diriguojamas valstybinis 
Lietuvos pučiamųjų orkestras. Pre
mijos paskirtos: J. Navakausko 
“Sportiniam maršui” ir “Jaunimo 
šokiui”, J. Tamulionio “šventinei 
uvertiūrai”, J. Juozapaičio “Fanta
zijai”, A. Raudonikio maršui “Jau
nystė” ir B. Gorbulskio uvertiūrai 
“Pavasario vėjas”. A. Raudonikio 
maršą ir B. Gorbulskio uvertiūrą 
vertintojai pasiūlė įtraukti į respub
likinės 1980 m. dainų šventės reper
tuarą.

JAPONIŠKŲ FILMŲ FESTIVA
LIS, 18-tą kartą surengtas Sovietų 
Sąjungoje, pasiekė ir Vilnių. Vilnie
čiams buvo parodyti du vaidybiniai 
filmai — rež. J. Kavasakio “Vakaro 
žara” ir rež. J. Nomuros “Smėlio 
tvirtovė”, dokumentinis rež. Ch. Ta- 
chasio filmas “Medis ir namas".

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS “Sa
tyras” išleido "Vaga” Vilniuje. Žy
mioji satyrikė jose plaka įvairius ne
vykėlius, biurokratus, kyšininkus, 
gobšuolius, senstelėjusius kavalie
rius, komiškus sutuoktinius. Vertin
giausios V. Žilinskaitės satyros šiame 
rinkinyje — "Vokas”, “Elegantiš
kiausia moteris”, “Po gastrolių”. V. 
Žilinskaitė į pirmaujančias satyrikes 
iškopė ankstesnėmis savo knygomis 
“Ir aš ožius ganiau”, “Angelas virš 
miesto", “Paradoksai”.'

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
laimėjo Sovietų Sąjungos kultūros 
ministerijos premiją už Violetos Pal
činskaitės “Andrių”, pastatytą rež. 
G. Padegimo. Spektaklio dailininkė 
— D. Mataitienė, kompozitorius — 
A. Lapinskas. Jaunojo žiūrovo ir lė
lių teatrams buvo paskirtos keturios 
premijos, kurių viena teko vilnie
čiams.

RESPUBLIKINĖ VILNIAUS BI
BLIOTEKA, primindama kompoz. 
Jono Švedo 70-tąsias gimimo meti
nes, surengė jo partitūrų, įrašų 
plokštelėse ir pasisakymų spaudoje 
parodą. Ją papildė knygos bei gau
sios nuotraukos. Velionies J. švedo 
kūrybos vakare jo veiklą apžvelgė 
A. Vyžintas, atsiminimais dalijosi P. 
Stepulis, choreografas J. Lingys, 
operos veteranė A. Staškevičiūtė ir 
kompoz. K. Kaveckas. J. Švedo kūri
nius atliko Vilniaus operos sol. M. 
Aleškevičiūtė, P. Tamošaičio vado
vaujamas “Sutartinės” ansamblis.

VEIKLOS DVIDEŠIMTMETI su
kaktuviniu koncertu Vilniaus filhar
monijos salėje paminėjo vyr. diri
gento A. Končiaus vadovaujamas 
Lietuvos televizijos ir radijo lengvo
sios muzikos orkestras. Tarp instru
mentinių kūrinių buvo atlikta ir gar
sioji G. Gershwino simfoninio džiazo 
kompozicija “Rhapsody in Blue”. 
Koncerte taipgi dalyvavo Vilniaus 
operos mezzo-sopranas A. Stasiūnai
tė, smuikininkas B. Traubas, fleiti
ninke K. Šimkūnienė, arfininke S. 
Murmulaitytė, trombonistas T. Ado
mavičius, pianistas T. Leiburas. Es
tradines lietuvių kompozitorių dai
nas atliko “Vilniaus bokštų” konkur
sų laureatai — O. Valiukevičiūtė, N. 
Tallat-Kelpšaitė, L. Vilkončiaus va
dovaujamas vokalinis kvartetas, sol. 
G. Jautakaitė. Dalį koncerto diriga
vo antrasis šio orkestro dirigentas J. 
Cijūnėlis.

KOMPOZ. V. BAUMILO KURINIŲ 
koncertas buvo surengtas Vilniaus 
filharmonijoje. Pirmojoje dalyje 
skambėjo dainos, atliekamos aklo
sios sol. B. Grincevičiūtės, solistų L 
Žukaitės, E. Kuodžio, J. Girijoto, 
mergaičių choro “Liepaitės", vokali
nio medicinos darbuotojų ansamb
lio. Antroji dalis buvo skirta ištrau
koms iš operų "Rožės žydi raudonai” 
ir “Paskenduolė”. Jas atliko Kauno 
muzikinio teatro solistai V. Blažys, 
A. Domeika, A. Mikšytė, S. Repeč- 
kaitė, Vilniaus televizijos ir radijo 
choras su simfoniniu Vilniaus filhar
monijos orkestru.

V. Kst.
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REAL ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; 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 įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambariu atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva 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.

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

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

Antradieniais 10-3 = 

Trečiadieniais uždaryta = 

Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 = 

šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1-3 metų 93/ą%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas............. 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 9’/į %
nekiln. turto 9’/4%
investacines ......................10%

★

★

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių Čekius ir pinigines perlaidos. 
Nemokamos čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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 j NAMUS 

------------------------ O-----------------------------

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE 
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir 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. Savininkos FRANK PETIT

PROGRESS i&orSLW
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

ę television 
l'l l f f'K-P Savininkos — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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 į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Way, važiuoti Whorton Glen 

gotve tiesiog j gorožą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniikus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

GS&SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Sovietų Sąjungos automobilių ra
lio lenktynėse čempijonais tapo vil
nietis S. Brunza ir kaunietis A. Gir- 
dauskas. Šios tikslaus važiavimo 
lenktynės, nustatytu laiku pasie
kiant kontrolės punktus, buvo trijų 
dalių — Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje. S. Brundza ir A. Girdauskas 
laimėjo lenktynes Lietuvoje ir Esti
joje, bet nieko nepešė Latvijoje. 
Cempijonų vardus jiems užtikrino 
dvejose lenktynėse laimėtos pirmo
sios vietos. Lietuvos automobilistų 
rinktinė šį kartą pakilo į trečią vie
tą iš pernai turėtos septintos.

Žiedinėse automobilių lenktynėse 
Kijeve antrus metus iš eilės čempi- 
jono vardą išsikovojo vilnietis J. 
Siaudkulis, lenktyniavęs antroje ma
šinų klasėje, apimančioje “žigulius” 
ir “Moskvičius”, kurių variklis yra 
iki 1600 kubinių cm. Vilnietis Z. 
Kivertas užėmė V vietą. Pirmoje 
mašinų klasėje (žiguliai” iki 1300 
kub. cm) sidabro medalį laimėjo 
jaunas kaunietis R. Krasauskas, 
bronzos — lenktynių veteranas iš 
Vilniaus V. Oleka. Komandiniais 
laimėtojais tapo Rusijos rinktinė, 
surinkusi 283 taškus, II vietoje pa
likusi Lietuvos rinktinę, atsilikusią 
tik 3 taškais. Ją sudarė: J. Siaudku
lis, R. Krasauskas ir J. Dereškevi
čius.

Lietuvos fechtavimo taurės varžy
bose Klaipėdoje jėgas išbandė 78 šio 
sporto mėgėjai. Moterų grupėje I 
vietą laimėjo Kauno Kūno Kultūros 
Instituto dėstytoja R. Kajokaitė, II 
— Vilniaus Pramonės Statybos Insti
tute dirbanti S. Lužkova, III — kau
nietė sporto trenerė V. Sabaliauskai
tė. Kardininkų varžybose taurė įteik
ta Kauno Politechnikos Instituto stu
dentui A. Paperiui, antroje vietoje 
palikusiam pernykštį čempijoną vil
nietį R. Venckūną, trečioje — vil
nietį moksleivį A. Grigaliūną. Rapy- 
rininkų gretose mikliausias buvo 
Vilniaus universiteto studentas J. 
Mašala. Antroji vieta teko A. Pal
činskui, trečioji — A. Stasiukynui, 
Kauno atstovams. Spagininkams 
skirtą taurę gavo kaunietis pedago
gas V. Stašaitis. Jo pagrindiniais 
varžovais buvo vilnietis mokytojas 
V. Palujanskas, laimėjęs II vietą, 
ir Vilniaus Pedagoginio Instituto 
studentas R. Savickas — III vietos 
laimėtojas.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio pirmenybėse šį sezoną 

dalyvaus dvi Vyčio komandos — 
jaunių B (16) ir jaunių C (14), ku
rios jau žaidė pirmąsias CYO lygos 
rungtynes. Jaunių B komanda, kuri 
PLSž-nėse laimėjo bronzos medalį, 
papildyta naujais žaidėjais, vado
vaujama naujo ir energingo vadovo 
E. Stravinsko, šį sezoną tikisi dar 
geresnių laimėjimų. Jaunių C ko
mandą sudaro praėjusių metų D 
(12) klasės ir C klasės žaidėjai. Jų 
pajėgumas išryškės sezono eigoje. 
Komandą treniruos ir rungtynėms 
vadovaus A klasės žaidėjai. Daugu
mas A klasės (18) žaidėjų žaidžia 
mokyklų rinktinėse, ir dėl to jų ko
manda negalės dalyvauti pirmeny
bėse. Gausi buvo moterų komanda 
PLSž-nėse. Dabar ji džiaugiasi nau
ja ir gražia uniforma.

Jauniai B pirmose CYA lygos 
rungtynėse nesunkiai įveikė Macca- 
bi krepšininkus 86:28. Žaidė: J. Kar
pis 15, R. Karpis 4, A. Slapšys 6, A. 
Saplys 24, A. Balsys 9, J. Ažubalis 
4, P. Sukauskas 2, S. Namikas 2, Bu
kowskis 20, P. Aukštaitis.

Jauniams C šiose pirmenybėse se
kasi blogiau. Po permainingos kovos 
pralaimėjo pirmąsias rungtynes 
prieš Holy Rosary komandą 26:38. 
žaidė: P. Karpis 2, R. Marcinkevi
čius 4, R. Karpis 10, A. Dunderas 2, 
A. Slapšys 4, J. Aukštaitis 4, J. Na
mikas, L. Ažubalis, R. ir E. Stanu- 
liai, R. Prakapas. Šioms rungtynėms 
vadovavo Kęstutis Banelis.

SALFASS suvažiavimo atstovai 
buvo išrinkti neeiliniame klubo su
sirinkime, kuris įvyko lapkričio 25 
d. Toronto Lietuvių Namuose. Vy- 
tiečiai visuomet būdavo aktyvūs su
važiavimo atstovai ir yra daug pri
sidėję prie mūsų sportinės veiklos 
gairių nustatymo. Sis uždavinys šia
me suvažiavime patikėtas šiems 
atstovams: St. Dargiui, P. Bernec- 
kui, J. Budriui, L. Radzevičiui, B. 
Savickui ir J. Balsiui. A. S.

All Languages Service

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų 
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1J8 

Tel. 361-0303

S.G. TIRE SERVICE 
459 RONCESVALLES AVĖ. (kieme) 
Tel. 534-6602 • 534-9989
AUTOMOBILIAMS PADANGOS IR RATAI: 
B. F. Goodrich, Pirelli, Uniroyal, Michelin, 
radials ir kt. Elektroniškas ratų išbalansavi
mas, padangų taisymas, naujos ir vartotos 
padangos. Atidaryta: pirmad. iki penktad. 
8.30 v.r. — 6 v.v., šeštad. 8.30 v.r. iki 1 v.p.p.

ROMAS GIEDRA, okupacinės val
džios persekiojamas Lietuvoje; yra 
padavęs prašymą išvykti pas tėvą 
JAV-se, bet negauna leidimo

Ateitininkų žinios
Ateitininkų Kūčios įvyks gruodžio 

10, sekmadienį, 1 v. p. p., Prisikėli
mo par. salėje. Kurie dar neužsire
gistravo, prašomi nedelsiant skam
binti G. Kaknevičienei tel. 532-6760. 
Kviečiamas ne tik jaunimas, bet ir 
tėvai bei sendraugiai. Sendraugiams 
ir tėvams — $3.00, studentams — 
$1.00, moksleiviams ir jaunučiams 
— nemokamai.

Sendraugiai ir studentai yra ragi
nami dalyvauti vyrų rekolekcijose, 
kurios įvyks gruodžio 8 - 10 d. d. 
augustinijonų vienuolyne King City. 
Rekolekcijos prasidės penktadienio 
vakarą ir baigsis sekmadienį 1 v. p. 
p. Rekolekcijas ves kun. A. Saulai- 
tis, SJ.

Kalėdinės ateitininkų dovanos tu
rėtų skirtis nuo komercinio pasaulio 
siūlomų dovanų. Neturėtume pasi
duoti masinei pirkimo propagandai 
ir pirkti daiktus tik dėlto, kad visi 
kiti perka. Grąžinant Kristų į Ka
lėdas, dovanos turėtų būti daugiau 
simbolinės — krikščioniškos. Netu
rėtume pamiršti tų, kurie tikrai 
vargsta, alksta, yra vieniši. Grąžin
kime Kristaus dvasią į Kalėdas.

Skautų veikla
• Lapkričio 26 d. Mindaugo dr- 

vės iškyloje Albion Hill dalyvavo 
14 skautų ir 3 vadovai. Po visos ei
lės skautiškų žaidimų turėta trumpa 
sueiga. Iškyla baigta vakarine mal
da. Dr-vė dėkoja Vyt. Siminkevičiui 
už transporto priemones ir p. Kle- 
vinskui už talką. Sekanti sueiga — 
gruodžio 11 d. Skiltys laimės taškų, 
jei visi jos nariai į sueigą ateis.

• Gruodžio 10 d., 4 v. p. p., pas 
brolį Darių Marijošių, 43 Indian 
Trail, šaukiama visų sk. vyčių suei
ga, kurioje bus susipažinta su nau
jais kandidatais ir pasitarta veiklos 
pagyvinimo reikalais.

• Gruodžio 17 d., 5 v. p. p., Pri
sikėlimo salėse — skautiškos Kū
čios. Kviečiami skautai-tės, skauti- 
ninkai-kės, Romuvos valdybos na
riai, tėvų komitetas.

• Sveikiname Kanados rajono va
dą v. s. K. Batūrą 65-tojo gimtadie
nio proga. Pensijų mūsų skautija 
neskiria, todėl brolis Batūra kandi
datuoja į LSS tarybą — nepamirš
kime! C. S.

Pirmosios dienos...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

gražiausių gatvių Muenchene. 
Per sekančias dvi dienas dar ge
rai apžiūrėjau miesto įžymybes, 
aplankiau porą pažįstamų, bet 
vakarais vėl važiuodavau į “Ok
toberfest”.

Sekantį savaitgalį mes nuva
žiavom į Koelną. Pakeliui susto
jom Bonnoj papietauti. Koelno 
katedroje buvo suorganizuotos 
Mišios už Nijolę Sadūnaitę. Įs
pūdingas Mišias atnašavo 7 ku
nigai ir vyskupas. Vokietės gim
nazistės iš seselių vedamos gim
nazijos išmoko giesmę lietuviš
kai ir labai gražiai ją pagiedojo. 
Kitą dieną apžiūrėjom miestą ir 
grįžom atgal į gimnaziją.

Petras A. Kurpis

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
joje, pažerdama priekaištų Al
bertai. Šios provincijos vyriau
sybė mokesčių pavidalu suren
ka dideles dolerių sumas už 
nafta. Premjeras P. Loughee- 
das yra įsteigęs Albertos paliki
mo fondą, kurin nukreipiami 
tie naftos doleriai. Ontario duo
menimis, fonde jau yra beveik 
$3,5 bilijono, o jis dabar kas
met paauga vienu bilijonu. Tie 
doleriai niekur neinvestuojami 
nei pačioje Albertoje, nei kito
se provincijose. Jų investavi
mas galėtų gerokai pakelti Ka
nados ekonomiją. Fondas yra 
laikomas “juodai dienai”, k a i 
pasibaigs naftos ištekliai Alber
toje. Ontario pastabos neturėjo 
didesnės reikšmės, nes žemės 
turtus kiekviena provincija 
tvarko savo nuožiūra.

Du Kvebeko Išlaisvinimo 
Fronto teroristai — J. Cossette- 
Trudel ir jo žmona Louise gruo
džio 17 d. žada grįžti Kanadon. 
Jiedu buvo įsivėlę į Britanijos 
prekybos atstovo J. Crosso pa
grobimą. Už jo išlaisvinimą jie
du ir trys kiti teroristai 1970 
m. gruodžio 3 d. buvo išleisti 
Kubon, kur praleido trejus me
tus, o vėliau apsigyveno Pary
žiuje. Grįžimo atveju abiejų te
roristų laukia teismas. Šiai by
lai jau ruošiasi Kvebeko teisin
gumo ministerija. Grįžimo datą 
paskelbė jų advokatas S. Menar- 
das Montrealyje.

Britų “Rolling Stones gitaris
tas K. Richards susilauks nau
jos bylos su griežtesne bausme. 
Pas jį 1977 m. gastrolėse To
ronte buvo rasti 22 gramai he
roino. Teisėjas L. Graburnas 
Toronte paskyrė tik bandomąjį 
vienerių metų laikotarpį ir pa
reikalavo, kad K. Richards ne
mokamai surengtų koncertą Ka
nados Aklųjų Draugijai. Tokiu 
pernelyg švelniu sprendimu pa
sipiktino daugelis kanadiečių. 
Ontario teisingumo min. R. Mc
Murtry gavo šimtus protesto 
laiškų. Juose teigiama, kad to
kia aiški nuolaida K. Richard- 
sui turės neigiamos įtakos jį 
garbinantiems jaunuoliams. Ka
dangi narkotikų bylos yra Ka
nados teisingumo ministerijos 
žinioje, R. McMurtry kreipėsi į 
federacinį teisingumo min. O. 
Langą. Pastarasis įsakė pradėti 
apeliaciją, reikalaujančią griež
tesnės bausmės.

Augščiausiojo sovieto spren
dimu buvo dovanota bausmė 
Kanados pilietei Astai Sokovai. 
Ji buvo suimta šių metų pra
džioje Maskvos aerodrome, ap
kaltinta bandymu išvežti iš So
vietų Sąjungos 32.000 rublių 
vertės aukso, brangenybių ir 
ikonų. Teismas jai paskyrė 8 
metus darbo stovykloje, bet nu
teistoji buvo laikoma Maskvos 
Lefortovo kalėjime. A. Sokova 
yra 46 metų amžiaus moteris, 
gimusi Charkove, Kanadon at
vykusi prieš 17 metų. Prieš su
ėmimą Sovietų Sąjungoje vie
šėjo tris savaites kaip turistė. 
Grįžusi Montrealin teigė, kad 
pas ją muitininkų surastas 
brangenybes jai buvo davusi 
viena šeima nuvežti Montrealy
je gyvenančiam sūnui.

Duonos kepaliukas Kanadoje 
pabrangs penkiais centais nuo 
1979 m. sausio 1 d. Kviečių rei
kalus tvarkantis susisiekimo 
min. O. Langas pranešė, kad 
nuo tos datos bus sustabdyta 
valdinė pašalpa malūnams. Už 
bušelį kviečių malūnininkai mo
kėdavo tik $3.25, o susidariusį 
skirtumą tarp pasaulinės rin
kos kainos ūkininkams padeng
davo federacinis iždas. Pasauli
nėje rinkoje bušelis kviečių da
bar kainuoja $4.50. Kepyklos 
betgi pranašauja, kad iki 1979 
m. pabaigos duonos kepaliukas 
gali pabrangti net 12 centų dėl 
padidėjusių išlaidų kepyklose.

Sudburio “Inco” bendrovės 
nikelio kasyklų 11.700 narių tu
rinti unija 1978 m. rugsėjo 15 
d. pradėjo streiką šiame Onta
rio mieste. Sutartį, kurią atme
tė sudburiečiai, priėmė “Inco” 
darbininkai Port Colborne vie
tovėje. “Inco” bendrovė turi 
net 300 milijonų svarų nikelio, 
kurio užteks vienerių metų pa
klausai visame pasaulyje. Uni
jos nariai kas savaitę namo par
sinešdavo maždaug po $300, o 
dabar iš streiko fondo gauna tik 
po $30. Dėl nikelio pertekliaus 
Sudburyje 1977 m. buvo atleis
ta 4.590 darbininkų. “Inco” 
bendrovė streiko dėka kas sa
vaitę sutaupo $25 milijonus ir 
turi progą atsikratyti nikelio 
atsargų. Kitos unijos įsiparei
gojo streikininkų šeimoms pa
rūpinti 1.000 kalakutų Kalė-

Kanados Nykiai
doms. Atrodo, kad ir šį kartą 
neapgalvotai pradėtas streikas 
bus užbaigtas kaip ir 1958 m., 
kai akciją prieš streikininkus 
pradėjo jų žmonos, negalinčios 
išmaitinti šeimų. Unija tada bu
vo priversta kapituliuoti.

Kvebeko imigracijos min. J. 
Couture, remdamasis asmenine 
nuomone, pasisakė už balsavi
mo teisės davimą šioje provin
cijoje jaunuoliams nuo 16 me
tų amžiaus. Dabartinė riba yra 
18 metų. Pasak min. J. Coutu
re, šiuo klausimu greičiausiai 
bus pateiktas specialus įstaty
mas Kvebeko parlamentui. To

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

Telefonas: 536-2738
BLOOR-QUEBEC CONDOMINIUM, prabangūs 6 kambariai, beveik 
visi su balkonais, 2 prausyklos, brangūs kilimai, suaugusiems pasta
tas (be mažų vaikų); privilegijos — sauna, plaukimas, žaidimas. 
High Parko vaizdas, antras augštas, greitas užėmimas. Prašoma kai
na $85.900.
INDIAN TRAIL-BLOOR, atskiras 14 kambarių, plytų namas, vidus 
moderniai įrengtas, 4 prausyklos, pajamos $620. į mėnesį ir 5 kam
bariai savininkui; gilus sklypas, 2 garažai. Prašoma kaina $98.900.

PACIFIC-BLOOR, atskiras 8 kambarių namas; visas vidus moder
nizuotas; kilimai, balkonas; pirmame augšte prausykla, židinys, 
įvažiavimas, 2 garažai; namas išmokėtas; prašoma kaina $74,900.

JANE-ST. JOHNS RD., naujas 3-jų metų senumo, 3-jų miegamų, 
plytų namas, užbaigtas rūsys, privatus įvažiavimas, garažas. Prašo 
$79.500.

Vakarais skambinkite j namus

A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ft JB A JB a jb 
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE -------

MOKA: = IMA:

9’/2% už 3 m. term, indėlius = ~ ,
93/4% už 1 m. term, indėlius = 9/4 % už a$m- Puolas
9% už pensijų ir namų planą E
9% speciali taup. sąsk. = 9’/2% už mortgičius
8% už taupymo s-tas =
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefoną i: 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

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE .. ............................ ui ei > j-iTaisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Užbaik

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.

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

kį sumanymą griežtai pasmer
kė Kvebeko liberalų vadas C. 
Ryanas kaip didžiulį neatsakin
gumą. Visiems yra gerai žino
ma, kad premjero R. Levesque 
Kvebeko partiją daugiausia re
mia jaunimas. Balsavimo teisės 
davimu 16 metų jaunuoliams 
premjeras R. Levesque galėtų 
gerokai sustiprinti savo pozici
ją referendume, kai bus spren
džiamas Kvebeko atsiskyrimas 
nuo Kanados. Imigracijos mi- 
nisterio J. Couture pareiškimus 
vėliau paneigė tarpvyriausybi
nių reikalų min. C. Morin ir 
parlamentines reformas tvar
kantis min. R. Burns.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir
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Lietuviai Čikagoje
K. A. SAULAITIS

SEPTINTOJI METINE LIETU
VIŲ FOTO Archyvo rengiama lietu
vių fotografų paroda baigėsi lapkri
čio 12. Jaunimo Centre 10 dienų bu
vo iškabinta 200 rinktinių nuotrau
kų, 30 fotografų susiųstų iš įvairių 
vietovių ir Romo Bartuškos vado
vaujamo komiteto atrinktų. Vertin
tojai — dail. Petras Aleksa, Riman
tas Žukas ir amerikietis Frank Za- 
lenka išrinko konkurso laimėtojus: 
už juodai baltas I — E. Liškauskas 
iš Oakvillės, Ont., II — V. Vosylius 
iš Australijos, III — V. Staškevičius 
iš Ročesterio. Spalvotų nuotraukų 
premijas laimėjo — I Perkūnas 
Krukonis iš Bostono, II Giedrė Vai- 
tienė iš Northfield, IL, ir III Rim
vydas Sidrys iš Streator, IL.

VAKARONĖJ SU POETU LEO
NARDU ANDRIEKUM lapkričio 10 
Povilas Gaučys palygino lietuvio re
liginę poeziją su Vidurio Amerikos 
poetu Cardinale ir ispanų poetu, tuo 
būdu išryškindamas L. Andriekaus 
poezijos žymes. Eilėraščius dekla
mavo Daiva Markelytė ir pats auto
rius, kurio knygą “Už vasaros var
tų” susirinkę dalyviai galėjo su 
autografu įsigyti.

“AIDŲ” ŽURNALUI remti leidinio 
draugai bei rėmėjai kartu su Jau
nimo Centru lapkričio 11 surengė 
soprano Margaritos Momkienės ir 
mezzo-soprano Genovaitės Mažeikie
nės koncertą. Akompanuojant muz. 
Aloyzui Jurgučiui, solistės atskirai 
ir duetais dainavo J. Tallat-Kelpšos, 
A. Balazaro, Algio Šimkaus, S. Gai- 
levičiaus, A. Jurgučio, B. Budriūno, 
J. Gruodžio, P. Sarpaliaus ir V. Ba
naičio kūrinius pirmoje dalyje, o 
antrojoje — klasikinės muzikos dai
nas bei arijas. Koncerto dalyviai 
labai šiltai plojo, linkėdami, kad šis 
duetas koncertuotų ir kitose lietu
vių kolonijose, o vienuolika puokš
čių gėlių parodė, kiek dainininkių 
koncertas vertintas.

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS for 
tepijono rečitalį irgi Jaunimo Cent
re rengė “Lietuviai televizijoje” va
dovybė su jau 12-tuosius metus ei
nančio savaitinio pusvalandžio ini
ciatorium ir nuolatiniu puoselėtoju 
Anatolijum Siutu. Ištraukas to 
paties lapkričio 12 vakarą pianistas 
grojo ir televizijos programoje. A. 
Kuprevičius rečitaliui parinko J. S. 
Bacho “Itališką koncertą”, Beetho- 
veno “La Appassionata”, M. K. Čiur
lionio tris preliudijas, J. Gruodžio 
"Rytiečių šokį” ir kelis trumpesnius 
Cl. Debussy ir Fr. Chopino kūrinius.

. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKS
LO AKADEMIJOS Čikagos židinys 
lapkričio 12 sukvietė Vilniaus uni
versiteto 400 m. sukaktimi besido
minčius asmenis pasitarti apie su
kakties minėjimus Čikagoje, židinys 
su pirm. kun. V. Bagdanavičium 
rengia Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimą 1979 m. 
rugpjūčio 31 — rugsėjo 3 d. d. 
Programoje — apie 20 paskaitų, 
nuo bendrų (“Vilniaus universiteto 
reikšmė Lietuvai”) iki labai speci
finių — pvz. “Astronomija Vilniaus 
universitete”. Be paskaitų, susipa
žinimo vakaronės ir baigiamojo ban
keto, planuojama dar paroda ir iš
kilmingos šv. Mišios. Lietuviai jė
zuitai, kurių pradžia siekia 1569 m., 
jau nuo sausio mėn. prisidės mėne
siniais straipsniais “Laiškuose Lie
tuviams”.

LIETUVIAI SKAUTAI, kaip 
skruzdėlės užimdami Jaunimo Cent
rą sekmadienio rytais, sulaukė trijų 
naujų vadovų ir pradėjo naują veik
lą trimis kursais. 400 narių turintis 
“Lituanikos” tuntas dvejus metus 
bus vadovaujamas Kazio Miecevi- 
čiaus, skaučių “Aušros Vartų” tun
tas — D. Balzarienės ir jūrų skau
čių “Nerijos” tuntas — A. Veselkie- 
nės. Po labai ilgos pertraukos bus 
24 vai. ir dviejų savaitgalių kursai 
40-čiai draugininkų ir jų pavaduoto
jų, skiltininkų kursai jaunesniesiems 
ir pirmosios pagalbos kursai 
visiems.

A. STULGINSKIO VARDU pava
dinta moksleivių ateitininkų kuopa 
lapkričio 12 surengė pirmąją savo 
šventę. Tai Čikagos apylinkių jau
nimas, kuris renkasi privačiuose 
priemiesčių namuose. Pradėjusi 
veiklą su keliais nariais, kuopa jau

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

NAMAI 
VASARNAMIAI 
ŪKIAI

233-3323

turi jų per 20. Kun. Stasys Yla pa
šventino naują vėliavą (kūmais bu
vo E. Razmienė ir V. Šoliūnas) ir 
prisaikdino naujus narius. Kuopos 
globėjai — G. Žukauskienė ir A. 
Vasiliauskas.

JADVYGOS PAUKSTIENĖS-DOB- 
KEVIČIŪTĖS dailės paroda Čiurlio
nio galerijoje baigėsi lapkričio 26. 
Aliejinę tapybą įvairino akriligos, 
akvarelės ir rašalu atlikti kūriniai. 
Jų temos — nuo lietuviškų (“Praei
ties Lietuva”, “Jūratė ir Kastytis”, 

'“Pabaigtuvės”) iki Čikagos įspūdžių 
(“Lotynų apylinkė”, “Pirmasis snie
gas”, “Miesto centras”) ir beveik 
bevardžių kūrinių (“Kompozicija”).

ČIKAGOS LIETUVIŲ STYGINIO 
ANSAMBLIO koncerte salė buvo 
pilna, kai ansamblio dirigentas 
Faustas Strolia išėjo pakelti lazde
lės ir klausytojų žavėti Mozarto, J. 
S. Bacho, R. Strausso, Padilla, Bart- 
holdy ir kitų klasikiniais kūriniais 
bei lietuvių kompozitorių kūryba. 
Pastarojoje dainavo ir sol. Prauri- 
mė Ragienė (V. Jančio “Nedvelk vė
jeli”, M. Petrausko Birutės arija iš 
operos “Birutė” ir K. Kavecko “Na, 
tai kas”). Devyniolika muzikantų su 
koncertmeiseriu Povilu Matuku gro
jo A. Kačanausko, St. Šimkaus, M. 
K. Čiurlionio (Menuetas iš styginio 
kvarteto), M. K. Oginskio, A. Bra
žinsko, J. Karoso ir F. Viltenio 
(Liaudiškas potpourri) kūrinius. 
Muzikos vertintojai turbūt apgailes
taus, kad šis styginis ansamblis dar 
neprilygsta Niujorko filharmonijos 
orkestrui, bet per poros metų laiko
tarpį Faustas Strolia subūrė šios 
muzikos mėgėjus, įskaitant pusę jau
nimo, į labai reikalingą vienetą, ku
rio programa įvairi ir sklandžiai, rū
pestingai atliekama, šis antrasis vie
neto koncertas įvyko lapkričio 19.

AUGŠTESNIOSIOS LITUANIS
TIKOS MOKYKLOS baliuje lapkri
čio 18 grojo Bichnevičiaus orkest
ras rimtų žmonių publikos šokiams, 
o žemutinėje Jaunimo Centro salėje 
jaunesni mokytojai globojo moki
nius ir jų draugus “Disco” šokiuose. 
Panašus bus ir K. Donelaičio mokyk
lų vakaras, kad jaunimas galėtų savo 
būdu pabendrauti tuo pačiu metu. 
Nors sąlygų tokiems vakarams Či
kagos lietuvių patalpose būtų, jau
nimui vakaruškų ar šokių, sakoma, 
trūksta. Meninėje programoje mo
kiniai vaidino ištrauką iš N. Jankų- 
tės-Užubalienės “Nuo devynių iki 
pirmos” (paruošė mokyt. Danutė 
Eidukienė ir Rūta Jautokienė), šoko 
tris tautinius šokius (paruošė mokyt. 
Nijolė Pupienė) ir dainavo mokyk
los choras su vadovu mokyt. Faustu 
Strolia.

DIEVDIRBYS ANTANAS 
POSKOCIMAS buvo įtrauktas į “Me
nas kasdieniniame gyvenime” tele
vizijos programą lapkričio 18. 
Tarp norvegų, jugoslavų ir kitų gru
pių tautodailės atstovų filmuotas 
lietuvis drožė kryželius, kurių didie
ji stovi Dainavos stovykloje ir Jau
nimo Centro sodelyje, Čikagoje.

URUGVAJAUS LIETUVIAMS per 
Montevideo parapijos vikarą kun. 
Joną Sukacką, SJ, PLB valdybos at
stovai lapkričio 19 įteikė naują IBM 
rašomąją mašinėlę, kuri pakeis se
noviškąją rašymo priemonę, atspau- 
džiančią “ULK Žinias”, vienintelį to 
krašto lietuvių savaitinį leidinį.

RICHARD J. DURBIN lapkričio 7 
d. rinkimuose kandidatavo į Illinois 
valstijos vicegubernatorius. Spring- 
fieldo (sostinės) lietuvis, baigęs 
Georgetown universitete teisės ir 
diplomatinius mokslus, šešerius me
tus buvo valstijos seimo senatorių 
patarėju. Respublikonams laimėjus 
gubernatūros rinkimus, demokratas 
Durbin nebuvo išrinktas.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

DAILININKUI
(Atkelta iš 7-to psl.) 

kais (dabar baltutėliai) ir su juo
da ilgoka barzda, su šalimais 
esančia žmona žengia audroje.

— Tai pieštas bene 1910 ar 
1911 m.

Kaip gi nevadinti dailininko 
Varno veteranų veteranu? ... 
(Jį taip pavadino čia vasarojęs 
dail. J. Pautienius).

Užsiminiau ir apie garsųjį 
karikatūrų bei šaržų albumą 
“Ant politikos laktų”, kurio be
sama tik kelių egzempliorių. 
Būtų gerai, jei kas imtųsi išleis
ti naują jo laidą.

Dail. A. J. Varnas gimė 1879 
m. sausio 1 d. (taigi, Naujuo-

VARNUI IOO
siuose Metuose) Joniškyje, 
Šiaulių apskr. Jis savo ilgam ir 
įvairių nuotykių perpintame gy
venime daug ką veikė, daug kuo 
domėjosi, bet pagrinde buvo ir 
tebėra dailininkas.

Dail. A. J. Varnui, artėjan
čiam prie šimtinės metų am
žiaus, rugsėjo 21 d. Čikagoje bu
vo įteikta JAV LB kultūros ta
rybos $1000 dailės premija, ku
rios mecenatas — JAV Lietuvių 
Fondas. Taip pat atitinkamu 
jo šimtinio gimtadienio paminė
jimu pasirūpino specialus komi
tetas. Minėjimas numatytas š. 
m. gruodžio 2-3 d. d. Tautiniuo
se Lietuvių Namuose Čikagoje.

DABARTINIS KANADOS BIUDŽETAS
(Atkelta iš 6-to psl.) 

vyksta koordinuoti. Nepaslaptis, 
kad paskutinių poros metų lai
kotarpyje tik dvi provincijos — 
Alberta ir Br. Kolumbija turėjo 
savo metinio biudžeto perteklių 
(Alberta $700 milijonų ir Br. 
Kolumbija $140 mil.). Todėl 
šios provincijos yra suintere
suotos, kad tas pajamų pertek
lius būtų paskirstomas tose pro
vincijose gyvenančių žmonių 
naudai, sumažinant jiems nuo
savybės ar degalų mokesčius. 
Tai paminiu todėl, kad skaity
tojui susidarytų aiškesnis vaiz
das, kaip sunku Kanados biu
džetą suplanuoti ir visų provin
cijų planus bei ekonominius už
mojus patenkinti.

šiuo metu Trudeau vyriausy
bė ypatingai susirūpinusi, kaip

apstabdyti įsibėgėjusią infliaciją 
ir sumažinti (bent iš dalies) 
bedarbių skaičių. Todėl ir da
bartinis biudžetas yra nukreip
tas į tuos svarbiausius rūpesčius 
bei jų pašalinimą. Ateitis paro
dys, ar Otavai pavyks tuos sun
kumus nugalėti.

ŠYPSENOS
Ką turėjo?

Petriukas klausia motiną:
— Ką turėjo žmonės tada, kai 

nebuvo nei radijo, nei televizi
jos?

— Ramybę, — atsakė motina.
Rusas ir šveicaras

Sovietų ambasados narys 
Berne dalyvavo priėmime, ku
riame buvo kalbama apie suma
nymą įsteigti Šveicarijoje lai-

Tokia skani
...tokia švelni

“Baltic vodka”, 
pagaminta iš 

specialiai Baltijos 
jūros pakrantėj 
augintų bulvių.

Suderintas 
senojo pasaulio 
sumanumas su 

šių dienu 
*■* A-

skoniu.

■H

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. susitarui telefonu); 

šc&adieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Dpi INSURANCE

RESHER-JDARAUSKAS &eNCJ

». n.DRESHER
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

VLIKo suvažiavimas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo seimas posėdžiaus Čikagoje 
“Pick-Congress” viešbutyje (520 
So. Michigan Ave.) š.m. gruo
džio 9 ir 10 dienomis. Seime 
kaip nariai dalyvaus po tris at
stovus iš kiekvienos VLIKui pri
klausančios grupės, o kaip sve
čiai — įvairūs visuomenės vei
kėjai, spaudos žmonės ir kiti. 
Vietiniam rengėjų komitetui va
dovauja Pr. Povilaitis. Progra
mą paruošė VLIKo valdyba. Jo
je numatyta įžanginė VLIKo 
pirm. dr. K. J. Valiūno kalba, 
vysk. V. Brizgio invokacija, 
sveikinimai, įvairūs pranešimai. 
Pranešimus apie Tautos Fondą 
Kanadoje padarys jo atstovybės 
pirm. J. Vaičeliūnas, o Toronto 
atstovybės — jos pirm. A. Fi- 
ravičius. Apie žmogaus teises 
okup. Lietuvoje kalbės Tomas 
Venclova, o apie būsimą Madri
do konferenciją — dr. Br. Ne- 
mickas. Seimas bus baigtas 
bendra vakariene, kurios metu 
kalbą pasakys Baltiečių Santal
kos pirm. dr. Ilgvars Spilners, o 
meninę programą atliks Laima 
Rastenytė ir Darius Lapinskas.

vyno ministeriją. Rusas staiga 
pradėjo smarkiai juoktis ir pa
klausė šveicarą:

— Kam jums reikalinga lai
vyno ministerija? Juk jūs ne
prieinate prie jūros.

— Kas tokio? O jūs juk turi
te teisingumo ministeriją, nors 
teisingumo nėra, — atšovė švei
caras. Parinko Pr. Alš.
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ATBUNDA RUSŲ
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tinės srovės atstovas yra Genna
di M. Šimanovas, komunizmo 
augintinis, bet vėliau tapęs reli
gingu žmogumi. Pasak jo, tikė
jimas į komunizmą pradėjo nyk
ti su Stalino mirtimi. Jaunimas 
dairosi aplinkui ir mato, kad 
niekas nieko netiki, jieško kuo 
užpildyti dvasinę tuštumą.

Šimanovo nuomone, valstybė 
turėtų būti idėjinė, autoritetinė, 
susieta su tikybine Bendrija, 
bet ne su kompartija. Demokra
tija būtų pavojinga religiniam 
gyvenimui. Rusiškumo esmė 
esanti Ortodoksų Bendrija ir su
augimas su savo krašto žeme. 
Dėlto reikia grįžti į miestelių 
bei kaimų gyvenimą, į patriar- 
chinę šeimą, kurioje moterys 
rūpinasi vaikais.

Pasak Šimanovo, tautinės 
grupės Sov. Sąjungos rėmuose 
turėtų gyventi autonomiškai — 
rusai — Rusijoje, estai — Esti
joje, gruzinai — Gruzijoje ir t.t. 
Nė viena kultūra negali klestėti, 
jeigu jos žmonės yra sumaišyti 
ir išblaškyti. Tai pasakytina ir 
apie žydus — ir jie turėtų turėti 
atskirą teritoriją. Tautiškumas, 
pasak Šimanovo, nėra rasiz
mas, paremtas krauju, o dvasi
nis, pedagoginis savitumas. Jei 
pvz. biologiniu požiūriu asmuo 
yra žydas, bet dvasiniu rusas, 
tai ir priklauso rusų tautai. O 
jei apsisprendžia būti žydu, te
būnie žydu ir tegyvena savo te
ritorijoje.

Tokią galvoseną NYT kores
pondentas laiko artima naciona
lizmui, kuris iškelia savąją tau
tą, bet niekina kitas. Taip pat ji 
esanti artima antisemitizmui, 
kurį proteguoja komunistinė 
valdžia, leisdama propagandą 
prieš zionistus. Ir komunistai, 
ir nacionalistai žydus laiko pa
vojingais žmonėmis. Pirmieji 
sako, jog žydai kenkė revoliuci
jai, o antrieji tvirtina, kad žydai 
buvo pagrindiniai revoliucinin- 
kai, atnešę nelemtąjį Marksą į 
šventąją Rusiją.

Thunder Bay, Ont.
DVI PRINCESĖS. Turime dvi 

princeses — Cathy McKinnon ir 
Sharlene van Vlymen. Jos abi pade
da mums lietuviškoje veikloje. Pvz. 
jos talkino lietuviškų dirbinių paro
doje, kuri buvo surengta tautybių 
festivalyje. Cathy demonstravo lietu
viškas lėles ir talkino pyragų parda
vime Thunder Bay Mall patalpose.

I daugiakultūrę konferenciją Ota
voje iš mūsų miesto buvo kviesti 4 
įvairių tautybių jaunuoliai. Lietuvių 
Bendruomenė pasiūlė Sharlene van 
Vlymen, kuri sutiko ir dalyvavo kaip 
lietuvių atstovė. Ji ten pasveikino 
dalyvius sakydama “Labą dieną”. 
Jos motina Matušaitytė kalba ir ra
šo lietuviškai. Tikimės, kad ir jos 
dukra Sharlene išmoks lietuvių kal
bos, nes labai gabi. Neseniai ji buvo 
išrinkta jaunimo karalaite “Miss 
Teen Thunder Bay” iš gana didelės 
įvairių tautybių grupės. Pavasarį ji 
ketina pradėti odontologijos studi
jas. E. J.

NACIONALIZMAS
Dailininkas ir mokytojas

Nacionalinės dvasios atstovas 
esąs ir dail. Uja Glazunovas, 
savo paveiksluose skatinąs ru
sus grįžti į senąsias tautos tradi
cijas. Jo paveikslų parodon 
Maskvoje veržėsi minios žmo
nių. Vienas jo paveikslų “Sū
naus palaidūno sugrįžimas” 
vaizduoja jaunuolį, džinsais apsi
rengusį ir suklupusį prie ilgais 
drabužiais apsivilkusios figūros, 
primenančios Kristų. Prie jų — 
Dostojevskis, Čaikovskis ir kiti 
rusų kultūros milžinai. Tai reiš
kia, kad jaunoji karta grįžta į 
tradicinę rusų kultūrą. Daugelis 
parodos lankytojų įrašė knygoje 
savo pastabas. Viena jų yra to
kia: “Dėkoju Jums už šventąją 
Rusiją. Nepaprastai sunku būti 
rusu 1978”.

Dail. Glazunovas yra vienas 
pagrindinių veikėjų prieš 10 
metų įsteigtos rašytojų ir me
nininkų draugijos, kuri rūpina
si istorinių paminklų apsauga, 
ypač Maskvoje. Arti 500 istori
nių paminklų Maskvoje buvo 
nugriauta 1935-1939 m. Archi
tektai esą ir dabar daro tą patį. 
“Jie nevertina praeities, ne
mėgsta Rusijos paminklų” — 
kalbėjo Glazunovas.

Tos linkmės atstovas gimna
zijos mokytojas Leonidas I. Bo
rodinas, paklaustas kur tOKia 
galvosena veda, atsakė nežinąs, 
bet pareiškė: “Tūkstančiai žmo
nių gyvena sau, nusirašinėja re
ligines knygas ir dalinasi su ki
tais. Jie neina į politinę veiklą. 
Tai vyksta labai tyliai.” Po to 
jis tarė: “Matote, yra sovietinis 
ir rusiškas patriotizmas. Sovie
tinis patriotizmas yra atsidavi
mas socialinei reformai tam 
tikroje teritorijoje. Rusiškas 
patriotizmas yra daugiau dvasi
nis nei biologinis. Ir kai sako
me, kad dvasiniai mūsų pama
tai yra sugriauti, kalbame apie 
rusiškumą.”

Apie liberalinio-demokratinio 
nusiteikimo šalininkus L. I. Bo
rodinas pasisakė neigiamai: esą, 
jei viskas būtų leista sakyti ir 
daryti, Sov. Sąjungoje Įvyktų 
katastrofa, t. y. skerdynės, nes 
tokiam gyvenimo būdui nėra 
moralinio pagrindo. Tuo atveju 
žmonės imtų suvedinėti sąskai
tas ir kiltų anarchija. Rusui ne
įmanoma gyventi be tikėjimo į 
ką nors. * * *

Iš tų NYT korespondento pa
stabų matyti, kad rusiškasis na
cionalizmas atbunda, bet kaip 
plačiai siekia, nežinia. Jo užmo
jai kitų Sov. Sąjungos tautų at
žvilgiu nėra labai guodžiantys, 
nes nekalba apie jų nepriklau
somybę. Jo atstovų manymu, 
tautinėm mažumom duotina tik 
ribota laisvė būsimos Rusijos 
rėmuose. Taigi, tuo atveju grįž
tų senoji Rusija, primenanti 
priespaudos laikus. Tautinės 
mažumos linki rusams atgauti 
pilną laisvę, bet tokios pat pil
nos laisvės bei nepriklausomy
bės laukia ir jos pačios. M.

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 

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

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

V ■ <<!*<%
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

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

t* Namų Gyvytit 
/ A to Automobilių *
< iro ff tC g- Komerciniai ■ ’

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TOROAIT©"
Anapilio žinios

— Naujųjų vargonų šventinimas
— gruodžio 16, šeštadieni, 4 v.p.p. 
Po to — religinės muzikos koncer
tas ir sekmadienio Mišios. Naujų 
vargonų fondui aukojo $200: B. Či
žikai; po $100: P. Gaidelis, M. Yurk- 
šienė, A. Valienė (dail. Telesforo 
Valiaus prisiminimui).

— Muz. Jonas Govėdas praėjusį 
sekmadienį turėjo pasitarimą su jau
nimu ir tėvais jaunimo choro reika
lu. Jaunimo choro repeticija — šį 
sekmadienį, 10.30 v.r. Kviečiami nau
ji choristai įsijungti į chorą.

— Praėjusį sekmadienį specialus 
parapijos autobusas nenuvažiavo į 
požeminio traukinio stotį atvežti žmo
nių 11 v. pamaldoms. Pasiteiravus 
įstaigoje, buvo paaiškinta, kad tai 
įvyko dėl blogo oro. Ateityje autobu
sas, kaip visada, Islington stotyje bus 
įprastu laiku, būtent, prieš 10.30 v.r.

— Šį sekmadienį — liet. kat. mo
terų šios parapijos skyriaus metinė 
šventė. Pamaldose draugijos narės 
dalyvauja organizuotai. Po pamaldų
— agapė, kurioje dalyvauti kviečia
mos ir šeimos.

— Bilietai į N. Metų sutikimą gau
nami parapijos salėje po pamaldų; 
galima užsisakyti ir telefonu (žiūr. 
skelbimą).

—Gruodžio 5 d. šv. Jono liet, ka
pinėse palaidota a.a. Elena Augusti- 
navičienė iš Delhi.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
po pamaldų Anapilio knygyne.

— Pamaldos Staynerio-Wasagos 
lietuviams prieš Kalėdų šventes 
įvyks gruodžio 17, sekmadienį, 4 v. 
p.p., Staynerio kat. šventovėje.

— Susituokė: Alenas Paulius Bi- 
gauskas ir Anne Maria Cormier.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 10 v.r., 
už a.a. Jurgį Balijoną; sekmadienį, 
10 v.r., už a.a. Stasį Ažubalį, 11 v. 
kat. moterų draugijos intencija ir už 
a.a. Bronių Karasiejų.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį — antrojo advento 

sekmadienio pamaldos 9.30 v.r. su šv. 
Komunija. Pamaldų metu bus pami
nėtos a.a. kun. Petro Dagio mirties 
metinės (gimė 1904. XII. 15, mirė 
1977. XII. 1).

— Gruodžio 17 d., 1.30 v.p.p. III 
advento sekmadienio pamaldas pra
ves jaunimas.

— Kadangi IV advento sekmadie
nis sutampa su Kūčių vakaru, vienin
telės pamaldos bus gruodžio 24 d., 6 
v.v., su šv. Komunija.

— Kalėdinis jaunimo pobūvis 
įvyks gruodžio 15 d., 7.30 v.v.

— Paskutinės senųjų metų pamal
dos įvyks gruodžio 31 d., 9.30 v.r.

Lietuvių Namų žinios
— Skaitykla iš posėdžių kambario 

perkelta į svetainę “Lokys”.
— Rastos moteriškos odinės pirš

tinės ir piniginė su pinigais. Kreip
tis į raštinę.

— Lietuvių Namams skubiai rei
kalingas tarnautojas — budėtojas. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į LN 
reikalų vedėją.

— Lietuviškų audinių, plokštelių, 
gintaro dirbinių ir knygų galima įsi
gyti LN popiečių metu kiekvieną 
sekmadienį. Ten gaunama ir Simo 
Kudirkos knyga anglų kalba.

— Kūčių vakarienės ir N. Metų 
bilietai gaunami LN pas Aid. Ski- 
landžiūnienę trečiadieniais, penkta
dieniais ir sekmadieniais popiečų 
metu. Blietai nerezervuojami.

— Gruodžio 10, sekmadienį, 3.30 
v. p. p., paskaitą apie kooperatyvi- 
nius apartamentus skaitys adv. Hen
rikas Steponaitis.

— Pr. sekmadienį LN popietėje, 
nežiūrint blogo oro, dalyvavo per 
200 svečių. Svečių knygoje pasirašė: 
Izabelė ir Vytautas Žmuidzinai iš 
Rochesterio.
PENSININKŲ PORA — vyras ir 
žmona jieško Mississaugoje, On t., 
pas lietuvius nuomai tinkamo buto 
iš dviejų miegamųjų. Kaina — iki 
$250 į mėnesį, įskaitant elektrą, du
jas ir vandenį. Butas reikalingas nuo 
1979 m. pavasario. Skambinti telefo
nu 1-945-9051.

PARDUODU salono ir valgomojo 
baldus, žolei pjaunamą mašiną, lėkš
tes. Skambinti tel. 231-7015 Toronte.

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

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

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. SIMINKEVICIENĖ.
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choras su dideliu pa

sisekimu paminėjo savo 25 metų su
kaktį gruodžio 2. Salė buvo pilnutė
lė žmonių, kurie su pasigėrėjimu 
klausėsi koncerto.

— KLK Moterų Dr-jos parapijos 
skyrius turės savo metinę šventę 
gruodžio 10, sekmadienį. Visos na
rės dalyvauja 11.30 v. Mišiose orga
nizuotai su vėliava, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais (kurios turi). 
Po Mišių Parodų salėje — agapė ir 

' susirinkimas.
— Ateitininku Kūčios — gruodžio 

10 d., skautų Kūčios gruodžio 17 d., 
5 v.p.p. didžiojoj salėj.

— Uždaros rekolekcijos vyrams — 
gruodžio 8-10 d.d. Registruotis klebo
nijoj.

— Jaunu šeimų vakaras su vynu ir 
sūriu — gruodžio 8, penktadienį, 8 
v.v., Parodų salėje.

— Mišios lietuvių kalba su gydy
mo apeigomis ir ligonių patepimu 
bus laikomos mūsų šventovėje gruo
džio 17, sekmadienį, 7 v.v.

— Jurgio Račkaus darbų paroda 
gruodžio 16-17 d.d. Parodų salėje.

— Bilietai j N. Metų sutikimą gau
nami par. salėje po 10 v. Mišių pas 
V. Tasecką.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
klebonijoj, o sekmadieniais — zak
ristijoj.

— Pakrikštytas Konradas Vikto
ras, Gražinos (Viečerinskaitės) ir 
Konrado Elberio sūnus.

— Tretininkių vizitacija gruodžio 
17, sekmadienį.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Juozą 
Martinaitį, užpr. S. Martinaitienė, 
8.30 už kazimierą ir Vytautą Gauri- 
lius, užpr. Kunig. Birutės dr-govė, 9 
v. už Bronių Čepaitį, užpr. K. B. Če
paičiai, 9.20 Gyvojo Rožinio intenci
ja, užpr. valdyba, 10 v. už Aušrą ir 
Antaną Sapijonius, užpr. B. Sapijo- 
nienė, 11 v. už Mariją Subačienę, 
užpr. Lavon McGraw; sekmadienį 8 
v. už Antaną ir Aušrą Sapijonius, 
užpr. T. Balnienė, 9 v. už Joną Ma- 
luką, užpr. A. E. Abromaičiai, 10 v. 
už Mykolą Dervinį, užpr. S. Dervi- 
nienė, 11.30 už parapiją, 7 v.v. už 
Bronių Čepaitį, užpr. K. B. Čepai
čiai.

Dail. Jūratė Batūraitė-Lem- 
kienė, turėjusi savo darbų paro
dą Toronte, grįžo į V. Vokietiją. 
Jei kas dar norėtų įsigyti jos 
darbų, gali rasti pas K. Batūrą, 
102 Government Rd. Tel. 233- 
9917.

Toronto lietuvių vyrų choras 
lapkričio 25 d. koncertavo Wor- 
cesteryje, JAV-se, atlikdamas 
vietos lietuvių metinio parengi
mo meninę programą Maironio 
Parko salėje. Koncerto klausėsi 
apie 300 dalyvių. Iš 34 choristų 
buvo nuvykę 28. Kelionė buvo 
nuotykinga ta prasme, kad To
ronte užsakytas ekskursinis au
tobusas nustatytu laiku neatvy
ko, ir choristams teko važiuoti 
automobiliais. Paaiškėjus klai
dai, autobusų b-vė norėjo pa
siųsti autobusą į Worcester} pa
imti choristų, bet pasiūlymas 
nebuvo priimtinas. Vietoje to 
b-vė sutiko apmokėti automobi
lių benzino išlaidas.

Latvijos nepriklausomybės 60- 
čio proga žurnalistas Lubor J. 
Zink dienraštyje “The Toronto 
Sun” XI. 27 išspausdino straips
nį, “No substitute for liberty 
and Freedom”. Jame autorius 
primena sovietinę okupaciją vi
sų trijų Baltijos valstybių ir 
plačiau rašo apie latvių sureng
tą demonstraciją Otavoje. Joje 
kalbėti buvo pakviesti visų Ka
nados partijų atstovai, bet NDP 
atstovas nepasirodė. Stipriausiai 
kalbėjęs konservatorių partijos 
pirm, ir parlamento atstovas 
Robert Coates. Be kitko, jis pa
reiškęs, kad Helsinkio aktu pa
tvirtintos Sov. Sąjungos sienos, 
įskaitant jos užimtus kraštus. 
Tuo būdu, kol viešpataus komu
nizmas Sov. Sąjungoje, paverg
tieji negali tikėtis laisvės. Poli
tinis atolydis esąs tuščias žodis. 
Laisvės esą niekas negali pa
keisti.

LN Jaunimo Būrelio rengti 
“disco” šokiai įvyko žemutinėje 
LN salėje. Buvo ten ir gražaus 
lietuviško jaunimo. Mergaičių 
apranga buvo proginė. Tinka
mai apsirengę atėjo ir daugu
mas vyrukų, tik keletas nuotai
ką gadino apsirengę taip, lyg 
būtų atėję grovius kasę: ne tik 
su apiplyšusiais ir nešvariais 
“džinsais”, bet netgi su geležimi 
kaustytais darbo batais. Ar ne
reiktų tokių demonstrantų į 
rimtas sales visai neįsileisti?

Atitaisymas. Toronto lietuvių vy
rų chorui aukojusių eilėje (“TŽ” 
47 nr.) turėjo būti P. žiurinskas, o 
ne P. žiūraitis.

IŠNUOMOJAMAS butas su atskiru 
įėjimu pirmame augšte iš dviejų 
kambarių, virtuvės ir prausyklos. 
Skambinti tel. 536-4758 Toronte.

Dail. J. RAČKAUS

rengiama
gruodžio 16 -17 d. d., Prisikėlimo parapijos Parodų salėje s*
Atidarymas — gruodžio 16, šeštadienį, 4 v.p.p., (iki 6 v.v.). Sekmadienį paroda atdara 
po 9 v. Mišių iki 2 v.p.p. Parodę globoja ir visus kviečia atsilankyti

K.L.K. Moterų Prisikėlimo parapijos skyrius

Iškilmingas

1.
2.
3.

gruodžio 31, 
sekmadienį, 
nuo 6.30 v.v.

4.

7 v.v. šilta vakarienė (paduodama į stalus) 
Šalti užkandžiai 11 valandų vakaro 
Visi gėrimai — šampanas ir stiprieji — 
įeina į bendrą kainą 
Gera muzika; šaunus salės išpuošimas.

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto — sekmadie
niais po pamaldų Anapilyje ir šiokiadieniais pas A. Sčepavičienę 
766-3726 arba vakarais pas R. Celejewskq 231-8832. Įėjimas 
asmeniui — $20. ANAPILIO TARYBA

“Aukuro” teatro spektaklis, 
rengtas gruodžio 3, sekmadienį, 
dėl blogo oro atidėtas į gruo
džio 9, šeštadienį, 7 v. v. Prisi
kėlimo salėje. Aukuriečiai vai
dins intriguojančią 3 v. satyrą 
“Ponios Dulskienės moralė”. 
Torontiečiai kviečiami ja susi
domėti ir gausiai dalyvauti.

Šiauliečių Sambūris Toronte 
gruodžio 10, sekmadienį, 1 v, p. 
p., L. Namuose, kviečia visuoti
nį, metinį narių susirinkimą. 
Sambūrio valdyba skatina daly
vauti visus, kurie yra gyvenę, 
dirbę ir mokęsi Šiauliuose.

Profesionalų ir Verslininkų 
Sąjunga š.m. gruodžio 10, sek
madienį, 3.30 v.p.p., Toronto 
Lietuvių Namuose rengia pa
skaitą apie kooperatyvinius bu
tus bendrabutiniuose pastatuo
se (condominium). Kalbės adv. 
H. Steponaitis.

Religinės muzikos koncertas 
naujų vargonų įsigijimo ir ad
vento proga rengiamas gruodžio 
16, šeštadienį, 4 v. p. p., Lietu
vos Kankinių šventovėje. Kon
certui pakviestas jaunas, JAV- 
se pagarsėjęs vargonų virtuozas 
Albinas - Marius Prižgintas iš 
Niujorko. Po vargonų pašventi
nimo jis pirmas prabils įvairia
spalviais jų garsais, atlikdamas 
pasaulinių kompozitorių kūri
nius. Iš koncerto dalyvių bus 
laukiama tiktai aukos naujie
siems vargonams. Po koncerto 
— sekmadienio Mišios. Lietuvių 
visuomenė iš Toronto ir kitų 
vietovių kviečiama gausiai daly
vauti. koncertą rengia Lietuvos 
Kankinių par. komitetas.

Anapilio knygyne prieškalė
dinis dail. A. Petrikonio pa
veikslų išpardavimas sekmadie
niais, gruodžio 10 ir 17 dieno
mis (20% nuolaida nuo jau su
mažintų kainų).

žiemos sutikimo vakaras, 
rengtas LN vyrų, įvyko L. Na
muose gruodžio 2 d. Meninę 
programą atliko jaunos operi
nės pajėgos: sol. V. Paulionis ir 
sol. L. Marcinkutė. Koncertą 
pradėjo V. Paulionis su Toreo- 
doro arija iš operos “Carmen” 
(Bizet) ir daina “Anoj pusėj Du- 
nojėlio” (St. Šimkaus.) Toliau 
L. Marcinkutė atliko ariją iš 
Puccini operos “Madame But
terfly” ir P. V. Sarpaliaus “Du
kružėlei”. Pagaliau abu solistai 
davė duetą iš Mozarto “Figaro 
vestuvių”. Abu jaunieji solistai 
susilaukė labai šilto publikos 
priėmimo. Sol. A. Paulionis sa
vo Toreodoru parodė, kad jis 
jau yra įžengęs į tikrųjų operos 
solistų eiles.

Artėjančių švenčių proga 
Onutė ir Alfonsas Skrebūnai 
“TŽ” aukojo $200. Dėkojame už 
duosnią paramą spaudai.

Jaunimo kongreso reikalais 
lapkričio 25-26 d.d. V. Vokieti
joje lankėsi Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirm. Gabija 
Juozapavičiūtė ir sekretorė Jū
ratė šeškutė. Iš Čikagos buvo 
nuvykęs PLB vykd. vicepirm. 
V. Kleiza. Jis posėdžiavo su jau
nimo kongreso rengėjų komi
tetu. Jau daug dalykų galutinai 
paruošta kongresui, kuris įvyks 
1979 m. V. Europoje.

“Lietuvių Enciklopedijos” ir 
“Encyclopedia Lituanica” pa
baigtuvės buvo surengtos Bos
tone, Lietuvių Klubo salėse, 
gruodžio 3 d. Buvo akademinė 
ir pramoginė dalis. Paskaitą 
skaitė prof. A. Klimas iš Ročes- 
terio, dokumentinį filmą apie 
LE darbuotojus rodė kun. Alg. 
Kezys, SJ. Dalyvavo LE redak
toriai, bendradarbiai ir daug 
svečių. Kanados Lietuvių Ben
druomenei atstovauti krašto 
valdybos buvo deleguotas kun. 
Pr. Gaida. Platesnis pranešimas 
— vėliau.

Šalpos Grupės “Daina” Kalė
dų švenčių rinkliavoje lapkričio 
26 d. Prisikėlimo šventovėje 
prie įėjimo surinkta $408.75. 
Parapijiečiai buvo duosnūs. Vo
kietijoje likę lietuviai seneliai 
ir ligoniai susilauks didesnių 
dovanėlių Kalėdom. — A. a. 
Onos Alimienės atminimui J. ir 
J. Ignatavičiai įteikė $50 čekį. 
Dėkojame klebonui kun. A. Si
manavičiui už leidimą aukas 
rinkti ir visiems aukotojams.

M.F.Y.
Kalėdų bei N. Metų sveikini

mai į šventinį “TŽ” nr. priima
mi iki gruodžio 12 d. Yra dvejo
pos formos sveikinimai — indi
vidualūs rėmeliuose ir asmeni
niai bendrame sveikintojų sąra
še. Įvairios firmos, institucijos, 
organizacijos paprastai naudo
jasi pirmąja forma. Jų kaina 
priklauso nuo užimamo ploto 
puslapyje. Paskiri asmenys dau
giausia įsijungia į bendrąjį svei
kintojų sąrašą, skirdami auką 
“T. žiburiams”.

Stambieji aukotojai. Sabina 
Urnežienė ir jos šeima Australi
joje paaukojo “T. Žiburiams” 
$100. — Tautos Fondo atstovy
bė Kanadoje, ryšium su “TŽ” 
paslaugomis telkiant lėšas, at
siuntė $50 kaip kalėdinę dova
ną. Išganytojo parapijos moterų 
draugija atsiuntė $40. Nuošir
di padėka duosniems mūsų rė
mėjams.

“Tėviškės žiburiams” vietoj 
kalėdinių sveikinimų atvirukais 
aukojo po $25: Marija Gečienė, 
Albinas Gačionis ir šeima, Ste
pas Varanka ir šeima; $18: Pet
ronėlė ir Jonas Vėgeliai; $16: 
V. Matulaitis; $15: J. J. Pilipa
vičiai ir šeima, V. ir J. Jasinevi- 
čių šeima, J. A. Ramonai, Oak
ville, Ont., A. P. Ščepavičiai; 
$12: B. K. Žutautai; $10 Genutė 
ir Augustinas Senkai, Ina, Bro
nė ir Jonas Maziliauskai, Graži
na, Petras, Antanas ir Paulius 
Stauskai, J. O. Staškevičiai, Port 
Colborne, Ont., A. E. Heikiai, 
Stayner, Ont., Jadvyga Barzdai- 
tienė, Irena ir Vytautas Pečiu
liai, Apolinaras Čepaitis, O. ir J. 
Dementavičiai, A. S. Petraičiai; 
$8: Monika Žėkienė, Jonas ir 
Ona Paviloniai, Jurgis Račys; 
$5: E. ir Paulius Vindašiai, Del
hi, Ont.

Candlelight Caterers
• Baliai, vestuvės, sužadėtuvės. Savininkai
• Parengimai namuose ir įstaigose. BuDu ,ai

Skambinti tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte

Halinos Žmuidzinienės 60 pa
veikslų paroda, įvykusi gruodžio 
2-3 d. Prisikėlimo Parodų salė
je, buvo itin gausiai lankoma. 
KLK Moterų Dr-jos centro val
dybos pirm. dr. O. Gustainienė, 
ją atidarydama, įžvalgiai apibū
dino lietuvių ir anglų kalbomis 
dailininkės kūrybinį kelią ir pa
linkėjo jai tolimesnių laimėji
mų mene. Rengėjos, taip pat 
Elzė Jankutė Mažosios Lietuvos 
Moterų Dr-jos vardu, ilgametė 
veikėja M. Jokūbynienė ir Kuz
mų šeima apdovanojo meninin
kę gėlėmis. Lankytojai buvo su
tikti rengėjų elegantiškai pa
puošto kavos ir tortų stalo. Tarp 
kitų kitataučių ir mūsiškių iš to
liau atsilankė į parodą JAV gen. 
konsulas su ponia ir dviem duk
terim, Ispanijos ir Islandijos 
konsulai su poniomis. Iš Otavos 
buvo atvykęs veiklusis visuome
nininkas inž. J. Danys ir ponia. 
Daug kas įsigijo dailininkės pa
veikslų, dvelkiančių pasakų bei 
erdvės mistika.

Savaitraštis “Dirva” š.m. 45 
nr. išspausdino muziko Antano 
Nako straipsnį apie torontiškės 
“Volungės” koncertą Čikagoje 
spalio 29 d. Jame autorius, pa
gyręs mergaičių dainavimą, iš
reiškė ir keletą kritiškų pasta
bų.

Sovietinės propagandos laik
raštis “Gimtasis Kraštas” š.m. 
46 nr. išspaudino pasikalbėjimą 
su torontiškiu poetu Baliu Ruk- 
ša, kuris jau septintą kartą lan
kėsi okupuotoje Lietuvoje. Ja
me sakoma, kad ten išleista jo 
poezijos rinktinė “žemė sap
nuoja mane”, kad autorius savo 
eilėraščius yra spausdinęs sovie
tinėje periodikoje. Išeivijoje 
autorius esąs išleisdinęs du po
ezijos rinkinius. Prie pasikalbė
jimo pridėta autoriaus nuotrau
ka ir trys eilėraščiai. Apie B. 
Rukšos išleistą knygą Lietuvo
je sovietinė spaudos agentūra 
TASS paskleidė žinią rusų kal
ba, o ją perėmė AP agentūra 
ir paskleidė Vakaruose (“Rus
sians issue Canadian’s work”). 
Kaikurie laikraščiai ją išspaus
dino. Žinioje minimas B. Ruk
šos nusistebėjimas, kad jo kny
ga išleista 15.000 tiražu, nes Ka
nadoje net labai populiarių po
etų knygos išleidžiamos dau
giausia 1000-2000 tiražu. Be to, 
Vakaruose, jo žiniomis, nė vie
nas rašytojas bei poetas negali 
pilnai pasišvęsti rašymui, kaip 
kad Sov. Sąjungoje.

• Būk giliai religingas, tada su
tiksi su senėjimu, nepavydės! jau
nystės jaunuoliams, negyvensi tiktai 
praeitimi, nebūsi egoistas, nebūsi 
vienišas, nes Dievas visada su tavi
mi, pakęsi visus skausmus, įveiksi 
baimę bei rūpesčius ir laimingai iš 
šio gyvenimo “dykumos” pereisi į 
“pažadėtąją žemę”, kur gyvensi Šven
čiausios Trejybės džiaugsmingoje, 
mylinčioje draugystėje. A. DEEKIN

B MONTREAL
5r. Kazimiero parapijos žinios

— Kristaus Karaliaus šventė Sv. 
Kazimiero parapijoje Montrealio 
ateitininkų ir par. jaunimo buvo 
reikšmingai paminėta. Per Mišias 
jaunimas dalyvavo su ateitininkų 
vėliava. Šventei pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. dr. F. Jucevičius, 
lekcijas skaitė jaunimas, giesmes 
giedojo irgi jaunimas, vargonais pa
lydint sės. Teresei. Svetainėje vyko 
šventės minėjimas. Apie Kristų Ka
ralių kalbėjo P. Mališka. Montaže 
jaunimas gražiai pasirodė su naujo
mis giesmėmis ir eiliuotomis maldo
mis. Atsilankę į minėjimą, parapijie
čiai ir svečiai džiaugėsi jaunimu. J. 
Adamonytė ateitininkų vardu dėko
jo sės. Teresei už giesmių bei mon
tažo paruošimą. Visi buvo pavaišin
ti kava.

— Lapkričio 23 d. iš Sv. Kazimie
ro šventovės palaidoti parapijiečiai 
— Ona Markevičienė, 79 m., ir Pra
nas Kaušilius, 76 m. amžiaus.

— Pakrikštyta Liepinaitytės ir Ru- 
silo dukrelė Dianos vardu.

— N. Metų sutikimas, rengiamas 
parapijos komiteto, bus su vakarie
ne, baru ir orkestru. Galima iš anks
to rezervuoti stalus. Kaina — $18 as
meniui. Sk.

Duetinis koncertas Aušros Vartų 
par. salėje įvyks gruodžio 9, šešta
dienį. Dainuos solistės — G. Cap- 
kauskienė ir S. Žiemelytė iš Toron
to. Jos atliks keletą operinių arijų ir 
lietuviškų kūrinių. Rengėjai kviečia 
mon'.realiečius gausiai dalyvauti.

Lituanistinė mokykla gruodžio 17, 
sekmadienį, 3.30 v. p. p., šv. Kazi
miero parapijos salėje ruošia tradi
cinę Kalėdų eglutę. Nuo 1949 m. 
mūsų mažieji šioje šventėje gražiai 
pasirodo su lietuviška daina, dekla
macija ir įdomiais vaidinimais. Šiais 
metais gėrėsimės mūsų prieauglio 
darbu ir jų meniniais sugebėjimais. 
Nepraleiskime šios progos. Čia turės 
malonumo ne tik vaikai, tėvai ir se
neliai, bet ir visi kiti.

“Rūtos” klubas pradėjo numaty
tas kultūrines popietes. Lapkričio 
22 d. viešnia iš Otavos, archeologė 
dr. Jadvyga Rimšaitė parodė labai 
įdomias skaidres iš mokslininkų eks
pedicijos į pietų ašigalį. Šią ekspedi
ciją sudarė visų pasaulio kraštų 
mokslininkai. Jos tikslas — tirti 
sunkiai pasiekiamas, neištirtas vie
toves ir globoti tų vietų nykstančią 
gyvūniją. Pilna salė klubo narių 
įtemptai stebėjo įdomias spalvotas 
skaidres ir klausė dr. J. Rimšaitės 
paaiškinimų. Dr. J. Rimšaitė moka 
vaizdžiai kalbėti ir turi daug ką pa-

PADĖKA
Dėkoju Kanados Lietuvių Bend

ruomenės švietimo komisijai už man 
paskirtą stipendiją įgalinančią lan
kyti vakarinius lietuvių kalbos kur
sus.

Vytas J. Greičiūnas,
Newmarket. Ont. 

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

* 4 I |T A C” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L I I Hu MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ................... 6.0 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ................... ............ 11 %

Taupomąsias s-tas .............. 9 % Nekiln. turto .............. ............10.5%
Pensijų planas .................... 8.5 % Čekių kredito .............. ............ 12.0%
Term. ind. 1 m. ................... 9.5 % Investacines nuo ........... 11 %
Term. ind. 2 m. ................ 9.75 %
Term. ind. 3 m.................... 10 %
Duoda nemokomą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dq iki $2,000 ux taup. s-tos sumas. už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 De Scvc 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 vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Geriausia dovana Kalėdoms - 
lietuvišku arba anglišku raidynu rašomoji mašinėlė!

SMITH-CORONA 
"" Tel. 233-4486

49 Norseman St.
Pristato betkur žemiausiomis kainomis Toronto, Ont. M8Z 2P7

Atstovas

i savo
Lietuvoje!Artėja Kalėdos! šeimas Lietu

Mes turime neplautų džinsų
LEVI'S ................................. $16.99
LEE $15.99
WRANGLER $15.99

"WORLD OF JEANS”
1543 Bloor St. West (kampas Dundas St. West)

rodyti, nes yra apkeliavus beveik vi
są pasaulį su paskaitomis įvairiose 
mokslinėse konferencijose. Ji yra 
taip pat “Rūtos” klubo narė.

Sekančiose kultūrinėse popietėse 
sutiko dalyvauti dr. Henrikas Nagys, 
dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, dr. 
Jonas Mališka, kun. Jonas Kubilius 
ir Romas Otto.

Aušros Vartų choras pasirodė 
koncerte su buvusios dainų šventės 
repertuaru. Kas negalėjo dalyvauti 
Toronte dainų šventėje, girdėjo tas 
dainas lapkričio 25 d. AV parapijos 
salėje. Chorui dirigavo muzikė Mme 
Madeleine Roch, akompanavo muz. 
D. St. Pierre-Martel.

Koncertą pradėjo mišrus choras 
tradicine daina: “Kur giria žaliuoja”. 
Po mišraus choro pasirodė vyrai. 
Trečioje dalyje mišrus choras baigė 
koncertą ištrauka iš operos “Parduo
toji nuotaka” Smetanos “Kodėl 
mums nesilinksmint”. Choro vado
vas sol. Antanas Keblys padėkojo 
svečiams ir chorui už darnų ir nuo
širdų darbą.

Gaila, kad tuo pačiu metu Mont- 
realyje vyko keletas privačių pobū
vių todėl parduota tik 65 bilietai, 
įvertindami choro darbą, Pr. Baltuo- 
nis padovanojo nemažą, Briedžio kau
lo skulptūrą “Šokėja”, o K. Toliu
šis, D. ir J. Gražiai — po $50. Ten
ka pasakyti, kad tokiam geram kon
certui buvo permaža reklama, o 
plokštelių muzika galėjo būti įvai
resnė.

Kristaus Karaliaus šventė ir Lie
tuvos kariuomenės 60 metų atkūrimo 
sukaktis paminėta lapkričio 26 d. 
Pamaldose dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis. Mišias atnašavo kun. J. 
Kubilius. Savo turiningame pamoks
le jis apibūdino Kristaus ir tautos 
kario pareigas bei jų paskirtį. Cho
ras giedojo specialiai skirtas tai die
nai giesmes. Pamaldos baigtos Tau
tos himnu. Po pamaldų vyko minė
jimas parapijos salėje. Minėjimą 
pradėjo p. Kirstukas, Šiaulių kuopos 
pirm. Vienos minutės susikaupimu 
buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Trumpa, bet labai įdomi ir 
turininga buvo dr. H. Nagio kalba. 
Pasak jo, tas yra karys, kuris kovoja 
už tautos laisvę, žmogaus teises, pa
vergtus brolius su ginklu, plunksna, 
lietuviška knyga, lietuvišku žodžiu, 
finansine parama. Neturime išeivi
joje mes šautuvų, bet turime laisvą 
lietuvišką žodį, kuris yra didelis 
ginklas prieš tautos pavergėjus.

Aušros Vartų vyrų oktetas, akom
panuojant M. Roch, padainavo gerai 
paruoštų lietuviškų patriotinių ir 
kariškų dainų. Ilgai savo plojimais 
publika nepaleido mūsų vyrų. Jie 
priedo padainavo Maironio “Lietu
va brangi”.

Minėjimo pranešėja, gimnazijos 
mokytoja Audronė Jonelytė, veikli 
jaunimo sąjungos atstovė, savo par
eigas atliko gerai. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Po minėjimo įvyko 
šaulių paruoštos vaišės. Minėjimą 
rengė jūros šaulių kuopa. A. A.

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

Taip pat turime 
neplautų švarkų


