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Raudonoji klaida
Kai hitlerinės Vokietijos kariuomenė 1941 m. pradėjo 

žygi 1 rytus, daugelis manė, kad tai bus mirtinis smūgis 
sovietinei imperijai, pasiglemžusiai visą eilę tautų. Atrodė, 
jog ateina nauja laisvė ne tik lietuviam, bet ir kitom pa
vergtom tautom. Deja, taip neįvyko — pradinės viltys grei
tai sudužo. Ir tai ypač dėlto, kad vokiečiai padarė fatalinę 
klaidą — užuot nešę tautom laisvę, atnešė naują vergiją, 
kuri pažadino visuotinį pasipriešinimą, pasibaigusį ir pačių 
vokiečių žlugimu. Tą fatalinę klaidą iš pat pradžios matė 
kiekvienas blaiviai galvojantis žmogus, bet jos nematė 
vyriausieji vokiečių vadai, pasikėlę Į politinę, karinę bei 
imperinę puikybę. Panašią klaidą padarė ir tebedaro so
vietinė Rusija. Ji taip pat užsimojo žygiui į vakarus, skelb
dama laisvę, bet nešdama žiaurią vergiją. Pažvelgusi į Lie
tuvą, ji žadėjo grąžinti Vilnių bei jo sritis ir respektuoti 
valstybės suverenumą. Daugelyje lietuvių tai žadino viltį 
ir net džiaugsmą: grįš Lietuvos senoji sostinė ir prasidės 
normalus gyvenimas, kurį kliudė įkyri bei atkakli lenkų 
okupacija. Deja, taip neįvyko — Vilnių rusai perdavė Lie
tuvai, bet vėliau pasiėmė ne tik jį, bet ir visą Lietuvą 
okupavo. Panašiai jie pasielgė ir su kitom tautom. Krem
liaus politikams atrodė, kad tai buvo didelis laimėjimas, 
labai išplėtęs Rusijos sienas.

IS ESMES betgi tai buvo didelė klaida, kuri ateityje gali 
tapti fatalinę. Kodėl? O gi todėl, kad kitų tautų paver
gimas reiškia savosios tautos silpninimą. Kiekviena pa
vergta tauta neišvengiamai priešinasi. Joje kyla didelė ne

apykanta pavergėjui. Tai buvo ypač ryšku Baltijos valsty
bėse, kur užvirė netgi kruvinos partizaninės kovos, truku
sios iki 1952 metų; išaugo panaši rezistencija, kaip vaka
ruose prieš hitlerinę kariuomenę Prancūzijoje ir kitur. 
Galimas dalykas, imperinės galybės moja ranka į tokį pa
sipriešinimą ir meta savo karines pajėgas jam sunaikinti. 
Taip, imperinė galybė yra pajėgi sunaikinti fizinį mažųjų 
pasipriešinimą, bet negali sunaikinti jų neapykantos O 
pastaroji yra tokia atkakli ir patvari vidinė jėga, kurios 
negali sunaikinti joks milžinas. Toji neapykanta eina iš 
kartos į kartą ir pasireiškia įvairiausiom formom. Kai ji 
negali reikštis ginklu, kaip tai buvo partizaninių k me
tu, pasirodo kitais pavidalais. Kai ji negali rodytis viešai, 
veikia slaptai, žodžiu sakant, tautoje nuolat rusena pasi
priešinimas vergijos nešėjams. O kai tokioje būklėje atsi
duria kelios tautos, vidinė rezistencija tampa jėga, su ku
ria turi skaitytis ir galingiausias, nes ji kovoja psichologi
niu ginklu, kurio negali numalšinti nė stipriausi tankai.

KĄ LAIMĖJO sovietinė Rusija, okupavusi Baltijos ir 
kitų sričių tautas? Taip, ji laimėjo nemažus žemės 
plotus, priėjimą prie Baltijos jūros, bet pralaimėjo 
moralinėje srityje. Ji tapo tautų pavergėja ir kaip tokia 

yra žinoma visame pasaulyje. Jos skelbtasis šūkis, esą eina 
laisvinti tautų iš socialinės priespaudos, greitai sudužo, nes 
tai buvo propagandinis melas. Jis tik dar lAbiau suteršė 
rusų tautos garbę ir parodė kokiomis priemonėmis nau
dojasi tautos vardu kalbą raudonieji vadai. Galimas daly
kas, tie vadai neišreiškė visos rusų tautos valios, bet veikė 
jos vardu kaip valstybės vadai. Žinant, kad ir carinė Rusi
ja ėjo tais pačiais keliais, yra pagrindo manyti, kad mažes
niųjų tautų pavergimas rusų tautai ar bent daugumai jos 
tautiečių yra priimtinas. Tai moralinė dėmė, kurią mato 
šiandieną visas pasaulis ir stebisi Maskvos veidmainingu- 
mu: ji, siunčia savo pajėgas Afrikos ir Azijos tautoms, 
kovojančioms už savo laisvę, bet laiko maskvinėje prie
spaudoje Baltijos tautas. Visai kita padėtis būtų, jei sovie
tinė Rusija, užuot naikinusi kaimyninių tautų laisvę, ją 
gintų, saugotų bei respektuotų. Tuomet Rusija spindėtų 
kaip tautų laisvės saugotoja ir jos prestižas augštai iškiltų 
viso pasaulio akyse. Deja, kol kas Maskvai malonesnė rau
donoji klaida, kuri su laiku išsprogdins ir jos sienas.

KANADOS ĮVYKIAI

Didinamos palūkanos
Valstybinis Kanados bankas 

vėl padidino paskolų kitiems 
bankams palūkanas nuo 11,75% 
iki 12,25%. Tai jau devintas pa
skolų pabranginimas nuo anks
tyvo 1978 m. pavasario. Jį, kaip 
ir visais kitais atvejais, padikta
vo paskolų pabrangimas JAV. 
Ten federacinė atsargų taryba 
už paskolas bankams reikalauja 
11,37%. Privatūs Kanados ban
kai už paskolas iš kanadiečių da
bar turės reikalauti apie 13% . 
Finansų min. J. Crosbie nežada 
savo įsikišimo — sumažinus pa
lūkanas už paskolas, sulėtėtų ar
ba visiškai nutrūktų JAV dole
rių įplaukos Kanadon, kurios 
yra būtinos biudžetiniam defici
tui padengti. Naujieji biudžeti
niai metai Kanadoje prasideda 
balandžio 1 d. Per pirmuosius 
keturis jų mėnesius iki liepos 
31 d. Kanados deficitas paaugo 
11% ir pasiekė $5,8 bilijono. 
Vien tik už federacinės valdžios 
turimas paskolas teko išmokėti 
$2,6 bilijono palūkanų. Finansų 
min. J. Crosbie biudžetinius 
metus tikisi užbaigti su $11,3 bi
lijono deficitu. Pernykštis defi

citas buvo $11,7 bilijono. Nauja
sis Kanados parlamentas, posė
džius pradėsiantis spalio 9 d., 
turės patvirtinti jau padarytas 
$11 bilijonų išlaidas pastaraja
me pusmetyje, prasidėjusiame 
su parlamento paleidimu nau
jiems rinkimams.

Premjero J. Clarko vyriausy
bė planuoja Kanados nedarbo 
draudos įstatymo reformą, no
rėdama apkarpyti kasmet au
gančias išmokas. Pernai jos pa
siekė apie $4,5 bilijono. Iš tos 
sumos net $500 milijonų buvo 
išmokėta kanadiečiams, kurie 
patys pasitraukė iš darbo dėl 
kurios nors priežasties. Tokie 
asmenys išmokas gauna po šešių 
savaičių laukimo. Problemą 
taipgi sudaro sezoniniai darbi
ninkai. Tokiais yra laikomi žve
jai, kurie per pusmetį kartais 
uždirba $30.000 ar daugiau ir 
paskui gauna nedarbo draudos 
išmokas, nors jų metinės paja
mos yra augštesnės už daugelio 
reguliariai dirbančių kanadie
čių. Stiprias unijas turintys sta
tybų darbininkai nedarbo drau-

(Nukelta j 8-tą psl.)

Viena iš puošniųjų Vilniaus universiteto salių, vadinamoji “Aula”, skirta iškilmėms įvairiomis progomis

Renginiai, skirti Vilniui
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos studijų dienų proga Čikagoje reiškėsi 

ne tik mokslo, bet ir meno žmonės

S. m. rugpjūčio 31 — rugsėjo 
2 dienomis Čikagos lietuvių 
Jaunimo Centre telkėsi ne tik 
moksliniai, bet ir kultūriniai — 
meniniai renginiai. Visi jie bu
vo skirti Vilniaus universiteto 
400 metų sukakčiai paminėti. 
Apie mokslinę dalį esame rašę 
“TŽ” 37 nr. Čia pateikiame in
formaciją apie meninę — kultū
rinę dalį.

Dailės paroda
Rugpjūčio 31, penktadienį, 7 

v. v., Čiurlionio galerijoje buvo 
atidaryta pomirtinė dail. Teles
foro Valiaus paroda. Į gausų da
lyvių būrį prabilo šeimininkų 
atstovas kun. J. Borevičius, SJ, 
stilingu žodžiu įvesdamas klau
sytojus i dailės pasaulį. Velio- 
nies T. Valiaus kūrybą plačiau 
apibūdino dail. A. Valeška, nu
stebindamas klausytojus faktu, 
kad tai pirmoji to žymiojo gra
fiko paroda Čikagoje, bail. T. 
Valius buvęs vienas lietuvių 
grafikos pradininkų (kiti — Au
gius, Ratas, Petravičius). Jo kū
ryba esanti fantastinio pobū
džio, pasižyminti dailia linija, 
gera kompozicija, mistiškumu 
ir spalvingumu (vėlesniame lai
kotarpyje), artima žemaičių 
liaudies menui. LKM Akademi
jos Čikagos židinio pirm. kun. 
Vyt. Bagdanavičius, MIC, savo 
žodyje iškėlė dail. T. Valiaus 
kūryboje pastebimą jausmo gi
lumą, asmens kilnumą ir išreiš
kė padėką parodos rengėjams 
— Lietuvių Dailės Institutui, A. 
Valienei, velionies giminėms ir 
bičiuliams. Rengėjų vardu vi
siems dėkojo dail. A. Valeška.

Parodos proga išleistas kata
logas, iš kurio matyti, kad buvo 
išstatyti 53 darbai, atlikti įvai
ria technika — vario, akmens, 
linoleumo, pastelės, spalvoti 
piešiniai, medžio raižiniai. Ve
lionies žmona šiuo metu rūpina
si dail. T. Valiaus monografijos 
bei jo kūrinių reprbdukcijų iš
leidimu Toronte.

Literatūrinė vakaronė
Taip pat rugpjūčio 31 d. va

karą Jaunimo Centro kavinėje 
buvo surengtas literatūros va
karas, kuriam vadovavo kultū
rinio “Draugo” red. K. Bradū- 

nas. Jis parinko poezijos ir be
letristikos kūrinių daugiausia 
Vilniaus tema. Dalį ištraukų 
skaitė pats K. Bradūnas, paves
damas lengvesnius dalykus jau
niems skaitovams — Arūnui 
Pemkui ir Vitai Musonytei. Taip 
pro klausytojų akis praslinko 
ištraukos iš M. Daukšos “Posti
lės”, K. Sirvydo raštų, J. Ko- 
zinskio posmų, Slavočinskio 
giesmyno, Stanevičiaus, J. De
gutytės, Putino kūrybos. Poetai 
J. Švabaitė-Gylienė ir K. Bra
dūnas paskaitė savo kūrinių, 
skirtų Vilniui. įdomiai pra
skambėjo P. Jurkaus novelė 
“žvaigždė”, kurią skaitė K. Bra
dūnas. Joje nušvito senasis Vil
nius su savo observatorija, se
naisiais veikėjais. Netrūko ir 
muzikos — Elenutė ir Jurgis 
Bradūnai padainavo folklorinio 
pobūdžio duetą (iš garsinės juos
telės). Taip pat iš garsinės juos
telės buvo perduotas M. Ogins
kio “Polonezas”, įgrotas muziki
nio Vilniaus ansamblio.

Programos klausėsi gana gau
sus būrys dalyvių..Tai buvo ma
loni atgaiva ypač tiems, kurie 
dienos kaitroje klausė moksli
nių paskaitų. Programos atlikė
jams padėkos žodį tarė Akade
mijos vardu kun. V. Bagdanavi
čius, MIC.

Viduramžinė misterija
Studijų dienų rengėjai, norė

dami duoti pilnesnį senojo Vil
niaus universiteto vaizdą, įjun
gė ir teatrą, nes anuometiniame 
un-te jis buvo gana plačiai nau
dojamas moralinėm bei didakti
nėm idėjom skleisti. Tam buvo 
surastas XV š. veikalas “Nim- 
megeno Marytė” — viduramži
nė misterija, kurios autorius 
yra olandas (pavardė nežinoma). 
Tuo norėta parodyti, kad tokio 
pobūdžio veikalai buvo vaidina
mi ir Vilniaus un-te. Žinoma, 
būtų buvę daug įdomiau pama
tyti scenoje ano meto Vilniuje 
vaidintą veikalą, bet, matyt, to
kių nėra išlikusių, išskyrus tik 
kaikurias nuotrupas.

“Nimmegeno Marytę” išver
tė kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
scenai paruošė Anatolijus Kai
rys, drabužius ir apšvietimą pri
taikė Živilė Numgaudaitė. Pas

taroji buvo ir viso vaidinimo 
pranešėja, meistriškai atlikusi 
šį vaidmenį, Marytės bei Emos 
vaidmenį atliko Liucija Buivy- 
daitė-Ambrosini, dėdės kunigo 
Gysbrechto — Jonas Jasaitis, 
tetos — Daiva Markelytė, velnio 
ir Mooneno — Vilius Dundzila, 
Kristaus — Apolinaras Bagdo
nas, Dievo Motinos Marijos — 
Guoda Antanaitytė, popiežiaus 
ir Gėrėjo I — Jonas Paštukas, 
pilstytojo ir miestiečio — My
kolas Petraitis, Maskerūno ir 
Gėrėjo II — Juozas Kapačins- 
kas.

Ši misterija galėjo būti vaidi
nama įprastiniu būdu scenoje 
su atitinkamom dekoracijom, 
bet rengėjai pasirinko skaityti
nį būdą. Kadangi lietuvių sce
noje tai rečiau matomas žanras, 
atrodė kaip naujovė. Aktoriai 
išsirikiavo vienoje eilėje prie 
pulpitų ir skaitė savo tekstus. 
Visi buvo gana gerai pasiruošę, 
stengėsi įsigyventi į savo vaid
menis, prie kurių išorinio ryš
kinimo prisidėjo ir atitinkama 
apranga. Per maždaug dvi va
landas rutuliojosi nusikaltimo, 
atgailos ir atleidimo idėja. Ypač 
gerai reiškėsi Marytė, kuri ne 
tik skaitė, bet ir išgyveno savo 
vaidmenį. Jos partneris vel
niūkštis vaidybiškai buvo geras, 
bet stokojo stipresnio ir bran
desnio balso. Aplamai, visi ak
toriai buvo nebe naujokai, tad 
lengvai valdė savo vaidmenis.

Gausūs žiūrovai, susirinkę į 
didžiąją Čikagos lietuvių Jauni
mo Centro salę, atidžiai sekė 
vaidinimą, stipriai plojo ir įvai
riai jį vertino. Kaip reto pobū
džio dalyką šią misteriją vertė
tų eksportuoti ir į kitas lietuvių 
gyvenvietes, ypač siejant su Vil
niaus un-to minėjimais. Tik rei
kėtų vertimą padaryti sklandes- 
nį ir pagerinti jo kalbą.

Leidinių paroda
Jau įprasta LK Mokslo Aka

demijos suvažiavimų bei studijų 
dienų proga rengti leidinių pa
rodas. šį sykį toji paroda buvo 
itin gausi — matėsi išdėliotų 
bene 300 mokslinių leidinių. Tai 
daugiausia Akademijos narių 
darbai. Vieni jų išspausdinti 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Pasaulio įvykiai
BRITANIJOS PREMJERĖS M. THATCHER INICIATYVA LON
DONE PRADĖTA konferencija Rodezijos klausimu, vadovaujama 
ma užsienio reikalų min. lordo Carringtono. Jon atvyko abu Pat
riotinio Fronto vadai — J. Nkoma, R. Mugabe, Rodezijos premje
ras vysk. A. Muzorewa ir ministeris be portfelio I. Smithas. Pasta
rasis šią Britanijos koloniją paskelbė nepriklausoma valstybe 1965 
m., nenorėdamas valdžios perduoti negrų daugumai. Dėl šio žings
nio Rodezija susilaukė politinių bei ekonominių sankcijų, partiza
ninio karo su Patriotiniu Frontu, turinčiu dvi grupes: vieną Zam
bijoje su vadu J. Nkoma, kitą Mozambike, vadovaujamą R. Muga
bes. Ginklus negrų partizanams parūpina Sovietų Sąjunga ir ko
munistinė Kinija. Lig šiol jau žuvo apie 25.000 Rodezijos gyven
tojų. Nerąsdamas kitos išeities,* 
premjeras I. Smithas paruošė 
konstituciją, pagal kurią 100 
vietų parlamente 28 yra rezer
vuotos baltųjų mažumai. Rinki
mus laimėjo premjero vysk. A. 
Muzorewos partija. Oficialiai 
valdžia buvo perduota negrų 
daugumai, bet baltųjų kontrolė
je liko teismų ir saugumo reika
lai. Londono posėdžiuose svar
stoma nauja konstitucija, susie
ta su naujais parlamento rinki
mais. Jų nenori Patriotinio 
Fronto vadai, numatydami neiš
vengiamą pralaimėjimą. Jie rei
kalauja tarpinės vyriausybės, 
kuri pakeistų premjerą vysk: A. 
Muzarewą, o Rodezijos saugumą 
patikėtų Patriotinio Fronto par
tizanams. Praktiškai tokia val
džia tada atsidurtų visiškoje J. 
Nkomos ir R. Mugabės kontro
lėje. Marksistinis Patriotinio 
Fronto sparnas Rodezijai atneš
tų komunistinę diktatūrą ir dar 
vieną pergalę Sovietų Sąjungai.

Karjeros užbaiga?
Spauda pilna spėliojimų apie 

prez. J. Carterio pralaimėjimą 
sekančiuose rinkimuose 1980 
m. Paskutiniais viešosios nuo
monės tyrimo duomenimis, pra
laimėjimą J. Carteriui prana
šauja net 70% apklaustų ameri
kiečių. Daug kam atrodo, kad jis 
netgi nebus išrinktas demokra
tų partijos kandidatu į prezi
dentus. Juo gali tapti senatorius 
E. Kennedis, savo kandidatūrai 

. jau gavęs šeimos pritarimą. Vi
suomenė, matyt, užmiršo 1969 
m. liepos 18 d. tragediją Chap- 
paquiddicko saloje, kai E. Ken- 
nedžio vairuojamas automobilis 
nuvažiavo nuo tilto ir kai jame 
žuvo jauna mergina M. J. Ko- 
pechne. Pastangos jai gelbėti 
buvo aiškiai nepakankamos — 
policijai šis incidentas buvo 
praneštas tik kitos dienos rytą. 
Sis įvykis yra vienintelė kliūtis 
E. Kennedžiui. Jį neseniai pri
minė viena Niujorko radijo sto
tis, pragramon įjungusi “skelbi
mą", kuriame girdėjosi automo
bilio ratų žviegimas, besiver
žiančio vandens gurguliavimas 
ir pagalbos šaukiantis moteriš
kas balsas. Visi sutinka, kad 
prez. J. Carteris yra sąžiningas, 
doras žmogus, tačiau daug kas 
jame pasigenda vado ypatybių. 
Prieš porą savaičių jo vyriausy
bė pranešė, kad Kuboje yra so
vietų fronto linijos karių briga
da. Buvo pareikalauta jos ati
traukimo Sovietų Sąjungon, bet 
lig šiol nieko nelaimėta, šiuo at-

žvilgiu žymiai ryžtingesnis buvo 
prez. J. F. Kennedis, ragus su- 
rėmęs su N. Chruščiovu dėl so
vietinių raketų Kuboje. Nepre
zidentiškai atrodė ir J. Carterio 
įsijungimas į masinį šešių my
lių bėgimą Thurmonte, pasibai
gęs visišku išsisėmimu, galėju
siu sukelti širdies smūgį. J. Car
terio ir E. Kenedžio dvikovoje 
laimėtojais gali tapti respubli- 
kininkai, nestokojantys tvirtų 
kandidatų į prezidentus. Tarp 
jų pradedamas minėti kietos li
nijos su Sovietų Sąjunga šalinin
kas gen. A. Haigas, neseniai pa
sitraukęs iš Š. Atlanto Sąjungos 
vado pareigų. Oficialiai savo 
kandidatūros E. Kennedis dar 
nėra paskelbęs. Atrodo, jis lau
kia, kol ją pradės jam siūlyti 
pagridiniai demokratų partijos 
veikėjai.

Milijonai kalinių
Belgų katalikų laikraštis “La 

Libre Belgique” paskelbė slap
tai gautą sovietų disidento Juri
jaus Orlovo pranešimą iš kon
centracinės stovyklos nr. 35 
Permės srityje, Uralo kalnuose. 
Šis kovotojas už žmogaus teises 
yra gavęs 7 metus kalėjimo ir 
5 metus tremties. Pranešime 
teigiama, kad Sovietų Sąjungo
je yra trys milijonai kalinių, o 
įskaitant tremtinius, tokių be
teisių žmonių skaičius pasiekia 
net penkis milijonus. Pasak J. 
Orlovo, neteisėtų bausmių yra 
susilaukę nė tik politiniai, bet 
ir kaikurie kriminaliniai kali
niai. Praėjusią savaitę Švedijon 
pabėgo 29 metų amžiaus fizikos 
mokytojas Aleksandras, neskel
biantis savo pavardės, kad ne- ' 
nukentėtų Maskvoje likusi jo 
motina. Kelionę į Stockholmą 
jis pradėjo iš Murmansko gumi
niu laiveliu ir Švediją laimingai 
pasiekė per Suomijos Laplandi- 
ją, vaidindamas amerikietį tu
ristą.

' Nebus vadu
Vietnamiečių pašalintas P. 

Poto režimas Kambodijoje savo 
kortas bandė sustiprinti princo 
N. Sihanouko įjungimu. Jam 
buvo pasiūlyta tapti naujai su
daryto Patriotinio-Demokratinio 
Fronto pirmininku ir Kambodi- 
jos prezidentu. N. Sihanoukas, 
gyvenantis Š. Korėjoje, pasiū
lymą atmetė dėl komunistų te
roro, pareikalavusio milijonų 
aukų. Tarp žuvusių kambodiečių 
yra ir paties princo vaikų bei 
vaikaičių.

Siame numeryje:
Raudonoji klaida

Sovietinė tautų vergija yra Rusijos grėsmė
Renginiai, skirti Vilniui

Čikaga paminėjo Vilniaus un-to sukaktį kultūriniais renginiais
Tikėjimas priespaudoje

Religinis entuziazmas sovietinėje visuomenėje ir Vakaruose
Studentiškos dienos Vilniuje

Buvusios studentės atsiminimai iš lietuviško universiteto
Ideologijos ir pažadai

Ekonominės ir socialinės sistemos ir mūsų laikai 
Bent šiuo metu nėra vietos pesimizmui 

Pokalbis su vyriausiu “Draugo” redaktoriumi Čikagoje 
Lietuvių sąskrydis Venecueloje

Valencijos lietuviai, ilgai ilsėjęsi, surengė platų sąskrydį 
Tautinių šokių šventei ruošiantis

Įspūdžiai iš Dainavos stovyklavietėje surengtų vadovų kursų 
Baltistikos konferencija Švedijoj

Mūsų bendradarbės pokalbis su konferencijos dalyviu
Gamtos įkvėpta dailė

Dailininko Prano Gailiaus kūryba ir jo paroda
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Tikėjimas priespaudoje

Studentiškos dienos Vilniuj

Vokiečių Osnabruecko vysku
pijos laikraštis “Kirchenbote” 
35 nr. lygina Vokietijos ir So
vietų Sąjungos visuomenes, ku
riose gana skirtingai reiškiasi 
religinis tikėjimas. Vakaruose, 
r^šo autorius, moderniam šian
dieniniam žmogui nelengva ti
kėti, kartais net neįmanoma, nes 
Įvairiausios gamtos mokslų sen
sacijos ir atradimai jam, norin
čiam tikėti žmogui, pateikia lig
šioliniam tikėjimui neva nepri
imtinus faktus, kurie tarsi prieš
tarauja tam, kas sužinoma tikė
jimo keliu. Pagaliau modernu
sis žmogus esąs tiek įsikinkęs į 
laimėjimų, pasiekimų ir pelno 
visuomenę, kad jam nebelieka 
nei laiko, nei noro susimąstyti 
apie gyvenimo prasmę, savo 
sielą bei į savo vidų įsijausti. 
Taip tad esą Vakaruose.

O kaip yra Rytuose? Apžvel
giant Sovietų Sąjungos visuo
menę, reikia nustebti. Tikėjimo 
atžvilgiu yra sunkiai peržengia
ma praraja tarp abiejų visuome
nių. Tiesa. Sovietų Sąjungoje, 
paviršutiniškai žvelgiant, prekių 
trūksta, gaminiai dažnai men
kos kokybės, neretai trūksta 
betkokios kultūringos praban
gos, prie prekynamių rikiuojasi 
vienur kitur ilgos pirkėjų eilės. 
Bet tai išorinis fasadas, už ku
rio slepiasi kitokia negu Vaka
ruose religinė tikrovė, kuri pa
stebima lankantis šventovėse. 
Jos ten net paprastomis dieno
mis lankomos, o šventadieniais 
kartais būna perpildytos maldi
ninkais.

Tai dar nevisa, kas stebina va
karietį turistą. Jį tiesiog pribloš
kia nelauktai gilus tikinčiųjų 
pamaldumas, ramus susikaupi
mas, maldingas įsijautimas į pa
maldas. Visa tai atspindi veidai 
ne tik pagyvenusių moterų ir 
vyrų, bet ir jaunimo. Ir jaunų 
maldininkų veidus persunkia 
šventas tikėjimas, lyg kokia 
šventumo aureolė. Stebina va
kariečius turistus ir tai, kad pa
maldas laiko jauni dvasininkai, 
melsdamiesi ir spindėdami jėga,

' A+A
PRANUI ŽILVIČIUI 

mirus,

nuoširdžių užuojauta liūdesio valandoje reiškiame 
jo žmonai MARIJAI, dukroms BIRUTEI ir NIJOLEI, 
seseriai ROŽEI AUGUSTINAVIČIENEI, vaikaičiams 
PAULIUI ir NIJOLEI, žentui VLADUI VYTUI bei 

kitiems giminėms —

E. Gužauskienė

P. V. Gurneliai

B. B. Dirsės

P. Laureckienė

A. Kairys

<3farnifur&£t&
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

*
*

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos. 
Vaiku baldai 
įvairūs kilimai 

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

kuri tiesiog traukia tikėti ir 
melstis prašalaitį.

Vakariečius stebina ir tai, kad 
praėjus 60 metų nuo raudonojo 
spalio, kai Leninas pranašavo, 
jog religiją išvys gamtos moks
lai, toji ujamoji religija yra ne 
tik gyvastinga, bet net stiprė
janti. Valstybinis komunistų re
žimas viską darė, kad įgyvendin
tų tą Lenino pranašystę: nebi
jojo nei peilio, nei revolverio, 
nei melo, nei šmeižto, nei ateis
tinės prievartos mokykloje, nei 
tikinčiųjų diskriminacijos vi
suomenėje. nei kalėjimo. Viso 
to pasekmės? Religinis tikėji
mas ne tik nemenkėja, o po- 
tvyniškai liejasi ne tik papras
toje liaudyje, bet ir inteligenti
joje. Ar ne būdingas vieno aka
demiko prisipažinimas: “Mo
kykla mane išaugino tikru ate
istu, baigiau augštąsias fizikos 
studijas, bet 28 metų sulaukęs 
suradau religinį-tikėjimą ir įsto
jau į vienuolyną. Toks esu ne 
aš vienas”.

Autorius, baigdamas savo 
straipsnį apie stiprėjantį reli
gingumą Sovietų Sąjungoje, 
klausia: ar tikrai ši religinė 
kaita Sovietų Sąjungoje jau to
kia nuostabi? Ar ji nėra rodik
lis tvirtinimo, kad žmogus ilgai 
negali apseiti be religinio tikėji
mo? O tai jau verčia galvojan
čius susimąstyti! K. D.

• Kentėjimo išmintis yra gyve
nimo išminties dalis. ...Tiktai Nu
kryžiuotojo mokykloje galime tikrai 
išmokt kentėti, nešioti skausmą kaip 
vainiką (Nijolė Sadūnaitė).

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

D. Naginskas

A. S. Steigvila

K. Simutienė

D. O. Šiurnos

E. V. Zadurskiai

★

★

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

G. DUMCIŪTĖ-
BREICHMANIENE

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pirmoji diena universitete
Mokslas turėjo prasidėti tik 

sekančią savaitę, bet universite
tą susirasti nutarėme anksčiau. 
Diena buvo dar šaltesnė. Vilnius 
yra toliau nuo jūros, ir klimatas 
tikrai žiemyninis — šaltos, sau
sos žiemos, karštos vasaros. Vos 
išėjus oran, plaukai ir blakstie
nos apšarmodavo. Tai patirti 
teko pirmą kartą. Eidamos į 
universitetą, pasižiūrėjusios vie
na į kitą, pradėjom juoktis. Ir 
juo daugiau kalbėjom bei kvė- 
pavom, juo žilesnės darėmės. 
Nusileidusios Kalinauskio ir 
Liejyklos gatvėmis į Napoleo
no aikštę, pro. puošnius rūmus, 
kuriuose žygiuodamas į Maskvą 
ilsėjosi Napoleonas, priėjome 
universiteto pastatus. Senoviš
ki, paprasti, didžiuliai tai pasta
tai, dvelkia praeitimi.

Nuo pat mažens labai troškau 
mokytis ir laikiau tai didele lai
me. Gal tai buvo mano tėvo įta
ka. Jis — paprastas žmogus, 
ūkininkas, vėliau amatininkas, 
verslininkas, prekybininkas. 
Skaityti ir rašyti išmoko iš kai
mo daraktoriaus. Vėliau, I D. 
karo metu su pabėgėliais gyven
damas Vilniuje, stengėsi lanky
ti vakarinius kursus ir savo aki
ratį praplėsti. Jis mums, vai
kams, dažnai sakydavo: “Jokių 
turtų jums nepaliksiu, bet 
stengsiuosi duoti mokslą, kiek 
mano ištekliai ir jėgos leis. 
Mokslas yra turtas, kurio nerei
kia ant pečių nešioti, kurio ne
gali vagys pbvogti, kurio negali 
gaisras nei karas sunaikinti”. 
Knygą jis laikydavo geriausiu 
draugu, su kuriuo gali daug ma
lonių valandų praleisti, kuris ta
vęs niekados neapvilia ir neap
kalba.

Aš visados gailėdavau drau
gų, kurie dėl vienos ar kitos 
priežasties turėdavo mokslą nu
traukti. I kiekvieną mokslo 
įstaigą žiūrėdavau su tam tikra 
pagarba. Ir dabar, stovėdama 
prieš paprastas medines didžiu
lio pastato duris, ant kurių jau 
lietuviškai buvo užrašyta “Vil
niaus universitetas”, jaučiau 
tam tikrą dvasinį pakilimą. Sis 
universitetas išaugino Lietuvai 
vyskupą Valančių, Simoną Dau
kantą, Stuoką-Gucevičių, Stane
vičių ir daugelį kitų. Man atro
dė didelė laimė, jog tai ir mano 
busimoji Alma Mater.

Peržengusios universiteto 
slenkstį, pasimetėme koridorių 
labirinte. Ir ne tik tą pirmąją 
dieną, bet ir vėliau tekdavo daž
nai paklysti bei vadovautis už
rašais su rodyklėmis, kur audi
torijos, dekanas ir kita. Sutiko
me ir daugiau tokių smalsuolių 
kaip mudvi, ir visi bendrai kla
jojome vingiuotais koridoriais. 
Užtikom puošniąją Aulą su 
skliautuotom sienom ir lubom, 
auksu išpuoštais stalais, pa
veikslais ir freskomis išmargin
tą. Čia vykdavo visos iškilmės.

Beklajodami suradome ir pa
grindinį universiteto įėjimą, ku
ris erdviu vestibiuliu ir daug 
puošnesnėmis durimis <vedė į 
Šv. Jono šventovės kiemą, o iš 
ten į vartus ir išėjimą į Pilies 
gatvę. Universiteto pastato mū
rinės sienos — beveik metro 
storumo, medinės grindys, audi
torijų kampuose — didžiulės 
krosnys, į kurias galima buvo 
sustatyti metro ilgumo malkas. 
Tos krosnys niekad neįšildavo. 
Visa tai sudarė labai seno pasta
to įspūdį.

Žiemos metu auditorijose sė
dėdavom su apsiaustais, o ir va
sarą reikdavo neštis šiltesnį dra
bužį, nes per storas sienas ir 
kaitri saulė neprasiskverbdavo 
pakankamai, kad sušildytų dar 
nuo žiemos įšalusias patalpas.

Universitetas turėjo didelę ir 
turtingą biblioteką, nors dvi sa
vaites Vilniuje pašeimininkavę 
rusai daug vertingų knygų iš
vežė dar prieš Vilnių grąžinda
mi Lietuvai. Vėliau universite
tui kuriantis ir plečiantis, bib
lioteka buvo papildyta iš Kauno 
universiteto atvežtomis knygo
mis.

Kaip daugumas Vilniaus seno 
stiliaus statybos pastatų, taip ir 
universiteto pastatai buvo su
jungti vieni su kitais. Jų vidury
je buvo uždari kiemai, kuriuose 
vasarą buvo galima pasivaikš
čioti, pasėdėti ir saulutėje pasi
šildyti. Kiemai buvo apsodinti 
gėlėmis, sienos apsiraičiusios 
žaliomis girlandomis. Vilniaus 
universitetas buvo daug senoviš- 
kesnis už kauniškį, su tam tik
rais trūkumais, bet greitai prie 
jų pripratome.

Mokslo metų pradžia
Dar prieš Kalėdas prof. Kon

čius perėmė iš lenkų Vilniaus 
universitetą ir pradėjo adminis
tracinius darbus bei pasiruoši-' 
mą pavasario semestrui. Kalėdų 
atostogų metu ir daugumas pro
fesorių persikėlė iš Kauno. 1940 
m. sausio 15 d. prasidėjo pirma
sis studijų semestras lietuviška
me Vilniaus universitete.

Rektoriumi , buvo išrinktas 
prof. Mykolas Biržiška. Jo dar
bas nelengvas: kaikurie lenkai 
boikotavo universitetą. Reikėjo 
pertvarkyti technišką persona
lą, taikyti paskaitas kaikuriems 
profesoriams, kurie dar važinė
jo iš Kauno ir t. t. Bet studen
tiškas gyvenimas atgijo tuoj 
pat, juo labiau, kad viskas spie
tėsi apie bendrabutį. Pagrindi
nis ir visos veiklos centras bu
vo Akademikas — Tauro 4. Be 
jo, dar sename vienuolyno pa
state Augustinijonų gatvėje vei
kė bendrabutis tik mergaitėms, 
o Bokšto gatvėje apsigyveno 
daugiausia Pedagoginio Institu
to studentai.

Susiorganizavo visos korpora
cijos ir studentų atstovybė, ku
rios pirmininku buvo išrinktas 
Antanas Kučys. Užvirė studen
tiška veikla, nė kiek nesilpnes- 
nė kaip Kaune: vyko korporaci
jų susirinkimai, pašnekesiai, ar
batėlės, alučiai ir kita. O šešta
dienių vakarais valgyklos salė
je pasilinksminimai su progra
momis sutraukdavo visus Vil
nį a u s studentus. Linksmai 
skambėjo lietuviškos dainos. 
Bendrabutyje gyvenimo sąlygos 
buvo idealios, ir tik vienas rū
pestis buvo — kuo daugiausia 
žinių pasisemti bei egzaminus iš
laikyti.

Kaip šalutinį dalyką studija
vau fizinį auklėjimą. Mūsų lek
toriai stengėsi išnaudoti nepap
rastai geras sąlygas žiemos spor
tui. Dr A. Vokietaičio ir S. Sač- 
kaus vadovaujami slidinėjimo 
bei čiuožimo kursai turėjo dide
lį pasisekimą. Puikūs Antakal
nio kalnai, kuriuos praminėm 
“Lietuvos Šveicarija”, slidinėji- 
fhui tiko iki balandžio mėnesio. 
Ir kiti studentai susidomėjo sli
dinėjimu — vis daugiau ir dau
giau lietuviškų balsų girdėjosi 
Antakalnio pušynuose.

Prasidėjus kprppracijų gyves
nei veiklai, skaučių draugovės 
vadovybės buvau paprašyta su
daryti tautinių šokių grupę. Ji 
susidarė iš 16 mergaičių. Vyrų 
nepasisekė tuo laiku sudominti. 
Atrodė, kad šokiai skirti dau
giau mergaitėms. Atėjus pava
sariui, grupė jau buvo pajėgi ir 
pasirodymams studentų išvyko
se bei kitur. Tai buvo pirmoji 
pastoviai veikusi tautinių šokių 
grupė Lietuvos universitete. Ji 
išsilaikė iki pat universiteto už
darymo. Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune specialioms 
progoms buvo suorganizuojamos 
grupės, kurios po pasirodymo 
vėl išnykdavo. Taip pat susior
ganizavo ir studentų choras.

Liūdnos laidotuvės
Perėmusi Vilnių, Lietuvos vy

riausybė atstatė susisiekimą, 
prekybą, pramonę, pertvarkė ir 
išplėtė švietimo tinklą, o sau
gumui ir tvarkai palaikyti į Vil
nių perkėlė kariuomenės bei po
licijos dalinius. Vilniun buvo 
pasiųsti rinktiniai vyrai: jauni, 
gražiai nuaugę, mandagūs, pasi
rengę patarnauti, švariomis 
tvarkingomis uniformomis pasi
puošę. Nekartą gėrėdavomės 
Lietuvos policijos daliniais. O 
tarp jų ir studentų buvo lyg 
kažkoks draugiškumo bei sim- < 
patijos jausmas, gal dėlto, kad 
bendras priešas atrodė lenkas. 
Vieną pavasario dieną pasklido 
žinia, kad vienas policininkas 
rastas žiauriai nužudytas peilio 
dūriais. Nereikia ir sakyti kokia 
nuotaika buvo visame mieste.

Liūdna, tyli, lėta procesija 
slinko Vilniaus gatvėmis, ke
liems orkestrams grojant laido
tuvių maršus. Miestas buvo vi
siškai tuščias: studentai su kor
poracijų vėliavomis, įstaigų tar
nautojai, gimnazijų mokiniai ėjo 
paskui jauno policininko karstą, 
o lenkai užsidarinėję krautuves 
ir net namų langines tik per 
plyšius žiūrėjo į gatvėje einan

čią minią. Turbūt būtų galima 
buvę suskaičiuoti, kiek lietuvių 
tuo laiku buvo Vilniuje. Eida
mas pareigas' žiauriai nužudy
tas policininkas buvo palaidotas 
Rasų kapinėse su didelėmis iš
kilmėmis. Nereikėjo skelbti vi
suotinio gedulo — jis savaime 
buvo jaučiamas. Dar grįžtant iš 
kapų, keletas studentų perėjo 
kavines, kurias vakarop lenkai 
pradėjo vėl atidarinėti, ir pa
prašė jas uždaryti. Kaikur ir 
langai išbyrėjo. . .

Pamaldos katedroje
Pavasaris atėjo greitai ir stai

giai. Vilnius pasipuošė gėlėmis. 
Kiekviena erdvių aikščių ir par
kų vietelė buvo išnaudota, išva
lyta, apsodinta gėlėmis, rūpes
tingai prižiūrima. Dažnai užlip- 
davom į Gedimino pilį ar Trijų 
Kryžių kalną pasigėrėti bendru 
Vilniaus vaizdu, ramiai tekan
čia Neries juosta, miestu, pa
skendusiu žalumynuose ir gėlė
se.

Vyriausybė neužmiršo ir kul
tūrinio Vilniaus gyvenimo: vei
kė dramos teatras, vėliau ir ope
ra. Tačiau niekaip nesisekė pa
veikti nepaprastai užkietėjusio 
lenko Vilniaus arkivyskupo Jal- 
brzykovskio, kad jis leistų lietu
viškas pamaldas Vilniaus kate
droje. Melstis eidavom į seniai 
lietuviams priklausiusią Šv. Mi
kalojaus šventovę, Aušros Var
tus, Šv. Kazimiero koplyčią ka
tedroje arba į studentams skir
tą Šv. Jono šventovę. Vieną šeš
tadienio popietę, valgant pietus 
studentų valgykloje, galbūt ko
vo gale, ant kėdės pasilipo stu
dentų atstovybės pirmininkas A. 
Kučys ir pasakė: “Rytoj 9 vai. 
ryto eisime visi į katedrą. Pats 
laikas Vilniaus šventoves atlie
tuvinti”.. Antrą kartą to sakyti 
nereikėjo, nes jau dažnai buvo 
reiškiamas nepasitenkinimas, 
kad sostinės katedroje viskas 
vyksta lenkų kalba.

Gražų saulėtą pavasario rytą 
visi kaip vienas, studentiškomis 
kepuraitėmis pasipuošę, Gedi
mino gatve traukėme į katedrą. 
Policininkai gatvėse tik links
mai šypsojosi ir sveikinosi. Pir
mąją viešų demonstracijų dieną 
katedroje lietuvių negalėjo būti 
labai daug, bet buvo kažkoks 
dvasinis pakilimas ir jėga, kad 
įstengėme savo giesmėmis per
rėkti lenkus, kurie buvo netikė
tai užklupti. Pamaldos buvo at
laikytos lenkiškai, bet mes iš
giedojome visas giesmes, kurias 
tik mokėjome. Nuostabiai gerai 
jos skambėjo. Kai kunigas užli
po į sakyklą sakyti pamokslo, iš
klausėme Evangelijos lenkiškai, 
bet vos jam prabilus sakyti pa
mokslą lenkiškai, vėl pasigirdo 
lietuviška giesmė. Jis tik stovė
jo ir galvą kraipė, tartum saky
damas, kokie mužikai ir neiš
auklėti tie lietuviai. Keletas stu
dentų užlipo prie sakyklos, pa
ėmė ant rankų pamokslininką 
ir per kitų iškeltas rankas nu
nešė jį atgal prie kunigų ant pa- 
augštinimo prie didžiojo alto
riaus. Man tas žygis atrodė net 
baisus, bet širdyje jutau, kad 
tai turbūt tik vienintelis kelias 
palaužti užsispyrusio arkivysku
po įsakymams. Mišių pabaigoje 
lenkai giedodavo himną “Bože 
cos Polskę”. Niekados lietuviai 
šventovėje himno negiedodavo, 
bet vos tik lenkai pradėjo savo 
himną, be jokio iš anksto numa
tyto plano ar susitarimo stipriai 
ir galingai skambėjo “Lietuva, 
Tėvyne mūsų. . .”. Lenkai pa
simetę ir nustebę nutilo. Pirmą 
kartą giedojau himną šventovė
je, ir dabar man atrodo, kad pir
mą ir vienintelį kartą taip stip
riai ir galingai. Turbūt taip pat 
jautėsi kiekvienas ten buvęs lie
tuvis. Išeinant iš katedros, len
kai spjaudė ant mūsų, grasino 
kumščiais ir kažką kalbėjo. Po 
šio sekmadienio Lietuvos him
nas pasiliko, bent Vilniuje, už
baigiamąja Mišių dalimi net ir 
sovietų okupacijos laikais.

(Bus daugiau)

Mūsų kredito unijos narei
ata Augustei Lingaitienei

mirus, jos dukrai ONAI VORONINKAITIENEI su šeima,' 
sūnums JONUI ir PETRUI su šeimomis, visiems gimi
nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 
"Litas" valdyba

ONAI BUDANAVIČIENEI
Vokietijoje mirus,

dukrą LENĄ MACEVIČIENĘ, jos šeimą ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame —

J. A. Trinkūnai ir šeima

A+A 
JONUI MARDOSUI 

staigiai mirus, 
skausmo prislėgtus — žmoną ELZBIETĄ, dukrą 
KRISTINĄ, jos vyrą, sūnų ALEKSANDRĄ, kitus 

gimines ir bičiulius giliai užjaučiame —

L. Bieliauskaitė G. L. Vyšniauskai
P. O. Dabkai M. Žaliauskienė

Padėka
š.m. liepos mėnesio 21 dieną Visagalis pasišaukė 

mūsų brangią mamą, uošvienę ir močiutę

Mariję Kuzmickienę.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebo

nui ir kunigams už Rožinio maldas koplyčioje, už atna
šautas laidotuvių Mišias, atsisveikinimo žodžius ir paly
dėjimą į kapines Anapilyje. Dėkojame Lietuvos Kankinių 
parapijos klebonui už šv. Mišių konceleBravimą.

Esame giliai dėkingi giminėms ir draugams už gė
les/pažįstamiems ir visiems, kurie lankė velionę koply
čioje, užprašė šv. Mišias, dalyvavo laidotuvių Mišiose ir 
kartu su mumis palydėjo į amžino poilsio vietą. Dėko- . 
jame visiems už žodžiu ir raštu pareikštas užuojautas.

Mūsų ypatingo padėka visiems Prisikėlimo parapi
jos kunigams ir mieliems giminėms už dažną velionės 
lankymą jos sveikatai silpnėjant ir visokeriopą pagalbą. 
Taip pat abiejų parapijų katalikių moterų draugijos na
rėms už lankymą ir dovanėles.

Sūnus, duktė,.
marti, žentas, anūkės-ai

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

©anairtąn Ari peninčiais
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius ■ 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų 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

Mes klausiame-.
1. Ar surašėte savo testamentę?
2. Ar prisiminėte testamente 

Kanados Lietuvių Fondę?

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

Tel. 487-2147, vakarai, 443-8955
Mchtrlškas darbas, puikūs lietuviški projektai * 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



Vienintelė Lietuvos kunigų seminarija, kurią 1979 metais baigė tik šeši klierikai. Kasmet Lietuvoje miršta apie 20 
kunigų. Dėl sovietinių suvaržymų seminarija gali priimti kasmet tiktai po keletą kandidatų. Nuotraukoje iš kairės 
į dešinę sėdi dėstytojai: kun. Pr. Tamulevičius, kun. A. Kajackas, kun. Pr. Vaičekonis, kun. VI. Michelevičius, rek
torius kun. V. Butkus, vysk. L. Povilonis, kan. P. žiukelis, kun. J. Pranka, kun. St. Brazdeikis, kun. A. Turčinskas. 
Stovi pirmoje eilėje naujieji kunigai (už Michelevičiaus): J. Paulauskas — Telšių vyskupijos, K. Krikščiukaitis — 
Kaišiadorių, E. Rinkevičius — Panevėžio, H. Blaževičius — Vilniaus, R. Pukenis — Panevėžio, G. Sakalauskas 
— Vilkaviškio. 1 šią seminariją kandidatų netrūktų, jei nevaržytų sovietinė valdžia

Bent šiuo metu nėra vietos pesimizmui

Ideologijos ir pažadai B. VAIČAITIS

Anglijos XVIII š. ekonomis
tas Adomas Smithas skelbė, kad 
darbas esąs turtų šaltinis. Kapi
talizmas yra pagristas darbo na
šumu ir gamybos procese virš- 
vertės (pelno) susidarymu. Pel
nas yra kapitalistinės sistemos 
variklis: tik pelningos Įmonės 
išaugo į milžiniškus fabrikus ir 
užvertė gėrybėmis pasaulinę 
rinką. Laisvės kraštuose kapita
lizmas klestėjo, augo, progresa
vo įmonės, turtėjo valstybė ir 
bendruomenė, bet kartu didėjo 
ir nelygybė tarp darbdavių ir 
darbininkų, nes kapitalizmas 
nesirūpina turtų išlyginimo 
principais visuomenėje. Tuo 
tarpu socialistai pradėjo kelti 
socialinės lygybės idėjas.

Pasibaigus Viduramžiams, ke
liant darbo našumą, pritaikant 
naujuosius išradimus ir techno
logiją, tobulėjo Įmonės, augo 
produkcija, bet socialinis skir
tumas tarp Įmonės savininko ir 
darbininko pasidarė labai dide
lis: darbininkas jautė, kad jo 
darbo jėga įmonėse, pritaikius 
naują technologiją, išnaudojama 
daugiau darbdavio naudai, negu 
dirbančiojo. Todėl V. Europoje 
pirmiausia ir buvo pergyventa 
socialinė revoliucija.

Naujos gamybos priemonės, 
kurios priklausė darbdaviams, 
darbininkų buvo naikinamos 
kaip šėtono išdaigos, nes jiems, 
intensyvėjant gamybos proce
sui, reikėjo daugiau pastangų 
didesniam gėrybių kiekiui paga
minti, bet jų atlyginimai ir so
cialinė gerovė nebuvo keliami 
proporcingai didėjančiai pro
dukcijai.

Darbininkai ir jų organizaci
jos, pamačiusios, kad pagamintų 
gėrybių kiekis didėja daug grei
čiau, kaip dirbančiųjų socialinė 
gerovė, ėmė kelti savo reikala
vimus, būtent, lygaus gėrybių 
padalinimo. Garsiųjų socialistų 
buvo pradėtos skelbti utopinės 
idėjos, kad žemėje būtų sukurta 
“dangaus karalystė”, jeigu so
cialistai paimtų gamybą ir gėry
bių paskirstymą Į savo rankas.

Pirmieji socialistai visai ne
įvertino svarbiausio kapitalizmo 
gamybos variklio — individo 
iniciatyvos. Sovietų Sąjunga, 
valdydama derlingiausius žemės 
plotus, sukolektyvino žemės 
ūkį, palikdama iniciatyvą val
džios administratoriams, tačiau 
nė po 60 metų valdymo nepajė
gia aprūpinti imperijos gyven
tojų mėsa, pieno produktais ir 
daržovėmis.

Ilgainiui socialistų skelbia
ma gėrybių lygybės paskirstymo 
idėja tapo mados dalyku. Ta ly
gybės idėja yra skelbiama ne 
tik darbininkų klubuose ir orga
nizacijose, bet ir buržujų ložėse, 
universitetų katedrose, švento
vėse, knygynuose. . .

Per paskutinius du šimtme
čius labiausiai plintanti politinė 
ideologija yra socializmas, ku
ris antroje šio šimtmečio pusėje 
apėmė visus kontinentus.

Kapitalizmas, kuris išugdė 
Vakarų civilizaciją, sukūrė mil
žiniškas Įmones, apvertė gėry
bėmis ne lik kapitalistinius 
kraštus, bet ir aršiausius kapita
lizmo priešus socialistus, iškėlė 
žmogų į erdves, nugabeno į mė
nuli, — dabar daugelio vaizduo
jamas juodžiausiu velniu. Jis 
esą paveržė žmogaus dvasią ka
pitalui, yra kankinamas amži
nos nelygybės. Iš tos kapitalis
tinės vergijos galįs išgelbėti tik 
socializmas.

Karolio Markso socializmas 
1917 m. buvo bandomas įgyven
dinti Rusijoje. Panaikinus pri
vatinę nuosavybę ir kitas kapi
talizmo šaknis, vietoje buvusios 
carų laikais kapitalistinės bur
žuazijos išaugo naujoji prole

tariato diktatūros buržuazija, 
kuri gyvena ištaigingai didmies
čių priemiesčiuose naujojo dar
bininkų proletariato statytose 
pilaitėse. Si sistema oficialiai 
vadinama komunistine prole
tariato diktatūra.

* * *
Vyriausybei pasikeitus, kraš

to gamyba dar ilgesnį laiką eina 
sena vaga, jeigu pasikeitimas 
nėra revoliucinis ir įvyko demo
kratinio proceso keliu. Pvz. Šve
dijoje, išrinkus konservatorius, 
socialistinės valdžios įvestos so
cialinės reformos palieka galio
je ir po parlamento rinkimų, 
bet naujosios vyriausybės kraš
to ūkis bus rikiuojamas kapita
listinės sistemos linkme. Demo
kratiniuose kraštuose ūkio poli
tikos keitimosi procesas būna il
gas ir labai atsargus. Naujoji 
vyriausybė pakeitimo priežastis 
visuomenei aiškina per spaudą, 
radiją ir kitomis priemonėmis. 
Kanados socialistų vadas Ed. 
Broadbentas atmeta idėją, kad 
socialistai, paėmę valdžią į savo 
rankas, paimtų visą ūkį valdžios 
kontrolėn, nusavintų įmones. 
Tokia politika yra žalinga kraš
to ūkiui, nes gąsdina privačius 
verslininkus ir žlugdo privačią 
iniciatyvą.

Po II D. karo suvereninės so
cialistinės valstybės užima savo 
skaičiumi pirmą vietą kaip val- 
dymosi sistema. į socialistinių 
valstybių skaičių įeina Vakarų 
stiliaus demokratinės valstybės, 
diktatūrinės socialistinės valsty
bės, kur dauguma gamybos 
priemonių yra palikta privačių 
asmenų rankose, ir paveldimo
sios monarchijos, kur kraštą 
valdo rinktas visuotiniu balsavi
mu parlamentas, bet didžiosios 
įmonės yra suvalstybintos. Šių 
dienų socializmas yra patogumo 
vėliava, kuria naudojasi visokio 
plauko technokratai, planingo 
ūkio šalininkai ekonomistai, ma
žesnių valstybių diktatoriai, ku
rie, dengdami savo valdymą so
cialistine vėliava, laiko valdžią 
savo rankose socialistinės lygy
bės vardan.

Mūsų laikais, kai kas yra gero, 
socialistai skelbia, kad tai jų 
nuopelnas, o kai blogo — kapi
talizmo pasekmė. Kapitalizmas 
mūsų visuomenėje turi lyg ir 
materializmo atspalvį, kuris 
reiškiasi godumu, savanaudiš
kumu, nors mūsų laikų žmogus 
turi tas pačias ydas, nežiūrint 
kurioje sistemoje gyventų. Ka
pitalizmas labai nepopuliarus 
buvusiose Europos valstybių ko
lonijose — Afrikoje ir kitur. Jis 
ten turi pavergėjo, išnaudotojo 
vardą. Kapitalizmas kaltinamas 
gėrybių paskirstymo, lygybės 
principo ignoravimu, nedarbo 
didinimu, ūkio stagnacija, valiu
tos nepastovumu ir pagaliau in
fliacija, nors ji neturi nieko 
bendro su kapitalizmu. Infliaci
ja yra greičiau socializmo pa
sekmė, kur visuomenė išreika
lauja iš valdžios daugiau gėry
bių,. negu pagamina. Mat, socia
listai, populiarindami savo ly
gybės idėjas, skelbia pažadus, 
kuriuos reikia įvykdyti, nežiū
rint ar gamyba proporcingai pa
didėjo.

Infliacija nepriklauso nuo val- 
dymosi sistemos — ji reiškiasi 
tiek socialistiniuose, tiek kapita
listiniuose kraštuose. įdomu 
prisiminti vieną epizodą iš di
džiosios ūkio krizės (1930-33 m.) 
Lietuvoje, kai krašto ekonomis
tai pastebėjo, jog visa krašto ga
myba yra mažesnė, negu visi 
mokėjimai privataus ir valdžios 
sekretoriaus. Kad nebereikėtų 
skolintis ir spausdinti daugiau 
litų krašto deficitui padengti, 
buvo padaryta labai nepopuliari 

operacija: atskaityta iš valdžios 
tarnautojų biudžetui subalan
suoti net iki % algos didesniems 
valdininkams, o privačiam ūkiui 
buvo įvestas darbo pajamų mo
kestis. Taip infliacijos šaknys 
buvo pakirstos Lietuvoje, ir lito 
aukso paritetas buvo išlaikytas 
iki rusų okupacijos.

* * *
Socializmas grindžiamas lygy

bės sąvoką. Esą žmonės, jų aiš
kinimu, turėtų dirbti visos 
bendruomenės labui, kaip savo 
šeimai. Anglijos darbo partijos 
vadas James Callaghan išvedžio- 
ja, kad bendruomenė yra pa
grįsta kooperavimu, bet pasku
tiniai didieji streikai, darbie- 
čiams valdant, nerodė darbinin
kų kooperavimo su darbiečių 
vyriausybe.

Kapitalistinės sistemos ūkis 
yra grindžiamas konkurencija: 
kas nepajėgia konkuruoti savo 
gaminiais laisvoje rinkoje, ban- 
krotuoja ir iškrenta iš gamybos 
proceso. Socializmas turi daugy
bę variacijų, bet jį galima su
grupuoti į 3 grupes.

1. Marksizmas-leninizmas, so
cialistinė sistema, vadinama ko
munizmu. Ši sistema yra įsigalė
jusi Rusijoje ir jos satelitinėse 
valstybėse.

2. Socialdemokratai, kurie at
meta diktatūros principą ir so
cializmą grindžia humanizmo 
bei lygybės idėjomis. Čekoslova
kijos Dubčekas socialistinę vals
tybę įsivaizduoja žmonišku vei
du. Komunistai socialdemokra
tus laiko buržuazine visuomene, 
nes ten tebėra visuomenės pa
siskirstymas klasėmis. Socialde
mokratai smerkia marksistinius 
komunistus, kurių įvesta dikta
tūra išdavė marksistinį-leninis- 
tinį socializmą, nes, komunis
tams valdant, socializmas neteko 
žmoniškumo. Europos socialde
mokratai įsitvirtinę V. Vokieti
joje, Austrijoje, Belgijoje, Da
nijoje, Suomijoje, Liuksembur
ge, Norvegijoje, Olandijoje, 
Portugalijoje, Prancūzijoje ir 
kt. Švedijoje ir Anglijoje pasku
tiniuose rinkimuose socialdemo
kratai neteko daugumos. Social
demokratija sutinka principe, 
kad valstybė būtų valdoma kelių 
partijų sistemos. Socializmas 
galįs būti įvestas palaipsniui, 
laimint demokratiniu būdu rin
kimus. Kur įsigali socialdemo
kratai, ten krašto ekonomija 
yra mišri: privatus ir valstybės 
ūkis lygiagrečiai egzistuoja, 
valstybė turi priežiūros teisę, 
bet iniciatyva gali išplaukti ir 
iš privačios nuosavybės.

3. Trečiojo pasaulio socializ
mas išaugo buvusiose Europos 
valstybių kolonijose po II D. 
karo. Jis skiriasi nuo Europos 
socializmo, kuris augo suvere
ninių valstybių įtakoje, tuo tar
pu Trečiojo pasaulio socializmas 
atsirado, išsivadavus tautoms iš 
svetimų valstybių okupacijos. 
Alžerijoje ir Libijoje išaugo is- 
laminis socializmas. Tanzanijo
je prezidento Julius Nyerere 
socializmas organizuotas šeimos 
pagrindu. Jamaikoje premjero 
Michael Monley socializmas or
ganizuotas kooperatyvų pagrin
dais. Tos valstybės save laiko 
socialistinėmis, bet mažai turi 
panašumo su marksistine ideo
logija. Jos turi griežtai tautinį 
atspalvį, tvarkosi Afrikos ar 
Azijos klajoklių papročiais. 
Antra, tos valstybės atmeta ka
pitalizmą, nes joms primena bu
vusią svetimųjų eksploataciją. 
Trečia, jų ūkio politika vengia 
privatinės nuosavybės ir griež
tai kontroliuoja užsienio firmų 
investacijas. Jos mano, jeigu 
bus palikta privatinė nuosavy
bė, tai darbininkas bus kapitalo

(Nukelta į 6-tą psl.)

Šių metų liepos 12 d. suėjo 
70 m., kai Pensilvanijos Wilkes 
Barre miestelyje buvo išleistas 
pirmasis “Draugo” numeris. 
Tada ėjęs tik svaitraščiu, 1912 
m. liepos 4 d. “Draugas” buvo 
perkeltas į Čikagą ir nuo 1916 
m. kovo 31 d. pradėjo eiti dien
raščiu. Taip iš kuklaus katalikų 
leidžiamo savaitraščio ilgainiui 
“Draugas” išaugo į didžiausią 
ir plačiausiai skaitomą lietuvių 
dienraštį laisvajame pasaulyje. 
Ta proga, "TŽ” redaktoriaus 
senokai paprašytas, padariau šį 
pokalbį su vyriausiu dienraščio 
redaktoriumi kun. Pr. Garšva, 
MIC, sąmoningai beveik nelies
damas praeities istorinių deta
lių, bet tik dabartį ir ateitį. Ma
nau, kad šis pokalbis kartu pa
liečia ir “TŽ” bei kitos lietuvių 
spaudos dabarties problemas, 
nors “TŽ”, kaip atrodo, savo 
puslapių dar nemažina, bet mes, 
toliau gyvenantys, dažnai pa- 
keikiam paštą už tam tikrais 
laikotarpiais pasitaikantį žiaurų 
“TŽ” vėlavimą. O dabar kalba
mės su vyriausiu “Draugo” re
daktoriumi. VI. Ramojus

— | “Draugo” redakciją atė
jote 1958 m. Nuo to laiko iki 
šiol išeivijos lietuvių gyvenimas 
keitėsi: vienos buvusios didelės 
organizacijos sunyko, kaikurie 
bendrieji veiksniai laiko tėkmė
je nustojo tos įtakos, kurią tu
rėjo pvz. 1949 m., į priekį išėjo 
naujos daugumą lietuvių jun
giančios organizacijos, kaip 
Lietuvių Benruomenė, Lietuvių 
Fondas ir kt. Kaip “Draugas” į 
visa tai atsiliepė, kokios linijos 
laikėsi ir tebesilaiko?

— Teisybė, kad lietuvių išei
vijos organizacinė struktūra pa
sikeitė, bet nemanau, kad dau
gelis visai sunyko. Dar kaiku- 
riais atvejais gražiai pasireiškia 
įvairios senosios organizacijos, 
institucijos ar veiksniai, nors 
jau jaučiamas šioks toks suse- 
nėjimas, užkietėjimas tradicijo
se, neprisitaikymas prie gyveni
mo tikrovės ir pasikeitusių sąly
gų. “Draugo” redakcija visuo
met laikėsi nusistatymo remti 
kiekvieną pozityvų darbą, už
mojį, pastangas, jei tik jos tar
nauja lietuvybei palaikyti ar jai 
kaikuriose srityse stiprinti. 
Stengiamės nekelti tokių klau
simų, kurie liečia tik pavienius 
asmenis ir jų nepagrįstas nuo
mones, ypač visokius ginčus, se
nų sąskaitų suvedinėjimą ir 
pan. Kaip Jūs žinote, “Draugas” 
nuo pat pradžios rėmė ir VLIKą, 
ir ALTą, ir Benduruomenę, o 
Lietuvių Fondo kūrimosi laiko
tarpyje ypač ryškino tą idėją, 
kad ji būtų vykdoma ir įvykdy
ta lietuvių kultūrinės ir auklė
jamosios veiklos srityje. To re
dakcija laikosi ir dabar — kelia 
pozityvius darbus, bet, reikalui 
esant, nurodo ir kaltininkus, ku
rie tuos darbus specialiai ardo.

— Anksčiau dienraštis išei
davo kasdien 8 puslapių ir su 
specialiu kultūros priedu šešta
dieniais. Dabar jau keleri me
tai kasdieninis “Draugas”, iš
skyrus šeštadienius, suplonėjo 
iki 6 puslapių. Kame priežastis: 
skaitytojų, bendradarbių ar 
skelbimų mažėjimas?

— Nė viena iš minėtų prie
žasčių. Pagrindinis puslapių ma
žinimo reikalas — popieriaus 
pabrangimas bent tris ar ketu
ris kartus, pašto siuntų pakėli
mas per pastaruosius penkerius 
metus, siekiantis daugiau kaip 
160%, ogi administracija mo
ka už svorį. Be to, dar nepa
prastai blogas pašto patarnavi
mas — sunkesnius, t.y. 8 psl., 
dienraščius pristato į tolimes
nius miestus tik už kelių dienų, 
o kartais visai nenuneša skaity
tojams. Aišku, dalis tolimesnių 
vietovių turi atsisakyti arba im
ti tik šeštadieninį. Bet tai visų 
lokalinių laikraščių, žurnalų, 
ypač svetimomis kalbomis ei
nančių, problema. At ji page
rės, tuo tarpu negalima nė spė
lioti.

— žvelgiant į skaitytojų skai
čių ir palyginus gana jaunatviš
kai alsuojantį “Draugo” turinį, 
kyla klausimas, ar užtektinai 
jaunųjų skaitytojų bei rėmėjų 
stoja j mirusiųjų vietas?

— Tai galėtų atsakyti tik ad
ministracija, nes redakcija da
bartinėse sąlygose tuo mažai te
gali rūpintis. Bet ateina ir į mi
rusių vietas, ateina ir šiaip sa
vas šeimas sudariusiųjų ir atski; 
rai apsigyvenusių. Bet čia, kaip 
ir į visuomenines organizacijas, 
ateina tik dalis, o ne visi. Jų yra 
daug daugiau, negu mes viešu
moje matome, taigi ir mažiau 
negu galėtų ir turėtų skaityti

Pokalbis su vyriausiu "Draugo" redaktoriumi kun. Pr. Garšva, MIC

Dienraščio “Draugas" pastatas Čikagoje, kuriame telpa redakcija, administracija, spaustuvė ir kitos įstaigos

lietuviškus laikraščius. Tačiau 
čia dar bent šiuo metu nėra vie
tos pesimizmui.

— Jau Jums pareigas perė
mus, dienraštis nustojo visos ei
lės bendradarbių, kurie pasi
traukė iš gyvųjų tarpo. Ar jau
čiate dėl to susidariusią tuštumą 
ir ar neužtektinai sulaukiat jau
nesnių bendradarbių?

— Per tuos dvidešimt viene
rius metus jau tikrai didelis 
skaičius labai gerų bendradar
bių iškeliavo į anapus, neskai
tant, kad dalis ir paseno, nors 
dar retkarčiais bendradarbiau
ja. Bendradarbių tuo tarpu tu
rime. Nereikia ištraukomis ar 
patiems užpildyti, išskyrus tai, 
ką redakcija pati sau yra pasi
likusi. Ateina bendradarbių ir 
iš jaunesniųjų tarpo, tik jie ma
žiau pastovūs, nes užimti kito
mis pareigomis ir nėra taip 
įpratę rašyti. Mėginam pamažu 
ir tą klausimą spręsti — “prisi
vilioti” jų daugiau. Tuo tarpu 
dar bent kelerius metus nuola
tinių bendradarbių užteks, jei
gu ateis ir iš jaunesniųjų bent 
tiek, kiek iki šiol ateidavo.

— Ar Čikagoje Lietuvių Žur
nalistų S-gos centro valdybos 
įsteigtas dr. Daužvardžio fondas 
išugdė Jums naujų bendradar
bių?

— Manau, kad ne, nes jo tiks
las nebuvo ugdyti bendradar
bius, bet pasižyminčius savo raš
tais ar pasižymėjusius premijo
mis paskatinti. Šią pareigą jis 
tikrai atliko. Mes iš tų gavusių 
premijas turime puikių bendra
darbių, bet juos premijoms ug
dė tokie žurnalai, kaip “Atei
tis”, “Skautų Aidas”, taip pat 
“Draugas”, “Tėviškės Žiburiai” 
ir gal dar kiti laikraščiai.

— Kurios srities bendradar
bių labiausiai pasigendat?

— Kaip pastebit, mūsų vyres
nieji, net puikūs bendradarbiai, 
labiausiai mėgsta rašyti politi
nėmis temomis, kurios greitai 
sensta ir greitai keičiasi. Pasi
gendame daugiau bendradarbių, 
rašančių visuomeninėmis, kul
tūrinėmis, literatūrinėmis, reli
ginėmis temomis. To pageidau
ja ir nemaža dalis skaitytojų, 
nors dalis yra ir tokių, kurie te
skaito politinius straipsnius.

— Jūsų nuomone, kurie pus
lapiai ar skyriai, nekalbant apie 
kultūrinį priedą, labiausiai dien
raščiui reikalingi ir skaitytojų 
mėgstami? Kokius bendradar
bius labiausiai vertinat?

— Čikagoje ir artimesnėse 
apylinkėse labiausiai skaitomi 
pirmas ir paskutinis puslapiai. 
Kitur daugiau bendriniai 
straipsniai — visuomeniniai, 
kultūriniai. Dienraščiui reikia 
visokių straipsnių, nes skaityto
jų intelektualinė ir smalsumo 
skalė labai plati, taigi jų reika
lai yra ir dienraščio reikalai. 
Skyriai labiausiai skaitomi 
skautų, ateitininkų ir ypač spor
to; priede — “Spygliai ir dyg
liai”. Bendradarbius vertiname, 
kai jie sugeba duoti tinkamą, 
tikslią ir įdomią informaciją, 
nors tai kartais liečia ir smul
kius dalykus. Tai žinome iš skai
tytojų atsiliepimų, žinome ir 
mes patys, nes turime kontaktą 
su skaitytojais. Nevertiname to
kių, kurie tik asmenis puola, net 
gerai jų minčių neperskaitę. 
Mėgstami ir ilgesni reportažai 
apie didesnius įvykius, net ir tų 
įvykių komentarai.

— Ar nenumatot plėsti laiškų 
skyriaus, kur, kaip paskutiniu 

metu daro “Dirva”, savo pavar
des pasirašę skaitytojai galėtų 
paliesti ir aštresnes temas?

— Laiškų įdedame nemažai. 
Dedame tokius, kurie ką nors 
aiškina, tikslina, papildo. Auto
rius turi imtis atsakomybės, tai 
reiškia — pasirašyti. Inicialais 
pasirašytus dedame tik tokius, 
kurie iškelia kartais keistas, ne
visiškai realias idėjas, bet nie
ko neužgauna. Nededame tokių 
laiškų, kur puolami asmenys, 
o autoriai nenori imtis atsako
mybės — nepasirašo. Jeigu pa
sirašo, tai žinomus įvykius lais
vai leidžiame liesti, išskyrus as
menų plūdimą. Laiškų “sky
riaus” įsivesti neapsimoka, nes 
jų nėra tiek daug ir tokių, kad 
užpildytų tokį skyrių, bet deda
me tada, kai turime vietos.

— Ar yra temų, kurias dien
raštis vengia liesti?

— Taip. Neliečiame ir neap- 
rašinėjame kriminalų, nebent 
kokia žinute. Neliečiame žinių, 
kurios gali inkriminuoti paski
rus asmenis okupuotoje Lietu
voje, ries žinome, kad išdavimų 
ir intrigų nemažai pasitaiko, net 
specialiai jos daromos. Neapra- 
šinėjame nusikaltimų paskirų 
lietuvių, jei juos ir pamini vie
tos laikraščiai, nes tai nėra laik
raščio pareiga, o teismų. LieČia- 
me nuolatinius nusikaltimus, 
net padarytus prieš daugelį me
tų ir niekada neatitaisytus, nes 
tokie nusikaltimai ir kriminalai 
veikia ir dabar — griauna lietu
višką tautinį sugyvenimą.

— Kokios sunkiausios prob
lemos, jei tokių numatot, laukia 
ateityje?

— Visų išeivijos laikraščių 
problema — skaitytojai, kainų 
kilimas, pašto netvarka. Redak
cijos problema — naujų redak
torių komplektavimas. Vyres
nieji sensta, eina pensijon, o 
jaunesnių, kurie ne tik galėtų 
dirbti, bet ir norėtų redakcijoje 
užimti postą ir aukotis, nėra di
delio pasirinkimo arba net iš vi
so nėra galimumų rinktis. Rei
kia tik laukti, kas norėtų imtis 
tautinės aukos — dirbti redak
cijoje. Ir ateityje bus didesnė 
problema bent “Draugui” po 70 
metų gyvavimo ne skaitytojų 
stoka, gal ir ne bendradarbių, 
bet redakcinio kolektyvo, jeigu 
koks nors iš dabartinių iškristų

Baltiečiai reikalauja laisvės
Jau esame rašę “TŽ” apie 45 

baltiečių raštą, įteiktą užsienio 
žurnalistams Maskvoje Moloto- 
vo-Ribbentropo sutarties 40 me
tų sukakties proga. Apie jį pla
čiau rašė įtakingasis prancūzų 
dienraštis “Le Monde” 1979. 
VIII. 25. Jame sakoma, kad mi
nėtasis baltiečių raštas buvo 
įteiktas rugpjūčio 23, t.y. su
kakties dieną. Juo reikalaujama 
laisvo apsisprendimo teisės ir 
pabrėžiama: ‘Mes laikome 1939 
m. rugpjūčio 23 gėdos diena. 
Molotovo-Ribbentropo sutartis 
buvo dviejų didžiausių visoje is
torijoje tironų — Stalino ir Hit
lerio sąmokslas prieš taiką bei 
žmoniją, paskatinęs į II D. ka
rą.” Anas baltiečių raštas sumi
ni tos nelemtos sutarties nuta
rimus ir slaptus protokolus, 
ypač palietusius Lietuvą. Jis 
reikalauja Sov. Sąjungos ir V. 
Vokietijos vyriausybes paskelb
ti gėdingąją sutartį negaliojan
čia ir atsisakyti jos padarinių.

Minėtasis raštas taipgi krei
piasi į JAV ir Britaniją, kurios 

dėl amžiaus ar ligos. Bet mėgi
name tai spręsti dabarties gali
mumų ribose.

— Kokių receptų galėtumėt 
pasiūlyti, kad “Draugas” išveng
tų galimų sunkumų ir kita spau
da išsilaikytų?

— Manau, kad receptai rašo
mi kiekvieną kartą atskirai, tai 
yra tada, kai iškyla reikalas. 
Skaitytojų mirtys, jaunimo tik 
dalies atėjimas į lietuviškų laik
raščių prenumeratorių eiles ri
boja spaudos ateitį, bet dar ne 
dabartį, bent šio dienraščio at
veju. Labai gerai, kad Lietuvių 
Bendruomenė kasmet skelbia 
spaudos mėnesius ir konkrečiai 
prisideda prie laikraščių plati
nimo. Tuo turėtų susirūpinti ir 
kitos veikiančios organizacijos, 
nes jų gyvastis priklauso nuo 
spaudos gyvastingumo. Be spau
dos tautinis gyvenimas tuoj su
nyktų. Taigi iš tautinio įsiparei
gojimo sava spauda reikia rū
pintis. Bet tai ne tik redaktorių 
ar administratorių, o visos pat
riotinės lietuvių visuomenės pa
reiga. Redaktorių ir bendradar
bių klaušimas kyla visiems laik
raščiams, bet ir tai su aukos 
dvasia gali išspręsti — yra dar 
galinčių ir sugebančių redaguo
ti, kaip įrodo kaikurie žurnalai, 
tik reikia, kad iš jų dalis eitų į 
dienraščius i r savaitraščius, 
nors atlyginimai ir būtų kiek 
mažesni, negu valdiškuose dar
buose ar privačiose įstaigose. Ir 
“Draugas” tikisi, kad dar jis 
laikysis ir papildys savo jėgas 
žurnalistų prieaugliu bent tol, 
kol bus lietuvių, norinčių lietu
vybę išeivijoje išlaikyti ir pa
vergtai tautai padėti.

Vyriausias “Draugo" redaktorius 
kun. PRANAS GARŠVA, MIC

pasirašė Atlanto chartą, nepri
pažįstančią teritorinių pakeiti
mų be gyventojų sutikimo. Iš 
Jungt. Tautų raštas laukia ini
ciatyvos įpareigojančios respek
tuoti tautų apsisprendimo laisvę.

Baltiečių raštą parėmė šie ru
sų disidentai: Malva Landa, 
Viktor Nekipelov, Tatjana Ve
likanova, Andrėj Sacharov, Ari
na Ginzburg. Jie pabrėžė, kad 
Baltijos kraštai buvo Sov. Są
jungos okupuoti karine jėga, 
nesiskaitant su gyventojų valia. 
Jų nuomone, Baltijos kraštų 
apsisprendimas turėtų paaiškė
ti per referendumą.

Tame memorandume išvar
dinti slaptieji protokolai, liečią 
įtakos sričių pasidalinimą tarp 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos. Į 
tas sritis įėjo Suomija, Lenkija, 
Besarabija, šiaurinė Bukovina 
ir Baltijos valstybės. Pagal 
slaptąjį protokolą, pasirašytą 
1941 m. sausio 10 d., Vokietija 
atsisakė vakarinės Lietuvos da
lies ir už tai gavo 7,5 milijono 
aukso dolerių.
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$ PAVERGTOJE TEWJE 
I

® LIETUVIAI PASAULYJE
ŽENKLŲ PARODA

Spartakiados proga Sąjunginės Fi
latelistų Draugijos Vilniaus skyrius 
respublikiniuose pijonierių rūmuose 
surengė pašto ženklų parodą “Sport- 
fiI-79”. Jai buvo sutelkti pašto ženk
lai, atvirukai, vokai su specialiais 
antspaudais — 4.320 vienetų. Paauk
suotus sidabro medalius laimėjo: vil
niečio V. Vyšniausko 600 ženklų rin
kinys "Planetos krepšinis", vilnie
čio Inž. Z. Jakaičio rinkinys "Nuo 
Helsinkio iki Maskvos”, atskleidžian
tis olimpinių žaidynių istoriją. Si
dabro medalis Įteiktas Vilniaus inži
nerinės statybos instituto dėstytojui
J. Starkui už rinkini "Lengvoji at
letika ir pasaulio rekordai", kuria
me buvo vienas retas 1896 m. laidos 
graikiškas pašto ženklas. Jaunųjų fi
latelistų grupėje pasidabruotą bron
zos medali gavo devyniolikametė vil
nietė J. Vyšniauskaitė, parodoje da
lyvavusi su rinkiniu “Mongolijos 
sporto panorama”. Rugpjūčio 24 d. 
Taline buvo atidaryta 1980 m. Mask
vos olimpiadai skirta pašto ženklų 
paroda, kurioje dalyvavo ir penki 
Lietuvos atstovai — J. Načiūnas, 
V. Vyšniauskas, A. Šiaučiūnas, ž. 
Tėvelis ir J. Sapira.

TURISTAI IR KAPINĖS
Telšiečio Aleksandro Šidlausko 

laišką "Turistai lanko kapines” rug
pjūčio 25 d. laidoje paskelbė Vilniu
je leidžiamas savaitraštis "Literatū
ra ir Menas”. Autorius atkreipia re
dakcijos dėmesį l faktą, kad daugelis 
keliautojų užsuka i kapines papuošti 
žymiųjų meno ir mokslo veikėjų ka
pų gėlėmis, pasidaryti paminklų nuo
traukų bei skaidrių: "Tačiau dažnas 
keliautojas praranda daug laiko ieš
kodamas lankytino kapo. Ne visuo
met yra galymybė tai sužinoti iš ap
linkinių gyventojų ar kapinėse sutik
tų žmonių, štai Kauno Petrašiūnų 
kapinėse (tai respublikinės reikšmės 
istorijos paminklas) nelengva rasti 
kalbininko Kazimiero Jauniaus, pe
dagogo ir rašytojo Prano Mašioto, 
poeto Kazio Binkio kapus. Gal jau 
reikėtų prie (ėjimo i kapines ar pa
čiose kapinėse, visiems matomoje 
vietoje, (rengti skydus — kapinių 
planus, nurodant turistui lankytiną 
objektą. Tai nepaprastai palengvintų 
keliautojo dalią, leistų pataupyti 
brangų kelionės laiką. O kartu būtų 
Išreikšta pagarba mirusiajam. Vaikš
tant po kapines, tenka aptikti daug 
įdomių ir vertingų įrašų antkapiuo
se. Čia ir filosofinio pobūdžio sam
protavimai, ir eiliuoti posmeliai, 
prasmingos epitafijos arba žodžiai 
gyviesiems. Tai reikšmingi smulkio
sios tautosakos pavyzdžiai, apie ku
rių surinkimą tarsi ir nebuvo viešai 
kalbėta ar rašyta...” Priminęs nese
niai pasirodžiusį “Minties” leidin) 
“Civilinės apeigos", pateikiantį dido
ką pluoštą užrašų laidotuvių vaini
kams ir antkapiams, A. Šidlauskas 
klausia: “Ar nevertėtų išleisti pana
šų rinkinėli, supažindinantį visuome
nę su minėtais reto žanro tautosakos 
kūriniais?”

“PŪKELIS” NIDOJE 
žymusis sklandytuvų konstrukto

rius Bronius Oškinis, sulaukęs jau 
66 metų amžiaus, vis dar nesiskiria 
su sklandytuvais. Pastaruoju metu 
pagal jo projektą iš stiklo pluošto 
buvo pagamintas mikrosklandytuvas 
"Pūkelis”, sveriantis tik 32 kilogra
mus. Vieną šios vasaros dieną, pu
čiant rytų vėjui, B. Oškinis su "Pū
keliu" pakilo nuo Nidos kopos ir pa
siekė naują Lietuvos mikrosklandy- 
tuvų rekordą — virš Kuršių marių 
ir kopų ore išsilaikė vieną valandą 
Ir 25 minutes.

Taip atrodė a.a. KUN. KAROLIO GARUCKO kapas Ceikiniuose po laidotu
vių. Velionis buvo vienas stipriausių žmogaus teisių gynėjų okup. Lietuvoje

PARTIZANŲ AUKOS
Konstantinas Jucius "Tiesos” 182 

nr. paskelbtame rašinyje “Paminkli
nė lenta Vainute" pasakoja apie 
komsorgo Henriko Raubiškos agit- 
brlgados žuvimą prie Gorainių, Šilu
tės rajone, 1949 m. liepos 3 d. K. Ju- 
ciaus teigimu, ta agitbrigada arkliniu 
vežimu važiavo į Gorainiuose sušauk
tą kolchozininkų susirinkimą, kuria
me turėjo būti “išgirstas teisingas 
partijos žodis”, "išsklaidyta buožių 
paskleista melagysčių migla”. Agit- 
brigados kelionę nutraukė partizanų 
padėta mina prie Gorainių. Nuo jos 
sprogimo žuvo: komsorgas Henrikas 
Raubiška, kompartijos Vainuto vals
čiaus propagandistas Arkadijus Ve
selovas, stribai Jonas Greifelis, Eu
genijus Nevskis ir Pranas Martin- 
kus, valsčiaus vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Juras Pu- 
peika, Pagėgių gimnazijos mokslei
vės seserys Zita ir Onutė šapalaitės, 
vežikas Juozas Margis. Už tarnybą 
okupantui šią agitbrigadą mirtimi 
nubaudė “Tauro” partizanai, vado
vaujami Kazio Auškalnio. Komsorgo 
H. Raubiškos atminimui Vainute 
esanti įrengta paminklinė lenta. Iš 
viso susidūrimuose su partizanais 
vien tik Šilutės rajone krito 60 kom
jaunuolių.

ALYTAUS "SNAIGĖS”
Alytaus šaldytuvų gamykla yra pa

sižymėjusi savo "Snaigėmis”. Prieš 
pusmetį paskutinį “Snaigės-10” mo
delį pakeitė "Snaigė-12”. Naujasis 
šaldytuvas yra tobulesnis už savo 
pirmtaką: gražesnės išvaizdos, pu
siau automatinis, turi geriau išpla
nuotą vidų. Vyr. technologo S. Dir- 
žio teigimu, į “Snaigės-12” sukūrimą 
buvo įsijungę visi gamyklos skyriai, 
šaldytuvai dabar gaminami žymiai 
geriau. 1977 m. iš surinkimo sky
riaus buvo grąžinamas kas šimtasis 
šaldytuvas, reikalingas pataisų, o 
dabar tegrįžta 0,2%. Darbo pirmū
nų gretose — šaltkalvis I. Niaura, Ii- 
tuotojai B. Survila, V. Kalėda, suvi
rintojai A. Gaidys, C. Mikelionis, fre- 
zuotojas J. Žiūkas. Vyriausiojo įmo
nės kontruktoriaus skyriuje jau ku
riamas naujas šaldytuvo modelis — 
“Snaigė-14”. Jis bus tokio pat dy
džio, kaip ir ankstesnis, bet jo talpa 
padidės iki 240 litrų, automatiškai 
bus tirpinamas ledas, išlaikoma opti
malesnė drėgmė.

NAUJOJI ĮMONĖ
"Tiesos" korespondentas Antanas 

Stanevičius šią vasarą lankėsi Ma
žeikiuose, kur statoma naftos perdir
bimo įmonė. Savo reportaže rugpjū
čio 12 d. jis teigia, kad įmonės sta
tybos aikštė užima 1.850 ha. Elektros 
jėgainės dūmtraukis yra iškilęs pa
dangėn 225 metrus, pagrindinio naf
tos perdirbimo įrenginio — 165 me
trus. Kiek atokiau yra montuojami 
vamzdynai vandeniui valyti. Teigia
ma, kad iš naftos perdirbimo įrengi
nio atkeliavęs vanduo bus išvalomas 
chemiškai bei biologiškai ir kad trys 
jo ketvirtadaliai vėl bus grąžinti įmo
nėm Pasak vyr. inž. K. Vizbaro, išva
lytas vanduo bus keliskart švaresnis 
nei reikalauja sanitarinės normos, 
įmonės direktoriaus pavaduotojas E. 
Glubeiis, paklaustas, kas (vyktų to
kiu atveju, jei sugestų vandens valy
mo įrenginiai, A. Stankevičių rami
no: "Tuomet naudotas vanduo tekės 
j atsarginius rezervuarus ir lauks sa
vo eilės ...” Naftotiekis Polockas — 
Biržai — Mažeikiai, kurio ilgis 442 
km, jau yra pripildytas naftos. Ma
žeikiuose bus gaminamas benzinas, 
dyzelinis kuras, žibalas, mazutas, 
propano, izobutano ir butano dujos.

V. Kst.

Toronto gintariečiai, kurie atliks meninę programą spaudos baliuje rugsėjo 22, šeštadienį, Londone, Ontario

S HAMILTON
AUGSTESNIUOSIUS LITUANIS

TINIUS KURSUS galime turėti ir 
Hamiltone, jei tik čia susidarytų pa
kankamas skaičius studentų. KLB 
švietimo komisijos pirm. V. Stane
vičienė, kuri turi Kanados gimnazi
jos mokytojos cenzą, rūpinasi tokių 
kursų organizavimu ir yra apsiėmusi 
jiems vadovauti. Dėstytojų būtų gali
ma atsikviesti iš Toronto. Visi, kurie 
nori siekti tolimesnio lituanistinio 
švietimo arba yra suinteresuoti gau
ti gimnazijoj už tai užskaitą, prašo
mi nedelsiant skambinti V. Stanevi
čienei tel. 627-0624.

TAUTOS ŠVENTŲ paminėjome 
rugsėjo 9 d. Minėjimą surengė KLB 
Hamiltono apyl. v-ba su DLK Algir
do šaulių kuopa. Iškilmės buvo pra
dėtos pamaldomis, kuriose dalyvavo 
vietos liet, organizacijos su savo vė
liavomis; organizuotai dalyvavo šau
liai ir šaulės. Parapijos klebonas ir 
šaulių dvasios vadas prel. J. Tada- 
rauskas pasakė patriotišką pamokslą, 
o visi dalyviai pagiedojo lietuviškų 
giesmių. Minėjimą Jaunimo Centro 
salėje atidarė šaulių kuopos pirm. P. 
Kanopa, prisimindamas anais laikais 
labai iškilmingai švenčiamą Tautos 
šventę. Paskaitininkas P. Vaitonis 
nupasakojo ilgą mūsų tautos istori
jos eigą, o KLB Hamiltono apyl. 
pirm. M. Gudinskas užbaigė minėji
mą. paprašydamas visus sugiedoti 
"Marija, Marija”. Buvo numatyta 
ir meninė programa, bet dėl atsira
dusių kliūčių negalėjo įvykti.

AUKURIEC1AI sekmadieni davė 
progos savai publikai pamatyti “Po
nios Dulskienės moralės” vaidinimą, 
su kuriuo gastroliuodamas mūsų “Au
kuro" teatras visur yra turėjęs labai 
didelį pasisekimą. Sekmadienio po
pietę į Jaunimo Centrą prisirinko 
gana daug teatro mylėtojų pamatyti 
lenkų rašytojos G. Zapolskos parašy
tos ir E. Kudabienės-Dauguvietytės 
režisuotos trijų veiksmų satyrinės 
dramos. Matėsi žmonių ir iš kitur. 
Vaidinimas sukosi apie ponios Duls
kienės susikurtą savo “moralę", kuri 
publiką per tris veiksmus juokino 
ir dramatiniuose momentuose vertė 
susimastyti. "Aukuras” ateinančiais 
metais švęs savo našaus darbo 30 
metų sukaktį.

K. BARONAS iš Vokietijos savo 
draugams čia rašo, kad gavęs reika
lų vedėjo darbą Vasario 16 gimnazi
joj, pasisamdęs erdvų 5 kambarių 
butą; žmona jau gavusi darbą vienoje 
švedų firmoje, o dukrelė pradėjo 
lankyti vokiečių pradžios mokyklą.

I

MARIJUS GUDINSKAS, KLB Ha 
miltono apyl. pirmininkas, vedė Či- 
kagiškę Feliciją Radvilaitę. Vestu
vės įvyko rugsėjo 8 d. Čikagoje, į 
kurias buvo nuvykęs būrelis hamilto- 
niškių. A V šventovėje susituokė 
Kęst. Simaitis su Bannie M. Marsaw.

BR. E. MILASIAI pardavė savo na
mą ir tame pačiame rajone išsikelia 
gyventi į apartmentą.

“THE SPECTATOR” dienraštyje 
pradėjo dirbti ir du jauni lietuviai 
— Zigmas Žilinskas ir Algis Boru- 
sas. K. M.

LIETUVIŲ DARŽAS. Šiemet, mi
nint Vaiko Metus, Hamiltono bota
nikos sodas (Botanical Royal Gar
den) paskirstė sklypelius daržams, 
kuriuos prižiūrėjo įvairių tautybių 
vaikai. Tarp daugelio tautybių buvo 
ir lietuvių daržas, globojamas Ha
miltono moksleivių ateitininkų. Lie
tuvių daržas buvo ryškioje vietoje, 
tuoj (ėjus į bendrą plotą prie vartų. 
Darže buvo auginami pomidorai, pu
pelės, kopūstai, agurkai, bulvės ir 
kt. Jis buvo sutvarkytas, prižiūrimas 
rūpestingai ir atkreipė daugelio 
lankytojų dėmesį. Prie daržo buvo 
lenta su aiškiu įrašu "Lithuania 
Garden". P. E.

“GYVATARO” jaunesniųjų šokė
jų ir vaikų grupės pradės naują dar
bo sezoną rugsėjo 26 d., 6 v.v. Vai
kai renkasi į Aušros Vartų parapijos 
salę, o jaunesnieji šokėjai — į Jau
nimo Centrą. Šiuo metu bus priima
mi ir nauji šokėjai, norį Įsijungti į 
“Gyvataro" eiles. Registruotis pas 
Ireną Jokūbynlenę tel. 389-3205. 
Taip pat bus perkelti šokėjai iš vie
nos grupės į kitą, atsižvelgiant į 
amžių. B.

KLB SALPOS FONDO KOMITE
TAS spalio mėnesį paskelbė SAL
POS MĖNESIU. Hamiltono Šalpos

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jsikūręs nuosavuose namuose —

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

TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

London, Ontario
SPAUDOS BALIUJE BUS LINKS

MA! Jis Įvyks rugsėjo 22 d. Londo
no spaudos balius visada pasižymi 
gera nuotaika, bet ypač linksma 
nuotaika numatoma šiemet. Koncer
to nuotaikingą programą atliks ža
vusis Toronto "Gintaras". Gi kai 
“Carrousel” orkestras užgros, visi 
pasijus jaunais ir rūpesčius užmiršę 
pradės mikliai suktis puošnaus jau
nimo sūkury . . .

Pageidaujami laimikiai (fantai) 
loterijai ir aukos paremti spaudai, 
kuri mums yra gyvybinės svarbos. 
Stambesnės aukos įteikiamos V. 
Vaitkui arba E. Daniliūnui. Vajus 
organizuojamas "T. Žiburių" tris
dešimtmečiui paminėti.

Koncertas bus nuo 6.45 v.v. ligi 
9 v.v., šokiai nuo 9 v.v. ligi 1 v.r. 
Salė atidaroma 6.30 v.v. Bilietai 
dvigubai (koncerto ir šokių) pro
gramai — $6.50, jaunimui — $3.00.

Balius įvyks Plumbers Hali (įėji
mas iš kiemo), Connally Bldg., 523 
First St. (trečias pastatas kairėje 
nuo Dundas St., kuri yra plento 2 nr. 
tęsinys). Geriausia važiuoti šiais ke
liais: 401 (šiaurinis 126 išvažiavi
mas Highbury Avenue), tiesiai ligi 
Dundas St., tada pasukti į dešinę ir 
labai ilgą bloką pavažiavus pasukti 
į pirmą gatvę (First St.) į kairę.

Visos ir visi bus mūsų mieli sve
čiai. Lauksime.

Rengėjai

Fondo skyrius yra pasiryžęs su tal
kininkų pagalba aplankyti visus tau
tiečius, gyvenančius Hamiltone ir jo 
apylinkėse.

Malonūs tautiečiai būkite ir šiais 
metais duosnūs, neatsisakykite pa
aukoti vieną kitą doleriuką šalpos 
reikalams. Esame gana pajėgūs, tad 
galime atliekamą dolerį paskirti Len
kijoje gyvenantiems lietuviams. Pa
ramos laukia ne tik Vasario 16 gim
nazija, bet ir lietuviška gimnazija 
Punske, apie kurią labai mažai ii-

(Nukelta į 9-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 10%
term, depozitus 1 m. 1014% 
term, depozitus 3 m. 10% 
pensijų fondas . 914 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto posk. 11 '/i %

JA Valstybės
VLIKo VADOVYBĖ, reaguodama 

j baltiečių spaudos konferenciją 
Maskvoje, pasmerkusią prieš 40 me
tų pasirašytą Moiotovo-Ribbentropo 
sutartį, pasiuntė “The New York 
Times" dienraščiui raštą. Jame lais
vojo pasaulio lietuvių vardu reiškia
mas solidarumas tos baltiečių konfe
rencijos dalyviams, visiškas prita
rimas jų reikalaujamai laisvo apsi
sprendimo teisei. Panašus raštas bu
vo pasiųstas ir visų baigminį Helsin
kio aktą pasirašiusių 35 valstybių 
užsienio reikalų ministerlams. Jie 
prašomi padaryti palankius pareiš
kimus šiuo klausimu.

LIETUVOS GEN. ŠTABO PLK. 
KAZYS ŠKIRPA, pirmasis nepri
klausomybės kovų savanoris, 1919 
m. sausio 1 d. Gedimino kalne iškė
lęs Lietuvos vėliavą, mirė Vašingto
ne rugpjūčio 18 d. Velionis taipgi 
buvo Lietuvos diplomatas, bandęs 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę 
sovietų-nacių karo pradžioje. Vašing
tono lietuviai su velioniu atsisveiki
no rugpjūčio 21 d. vakarą laidotu
vių koplyčioje. Liturgines apeigas 
pagal naująjį lietuvišką apeigyną at
liko Vašingtono lietuvių kapelionas 
kun. dr. T. Žiūraitis, o atsisveikini
mui vadovavo vietinis ateitininkų 
veikėjas J. Vaitkus. Kalbėjo: diplo
matijos šefo ir diplomatų vardu — 
Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis, lai
kinosios vyriausybės — dr. A. Da- 
mušis, VLIKo — nepriklausomybės 
kovų dalyvis dr. K. Jurgėla, PLB 
centro valdybos vardu — A. Gurec- 
kas, valstiečių liaudininkų — J. Au
dėnas, JAV LB krašto valdybos — 
A. Kadžius, Lietuvos karininkų var
du — jūrų kpt. P. Labanauskas, LB 
Vašingtono apylinkės valdybos — 
pirm. dr. S. Naujokaitis, Vašingtono 
ateitininkų — J. Vaitkus. Keliais 
šiltais žodžiais savo mirusį tėvą pri
siminė ir inž. K. Škirpa. Velionis po 
kun. dr. T. Žiūraičio atlaikytų pa- 
maldų Vašingtono domininkonų 
šventovėje rugpjūčio 21 d. buvo pa
lydėtas į Cedar Hill kapines, kur 
jau ilsisi poetas H. Radauskas, litua
nistas A. Dambriūnas ir kiti žymūs 
lietuviai.

KUN. VINCAS VALKAV1CIUS, 
pasižymėjęs muzikos ir mokslo sri
tyse, rugpjūčio 1 d. buvo paskirtas 
Šv. Jokūbo parapijos klebonu West 
Grotone, Mass. Hartfordo kurijos ar
chyvuose jis yra radęs porą poeto 
vysk. A. Baranausko laiškų.

Brazilija
KETVIRTOJOJE IMIGRANTU 

OLIMPIADOJE Sao Paulo mieste 
lietuviai laimėjo du medalius — si 
dabro ir bronzos. Varžėsi net 34 tau 
tybių sportininkai. Sidabro medali 
dziudo imtynėse išsikovojo lengvo 
svorio atletas Eduardas Sabanavai 
tis. Bronzos medalis teko salės fut 
bolo komandai, laimėjusiai rungty- 
nes su Palestina 6:5, su Jugoslavija 
5:3, pralaimėjusiai prieš Ispaniją 
2:4. Paskutinėse rungtynėse lietu 
viai įveiki1 Paragvajų. Lietuvos var
dą futbole gynė: V. Di Stasi, V. Tu
mas, S. Augusto, D. Krumzlys, N. 
Jakaitis, K. A. Neto, K. E. Ausenka.
L. Funicelli, R. Bareišis ir M. Pag- 
neili. Neblogų rezultatų pasiekė ii 
lietuviai šachmatininkai — K. Sipa
vičius su H. L. Liutkum, nors meda
lių laimėti jiems nepavyko. Sporto 
olimpiadai vadovavo V. Tumėnas — 
jos tarybos sekretorius ir sporto rei
kalų vedėjas.

OLIMPIADOS PROGA buvo su
rengta ir kultūrinė imigrantų paro
da “Bienai" rūmuose. Tarp kitų vė
liavų plevėsavo ir Lietuvos trispal
vė. Trečiąją kultūrinę imigrantų pa
rodą atidarė Sao Paulo valstijos gu
bernatorius M. Martin, dalyvaujant 
vyriausybės, kariuomenės bei įvai
rių valstybių konsulatų atstovams. 
Lietuviškuoju parodos skyriumi rū
pinosi speciali komisija, vadovauja
ma J. Čiuvinsko, o jai talkino ir 
olimpiados bei parodos renginius 
globojo Brazilijos Lietuvių Bendruo
menė. Lietuvių atstovėmis į imigran
tų karalaites buvo D. Kunickaitė ir 
E. Korsakovaitė. Tautinių šokių pro
gramą atliko “Rūtelės" ir "Nemu
nas”. Gražių savo sukurtų paveikslų 
parodon buvo atvežęs inž. K. Aude
nis iš Rio, o audinių skyriuje vyravo
M. Reinečienė. Dienraštis “O Estado 
de Sao Paulo”, gerai įvertindamas 
imigrantų parodą, išskirtinai pabrė
žė tris Baltijos tautas — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Jos yra sudariusios 
Baltiečių Komitetą, kurio dėka bal- 
tiečiai jau 9 metus organizuoja kul
tūrines parodas ir jose bendrai daly
vauja. Tam koniitrtui šiemet vado
vauja J. čiuvinskas. Olimpiados ir 
parodos metu laikraštis “Domingo” 
paskelbė pranešimą apie 1972 m. 
Muencheno olimpiados čempijoną 
irkluotoją Vlada Cesiūną, kuris Duis- 
burge, V. Vokietijoje, atsiskyrė nuo 
sovietinių turistų grupės ir pasipra
šė politinės globos.

Urugvajus
URUGVAJAUS LIETUVIŲ KUL

TŪROS DRAUGIJA išsirinko naują 
valdybą. Pagal įstatymus dar prieš 
rinkimus jos sarašą reikėjo Įteikti 
Urugvajaus valdžios įstaigoms ir 
gauti jų patvirtinimą. Pravestas bal
savimas liepos 29 d. susirinkime te
buvo to patvirtinto sarašo oficialus 
priėmimas. Valdyba sudaro: pirm. G. 
Mačanskas, vicepinn. A. Vitkauskas, 
I sekr. L. G. šleivvs, II sekr. R. Pret- 

kienė, 1 ižd. R. Vitkauskienė, Il ltd. 
T. Dorelytė, narys A. Gudynas. Re
vizijos komisijon išrinkti: P. Stane
vičius, V. Josponis ir V. Dorelis. 
Naujoji valdyba rugpjūčio 11 d. su
rengė gražias Išleistuves kun. J. 
Giedriui. SJ, atostogų išvykstančiam 
i JAV ir Kanadą. Knn. J. Giedrys, 
SJ, šiemet švenčia 30 metų kunigys
tės sukaktį.

Australija
LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALI

NĖS GLOBOS DRAUGIJA Sydnėju- 
je metiniame susirinkime naujon 
savo valdybon išrinko: pirm. — O. 
Baužienę, viceplrm. — M. Reisglenę, 
sekr. G. Petrauskienę, ižd. — T. Vin- 
gilienę, narėmis ligonių reikalams
— M. Migevičienę ir D. Bižienę, ūkio 
reikalams — A. Mikutavičienę, kul
tūros ir parengimų — V. Ramanaus
kienę.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ TARYBA 
Melburne rugpjūčio 24 d. surengė 
Molotovo ir Ribbentropo gėdingo
sios sutarties 40 metų sukakties mi
nėjimą. Jis buvo pradėtas PT tary
bos pirm. A. Pociaus žodžiu. Prane
šimą apie tą sutartį bei kitus anuo
metinius įvykius padarė federacinio 
Australijos parlamento atstovas M. 
Hodman. Pasak jo, ir šiandien Va
karų pasaulis stokoja veiksmingo 
bei energingo vado. Katalikų Veiki
mo Centro sekr. O’Connor taip pat 
apgailestavo, kad Vakarų verslinin
kai remia Sovietų Sąjungą maisto 
gaminiais, technologija ir pinigais, 
užmiršdami disidentų sąjūdį. Priim
ta ir Australijos parlamentui pa
siųsta rezoliucija buvo pareikalauta 
laisvo apsisprendimo sovietų paverg
toms ar jų kontrolėje esančioms tau
toms. šia proga buvo pasmerktas 
Sovietų Sąjungos pilietybės prime
timas net Australijoje gimusiems 
ateivių vaikams ir vaikaičiams. Re
zoliuciją pasirašė: albanai, bulgarai, 
estai, čekai, gudai, kroatai, latviai, 
lenkai, lietuviai, rumunai, rusai, slo
vakai, ukrainiečiai ir vengrai. Užbai
gai parodytas slaptas spalvotas fil
mas, vaizduojantis sovietinę Rygos 
koncentracijos stovyklą.

Britanija
ANGLŲ JAUNUOLIAI Stoke-on- 

Trent vietovėje telkė lėšas labdarai
— psichiškai neišslvysčiusietns val
kams paremti. Aukoms suintensy
vinti buvo panaudotas masinis 40 
jaunuolių šuolis iš lėktuvo su para
šiutais. Tarp tų be jokios treniruotės 
parašiutininkų buvo ir vietinis lie
tuvis Jonas G. Andruškevičius. Visi 
jie iššoko iš lėktuvo 2.500 augštyje 
ir sėkmingai nusileido žemėn. Tų 
savanorių dėka labdarai buvo, su
rinkta 4.000 svarų.

Šveicarija
ŠVEICARIJOJE YRA LEIDŽIA

MAS informacinis biuletenis vokie
čių kalba “Glaube in der 2. Welt” 
(“Tikėjimas antrajame pasaulyje"), 
dažnai skelbiantis "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” pranešimus 
bei jų ištraukas. Paskutinime biule
tenio numeryje įdėta “LKB Kroni
kos” žinia apie popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II atsiliepimą į Lietuvos kuni
gų sveikinimą, kai jis buvo išrinktas 
popiežium. Popiežiaus vardu dėkoja 
Vatikano valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas arkiv. Caprio. Padėką jis 
adresavo kun. Mykolui Buožiui, kuris 
tą sveikinimo telegramą pasirašė su 
kitais devyniais kunigais. Arkiv. Ca
prio laiške pabrėžiama, kad Jonas- 
Paulius II, dėkodamas sveikintojams, 
meldžia Dievą visokeriopos palaimos 
jo mylimai Lietuvai, o sveikintojams 
siunčia apaštalinį palaiminimą. Biu
letenis taipgi primena skaitytojams, 
kad kun. M. Buožius yra pasirašęs 
raštą sovietinei valdžiai, protestuo
janti prieš religinę katalikų diskrimi
naciją. Primenama, kad tą raštą iš 
708-nių Lietuvos kunigų pasirašė 
520.
Vokietija

INŽ. EMILIS SKEBERDIS, 46 
metų amžiaus, mirė Muenchene rug
pjūčio 16 d. Velionis buvo gimęs 
Kaune, baigęs Biržų gimnaziją, stu
dijavęs Leningrado vandens trans
porto ir uostu statybos inžinerijos 
institute. 1957-59 m. dirbo Rusnėje 
ir Vilniuje. Atvykęs Į V. Vokietiją 
1959 m., vadovavo tiltų, hidroelektri
nių jėgainių, šliuzų kanaluose staty
boms. Keletą metų buvo VLB Muen
cheno apylinkės valdybos nariu, vi
sada dalyvaudavo lietuviškuose ren
giniuose. Palaidotas Nordfriedhofo 
kapinėse.

Lenkija
KOMPOZITORIUMI B. G O R- 

BULSKIU, estradinių dainų kūrėju 
Vilniuje, Seinų ir Punsko lietuviai 
susidomėjo jau 1977 m., kai šiose 
vietovėse buvo surengti jo koncer
tai, dalyvaujant pačiam autoriui. Šią 
vasarą B. Gorbulskis vėl lankėsi pas 
Suvalkų trikampio lietuvius su tri
mis autoriniais savo koncertais Sei
nuose ir Punske. Jų programas at
liko: Punsko lietuvių kultūros namų 
vokalinis-instrumentinls ansamblis 
“Punia" su vadovu J. Vaina, vieti
niai solistai A. Šliaužys ir T. Vainie
nė, vokalinis merginų ansamblis 
"Ulbonėlis”, B. Gorbulskio iš Klai
pėdos atsivežti estrados solistai N. 
Paltinienė ir E. Ivanauskas. Ypač 
visiems patiko kompoz. B. Gorbuls
kio poeto J. Mačiukevičiaus tekstu 
šiems koncertams specialiai sukurta 
daina "Gaivink mane”.



Jaunimo atstovų suvažiavimas
Septintasis Kanados Lietuvių 

Jaunimo Sąjungos tarybos na
rių suvažiavimas šaukiamas š. 
m. spalio 6 d. St. Catharines, 
Ontario. Suvažiavimo metu bus 
renkama nauja KLJS valdyba. 
Taip pat bus pranešimas apie 
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą.

Kartu su naujos KLJS valdy
bos išrinkimu tarybos nariai 
taip pat aptars naujos valdybos 
veiklos gaires. Iš visų gairių 
svarbiausia bus nustatyti kon
krečius būdus, kaip įtraukti da
bartinį lietuviškąjį jaunimą į 
visuomeninę veiklą. Nors šitas 
darbas nelengvas ir jau seniai 
bandomas vykdyti, tačiau reika
lingas naujų pastangų. Tikimės, 
kad šis septintasis KLJS tary
bos narių suvažiavimas parodys 
naujos iniciatyvos šioje srityje.

DARBOTVARKE
Penktadienį, spalio 5

KLJS jaunimo šokiai 9 v. v. — 1 
v. r. Multicultural Centre. 185 Bunt

LAIŠKAS IŠ V. VOKIETIJOS

Mokslo metų pradžia
Nauji mokslo metai Vasario 

16 gimnazijoje buvo pradėti 
rugsėjo 3 d. Huettenfeldo mažy
tėje šventovėje, kur pamaldas 
laikė gimnazijos kapelionas kun. 
J. Dėdinas, o pamokslą sakė 
evangelikų kun. F. Skėrys. Po 
Mišių persikelta į gimnazijos sa
lę, kur susirinkusius mokytojus, 
mokinius, tėvus bei svečius pa
sveikino gimnazijos dir. V. Nat
kevičius, pasidžiaugdamas, kad 
užjūrio lietuviai palaiko gimna
zijos gyvybę. Taip pat jis supa
žindino su naujais mokytojais — 
D. Augustinavičiūte iš Kanads, 
D. Gribinaite iš JAV, gimnazi
jos reikalų vedėju ir bendrabu
čio ved. pav. K. Baronu iš Kana
dos. Kuratorijos pirm. kun. A. 
Bernatonis, OFM, palinkėjo jau
nimui gražių ir laimingų metų, 
ypač paskutinės klasės moki
niams.

Ilgesnį žodį vėl tarė dir. V. 
Natkevičius, pažymėdamas, kad 
kaikurie mokiniai daug anks
čiau atvažiavo į gimnaziją. Tai 
įrodo jų ilgesį lietuviškos mo
kyklos, kuri stengiasi išauklėti 
ir -užauginti jaunimą gerais 
krikščionimis ir gerais lietu
viais. Apvaizda gimnaziją lydė
jo, nes ji dar ir šiandieną egzis

Renginiai, skirti Vilniui
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mažose knygelėse (atspaudai iš 
Suvažiavimų darbų), kiti — di
delės apimties knygose. Iš jų 
matyti, kad Akademijos nariai 
kruopščiai dirba ir mokslinėje 
srityje. Šalia jų buvo leidinių 
apie Vilniaus un-tą, išspausdin
tų okup. Lietuvoje. Kaikurių 
leidinių buvo galima įsigyti prie 
specialaus stalo, kuriuo rūpino
si Alicija Rūgytė, vadovavusi ir 
visai leidinių parodai. Visi da
lyviai buvo aprūpinti dviem in
formaciniais leidiniais: "Vil
niaus universiteto keturių šim
tų metų sukaktuvės” ir “Univer
sity of Vilnius — Four Hundred 
Years 1579-1979”. Jie buvo iš
leisti rengėjų komiteto.

Kaikurios pastabos
Šios LKM Akademijos Čika

gos židinio rengtos studijų die
nos pasižymėjo savo platumu — 
stengėsi pažvelgti į Vilniaus un- 
tą iš daugelio šonų. Ir tai jam 
pavyko. Beveik visos paskaitos 
gvildeno kurį nors Vilniaus un
to aspektą. Jas sekusieji galėjo 
susidaryti gana gerą vaizdą apie 
senąjį mūsų sostinės universite
tą. Tiesa, trūko prof. S. Sužie
dėlio paskaitos (negalėjo atvyk
ti), kurios uždavinys buvo pa
sverti Vilniaus un-to įnašą į Lie
tuvos kultūrą bei gyvenimą, bet 
tai ryškėjo ir iš kitų paskaitų. 
Ypač ta linkme buvo nukreip
tos kun. prof. P. Rabikausko, 
SJ, ir kun. prof. St. Ylos paskai
tos.

Studijų dienų programa bu
vo taip sutvarkyta, kad tie pa
tys klausytojai galėjo eiti iš vie
nos sekcijos kiton. Dėlto niekur 
netrūko klausytojų, juoba, kad

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. J* VAZNELIŲ

Sifts International Jne. >■

S 2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL 60629 

ing Rd., St. Catharines, Ont. (1. QEW 
į pietus iki St. Catharines, 2. sukti 
Niagara St/Service Rd., 3. važiuoti 
Service Rd. iki Bunting Rd., 4. suk
ti į dešinę).

šeštadienį, spalio 6
KLJS tarybos narių suvažiavimas 

Prudhomme Hotel, Top Brass Room 
(1. QEW į pietus, nevisai iki St. Ca
tharines, 2. sukti Prudhomme Rd. 
exit).
8.30 v. r. registracija
9.30 v. r. atidarymas, sveikinimai, 

veiklos pranešimas, naujos KL
JS valdybos rinkimai, naujos 
valdybos veiklos gairių nustaty
mas, nutarimai.

1.00 v. p. p. pietūs
2.00 v. p. p. IV Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongreso pranešimas 
su skaidrėmis ir diskusijomis.

Pastabos: 1. Registracijos kaina — 
$2.00, 2. Pietūs nėra įskaityti į re
gistracijos mokestį. 3. Visas susido
mėjęs jaunimas kviečiamas dalyvau
ti suvažiavime. 4. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti IV PLJK praneši
me.

KLJS VALDYBA

tuoja. Ji pergyveno ir liūdnas 
dienos. Gaila, kad šių dienų 
daugelio jaunuolių gyvenimą 
formuoja “Bravo” (pornografi
nis laikraštis), gaunamas kiek
viename spaudos kioske. Tokį 
jaunuolį tėvams bei mokytojams 
labai sunku grąžinti į normalias 
vėžes. Bet jaunas žmogus turi 
daug jėgų ir energijos atsispirti 
tam nuosmukiui.

Baigus oficialią dalį, mokiniai 
išsiskirstė į klases, susipažino 
su naujais mokytojais bei drau
gais.

Oficialiai mokslas pradėtas 
rugsėjo 4 d. šiemet gimnazijoje 
mokosi 29 berniukai ir 28 mer
gaitės. J gimnaziją naujai įsto
jo: 9 iš Vokietijos, 7 iš JAV (di
delė Čikagos kolonija davė tik 
du mokinius!), 4 iš Brazilijos, 3 
iš Kanados (Dalia Kairytė ir Da
na Morkūnaitė iš Hamiltono, 
Eug. Judickas iš Londono, Ont.) 
ir viena mokinė iš Venecuelos.

Pamokos vyksta ir šeštadie
niais. Nemokantiems vokiečių 
kalbos yra papildomos pamokos, 
už kurias patys mokiniai moka.

Pirma ekskursija rengiama 
rugsėjo 23 d. į Juodmiškį — 
Švarcvaldą. Jai vadovauja ev. 
kun. F. Skėrys. K. Baronas 

paskaitų dauguma buvo taikoma 
ne vien specialistams, bet ir vi
suomenei. Tik matematikos sek
cija susilaukė mažiau klausyto
jų-

Pasigėrėtina buvo ir daugu
mos paskaitų kokybė. Visi pa
skaitininkai buvo savo srities 
specialistai, žvelgią į Vilniaus 
praeitį. Tuo būdu beveik visa 
Akademijos studijų dienų pro
grama buvo lituanistinė. Kai iš
eis iš spaudos šio renginio pa
skaitos Suvažiavimo darbų to
me, lietuviškoji visuomenė galės 
jomis ne tik naudotis, bet ir gė
rėtis, nes jose ras gana daug 
naujo.

Patogiai buvo sutvarkytas da
lyvių maitinimas Jaunimo Cent
ro kavinėje, kur už prieinamą 
kainą kiekvienas galėjo pasistip
rinti ir vakarais jaukiai pasišne
kučiuoti.

Buvo ir trūkumų, kurių neiš
vengia nė vienas didesnis rengi
nys. Pvz. daug ką klaidino pro
gramos pertvarkymas, paskaitų 
keitimai paskutiniu momentu. 
Bet, matyt, rengėjai buvo pri
versti tai daryti dėl įvairių prie
žasčių. Dalyviai pastebėjo ir 
techniškų trūkumų, bet bene 
svarbiausias trūkumas buvo sto
ka informacijos, ypač gyvenan
tiems ne Čikagoje. Apie šį pla
taus masto renginį informacija 
buvo silpnoka, o į galą jos visai 
nebuvo (ne Čikagoje gyvenan
tiems). Dėl jos stokos nevienas 
atsisakė ir kelionės Čikagon. 
Bet tai trūkumai, kurie neuž
temdo pagrindinės visumos ir 
atsirado, matyt, dėlto, kad dar
bo buvo daug, o darbininku ma
ža. Pr. G.

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

IgggĮĮĮĮjį ^Įajonjaj kviečiame Kanados ir JAV lietuvius į

W XXIV
Kanados Lietuviu Diena
St. Catharines, Ont., spalio 5-7 d.d. 

PROGRAMA:
1. Spalio 5, penktadienį, 9 v.v.,

JAUNIMO ŠOKIAI
Multicultural Centre, 185 Bunting Rd.
Ruošia — Kanados Lietuvių Jaunimo . 

Sąjunga.

2. Spalio 6, šeštadienį, 2 v.p.p.,
KLJS tarybos narių 
SUVAŽIAVIMAS

Programoje: pranešimas apie IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, iliustruotas 
skaidrėmis. Vieta: Top Brass Room, 
Prudhommes Hotel.

3. Spalio 5-7 d.d.
TAUTODAILĖS PARODA
St. Catharines Centennial Public Library, 
Mills Memorial, Room 54, Church Street.
Parodos vadovė — Irena Lukoševičienė iš 
Montreal io.

4. Spalio 6, šeštadienį, 6 v.v.,
bendras susipažinimo

VAKARAS
I

Prudhommes Motor Hotel, Victoria Hall.
Z

Gros geras Toronto orkestras.

5. Spalio 7, sekmadienį,
2 valandą po pietų, 

iškilmingos PAMALDOS
St. Catharines katalikų katedroje Church 
Street, Po pamaldų — vainiko padėjimas 
prie Kanados laisvės paminklo.

Evangelikų pamaldos — 2 vai. po pietų. 
Faith Lutheran Church, 31 Angar Street.

4 valandą po pietų,

KONCERTAS
Collegiate Institute, 34 Catherine.

PROGRAMĄ ATLIKS: 
solistai Justina Sriubiškienė, Vytautas 
Paulionis, Hamiltono tautinių šokių grupė 
''Gyvataros'', Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras, Toronto lietuvių vyrų 
choras "Aras", Toronto Prisikėlimo para
pijos choras. Katedroje giedos Toronto 
vyrų choras "Aras".

Nakvynių reikalu kreiptis:
Virginija Žemaitienė, 5 Bishop St., 
St. Catharines, Ont. Tel. 935-9060.

, KLD Rengėjų Komitetas

Kanados lietuvių jaunimo veikla
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos Veiklos pranešimas, apimąs 1976-1979 metus

Trečiojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso nutarimuose 
kanadiečiams buvo pavesta su
daryti naują Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybą. Tuo
metinė Kanados Lietuvių Jauni
mą Sąjungos valdyba perėmė 
Pasaulio LJS valdybos pareigas, 
o Kanadoje susidarė nauja KL
JS valdyba. Si valdyba buvo su
daryta Londone, Ont. Valdybos 
pirmininku buvo Jurgis Valai
tis, o nariais visi Londone gyve
nantys studentai arba ką tik bai
gę mokslus.

J. Valaičio, kadencijoje nuo 
1976 m. pavasario iki 1977 m. 
rudens nemažai kas buvo atlik
ta. Buvo surengtos dvi Vakarų 
Kanados jaunimo stovyklos, su
projektuota KLJS “apnakvydi- 
nimo sistema” keliaujančiam 
jaunimui per Kanadą; dalyvau
ta įvairiuose kultūriniuose bei 
politiniuose suvažiavimuose; 
KLJS pirmininkas buvo priim
tas pilnateisiu Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdybos nariu; 
sušauktas vienas tarybos narių 
suvažiavimas; stengtasi Įgyven
dinti III PLJK nutarimai.

1977 m. spalio mėnesį, kartu 
su Kanados Lietuvių Diena, 
KLJS surengė savo tarybos na
rių suvažiavimą. Per šį suvažia
vimą KLJS valdyba truputį pa
sikeitė — įjungė naujus narius. 
Dabartinio pirmininko kadenci
ja tada prasidėjo. Per tą laiką 
štai ką nuveikėm: palaikėme ry
šius su “Amnesty Internatio
nal” Nijolės Sadūnaitės bylos 
reikalu, rašėm laiškus mūsų val
džios pareigūnams Viktoro Pet
kaus ir kitų lietuvių disidentų 
klausimu; dalyvavome antraja
me politiniame suvažiavime Či
kagoje; priėmėme užsienio jau
nimo atstovus Pasaulio Lietu
vių Dienų metu Toronte, jiems 
parūpinome nakvynes, bilietus 
ir t. t.; dalyvavome PLB posė
džiuose, kai buvo projektuoja
mas IV PLJ Kongresas; suorga
nizavome komitetus Kanadoje 
rūpintis IV PLJ Kongresu: lėšų 
telkimo, atstovų išrinkimo bei 
paruošimo, registracijos ir in
formacijos; taip pat dalyvavo
me KLB tarybos suvažiavime ir 
aplankėme įvairias organizaci
jas, pranešdami apie artėjantį 
jaunimo kongresą; surengėm ta
rybos narių suvažiavimą 1978 m. 
rudenį, kuriame buvo svarstomi 

vidiniai reikalai, IV PLJK pra
nešimas, politiniai klausimai. 
Kanados valdžios ir kitų etninių 
grupių atstovai kartu su lietu
viais diskutavo, kaip veikti Ka
nados politinėje sistemoje ir ko
dėl lietuviai tenai silpnai reiš
kiasi.

Per 1979 m. dalyvavome ke
liuose Kanados daugiakultūrių 
reikalų suvažiavimuose; suruo- 
šėme Kanados atstovų į IV 
PLJK-ą paruošiamąjį savaitgalį; 
dalyvavome bendrame Kanados 
ir JAV lietuvių jaunimo atstovų 
paruošiamajame savaitgalyje; 
organizavome Kanados atstovų 
apsilankymą pas Kanados amba
sadorius Anglijoje ir V. Vokie
tijoje IV PLJ Kongreso metu; 
iškėlėme V PLJ Kongreso klau
simą (kur ir kada bus) prieš kon
gresą; pakvietėme jaunų meni
ninkų vienetą iš V. Vokietijos 
koncertuoti Kanadoje ateinan
čiais metais; rengiam metinį 
tarybos narių suvažiavimą š. m. 
spalio 6 d. St. Catharines, Ont.

Iš visų šitų atliktų darbų svar
biausieji buvo šie:

1. Vakarų Kanados jaunimo 
stovyklos. Per šias dvi stovyklas 
mes pradėjome telkti išblaškytą 
Vakarų Kanados jaunimą į or
ganizuotą lietuvišką veiklą. Abi 
stovyklos labai gerai pasisekė, 
ir KLJ Sąjungos veikla didėja 
Vakaruose, ypač Kalgary ir 
Winnipege.

2. IV PLJ Kongreso ruoša: 
KLJS valdyba su savo komitetų 
pagalba atliko visą parengiamą
jį darbą, liečiantį Kanados lie

Urugvajaus lietuvių iškilmėje, kurioje buvo paminėta 50 metų imigracijos 
sukaktis, dalyvavo ir vyriausias karinio laivyno vadas admirolas HUGO 
MARTINEZ. Lietuvių vardu jam įteikė dovaną — Lietuvos vaizdų albumą 
(jo žmonai — lietuvišką lėlę) Cecilija Dorelytė ir Aldis Baliukonis

tuvių jaunimo dalyvavimą kon
grese. Sis darbas pareikalavo la
bai daug energijos ir laiko, bet 
rezultatai buvo matomi per vi
są kongresą. Kanados atstovai 
ir dalyviai, keldami nuotaiką ir 
vesdami diskusijas, aiškiai reiš
kėsi kongreso stovykloje ir stu
dijų dienose.

3. KLJS pirmininko priėmi
mas į KLB valdybą su pilnomis 
teisėmis įtvirtino mūsų poziciją 
Lietuvių Bendruomenėje ir vi
soje visuomenėje.

Svarbiausias neatliktas dar
bas per šiuos trejus metus buvo 
neįtraukimas veiklon viso Ka
nados lietuvių jaunimo. Šito 
idealo pasiekimas yra neleng
vas, bet būtinas ateities Kana
dos ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungai. Aš esu tikras, kad 
busimoji KLJS valdyba visas 
savo pastangas nukreips į šį už
davinį.

Dabartinė KLJS valdyba yra 
sudaryta iš šių asmenų: Paulius 
Kuras — pirmininkas, Raimun
das Sungaila — vicepirminin
kas, Nijolė Simonavičienė — 
protokolų sekretorė, Danguolė 
Juozapavičiūtė — informacijos 
sekretorė, Rita ParėŠtytė — ry
šininkė, Vakarų Kanados jauni
mo atstovas — Jurgis Valaitis, 
iždininkas — Vytas Valaitis. 
Reiškiu gilią padėką visiems 
valdybos nariams už ilgas var
gingas valandas ir darbą, atlie
kant savo pareigas.

Paulius Kuras, pirmininkas, 
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga
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Montevideo mieste, Urugvajuje, lietuviai 1979 metais paminėjo imigracijos 
50 metų sukaktį. Ta proga buvo padėtas vainikas prie paminklo Nepriklau
somybės aikštėje, kur labai gausiai dalyvavo mūsų tautiečiai

Lietuviu sąskrydis Venecueloje
Atbudo apelsinų žemės — Valencijos miesto lietuviai

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Prieš maždaug metus rašiau 
apie apelsinų žemės — Valenci
jos miesto lietuvių apylinkės 
neveiklumą bei apsnūdimą. 
Zbignevo Pesliako, buvusio Va
lencijos apylinkės valdybos na
rio, pasakymu, Valencijos mies
to lietuvių veikla buvo visai ap
snūdusi. Toks atviras jo pasisa
kymas daugeliui kolonijos na
rių atvėrė akis. Sakoma, “nėra 
to blogo, kuris neišeitų į gera”. 
Taip ir čia Įvyko.

1979 m. rugpjūčio 5 d. į lie
tuviškas pamaldas Karako Alta- 
miroįe atvyko iš Valencijos nau
jai išrinktos valdybos narys Ri
čardas Zavadzkas pakviesti Ka
rako lietuvių bendruomenės į 
ruošiamą Valencijoje kartu su 
jaunimu gegužinę.

Aišku, karakiškiai mielai šį 
pakvietimą priėmė ir didelė jų 
dalis nutarė važiuoti bei parem
ti Valencijos bendruomenės ir 
jaunimo ruošiamą “atbudimo 
šventę”. Mums, karakiškiams, 
didelis atstumas iki tos vietos 
— 400 km ten ir atgal. Bet 
draugiškumas nugali visus sun
kumus.

Valencijos lietuviai išsirinko 
naują valdybą: mokytojas Juo
zas Zavadzkas — pirmininkas, 
Aurelija Žalnieriūnaitė — sek
retorė, Ričardas Zavadzkas — 
kultūrinių reikalų vadovas, Ana 
Rosa Lešinskienė — iždininkė, 
nariai: Robertas Lešihskas, Rū
tenis Kukanauza ir Osvaldas 
Pesliakas. Šios gegužinės rengė
jai: Ričardas Zavadzkas, Carlos 
Alfano, Osvaldas Pesliakas ir 
Robertas Lešinskas.

Naujoji valdyba nutarė kas 
mėnesį leisti informacinį biule
tenį, atgaivinti tautinių šokių 
grupę, kuriai vadovaus Aurelija 
Žalnieriūnaitė ir Ana Rosa Le
šinskienė. Akordeonu gros Au
relijos žalnieriūnaitės sūnus. 
Taip pat jau yra registruojami 
lietuviai jaunuoliai futbolo ko
mandai, nes tautybių dieną, t. y. 
spalio 12, bus įvairių užsienie
čių futbolo komandų rungtynės. 
Laimėjusioji komanda bus pre
mijuojama.

I Valenciją sutarėme važiuoti 
keturiese. Anksti rytą paėmėme 
iš Kalifornijos viešintį svečią 
Santa Monikos apylinkės pirm, 
inž. M. Kevalaitį, kunigą Anta
ną Perkumą ir leidomės tolimon 
kelionėn.

Pamaldos buvo atlaikytos 
Barreros miestelio šventovėje. 
Mišias atlaikė kun. A. Perku- 
mas. Pamaldose dalyvavo apie 
60 asmenų. Po pamaldų visi ėjo
me į gegužinei numatytą vietą. 
Stalai buvo sudėlioti didelių me
džių pavėsyje.

A+A 
VIKTORUI IGNAIČiUI 

mirus,
jo broliui VINCUI ir visiems giminėms reiškiame 

nuoširdžią užuojautą —

Kanados Lietuvių

Fondo valdyba

All Languages Service

NOTARIZUOTI VERTIMAI

IR VERTĖJAVIMAS PER 70 KALBŲ
361-0303

SUITE 1105,67 YONCE STREET, TORONTO, ONT. M5E 1J8

Paprašiau gegužinės vadovą 
Z. Pesliaką, kad nuvežtų mūsų 
svečią kalifornietį inž. M. Keva
laitį Į netoli esanti Venecuelos 
laisvės kovotojų už laisvę pa
minklini parką, kuriame nuola
tos einama garbės sargyba, kaip 
nepriklausomybės laikais Kau
ne karo invalidų garbės sargyba 
prie nežinomo kareivio kapo. 
Ten yra daug žuvusių karių pa
minklų, pastatytų .garsių meni
ninkų ir net išpuoštų brangak
meniais. šioje vietovėje įvyko 
paskutinis pergalės mūšis už 
Venecuelos laisvę bei nepriklau
somybę. todėl venecueliečiai šią 
vietą laiko simboline šventove.

Iš Karako į Valenciją buvo 
atvažiavę 25 tautiečiai. Iš Mara- 
kaibo naftos žemės atvažiavo du 
universiteto studentai (1.000 km 
ten ir atgal). Iš Puerto Cabello 
uosto atvyko vienas tautietis, iš 
Maracay apylinkės — Henrikas 
Gavorskas su automobilių rung
tynių dalyviu sūnumi Eduardu. 
Iš Valencijos miesto dalyvavo 
didelė dalis vietos lietuvių su 
centro valdybos pirmininku 
priešakyje. Iš Turmero atvažia
vo du tautiečiai apie 100 km.

Gegužinei programa buvo nu
matyta didelė ir įvairi. R. Za
vadzkas pasveikino visus iš toli 
atvykusius svečius. Programoje 
buvo įvairūs parengimai jauni
mui ir senimui, loterija su įvai
riais laimikiais. Ypač džiaugėsi 
vaikai. Jie vienas po kito užriš
tomis akimis turėjo lazda patai
kyti į kabančią iškamšą. Patai
kius, iš jos išbyra saldainiai, rie
šutai, žaisliukai ir sausainiai.

Malonų vaizdą sudarė pačių 
jaunuolių rengtas priėmimas ir 
vaišinimas svečių. Mažos mergy
tės, mandagiai atsiprašinėda- 
mos, prisegiojo visiems daly
viams tautinių spalvų juosteles.

Didelė dalis maisto, gėrimų ir 
kitų gaminių buvo dovanota Va
lencijos prekybininkų, kurių ten 
yra nemažai. Po to sekė pokal
biai, vaišės ir šokiai jau šiek 
tiek atvėstančiame ore.

Po daugelio metų tylos nau
jai ir taip gražiai pasirodžiusiai 
Valencijos lietuvių bendruome
nei linkime ir ateityje nenuleis
ti rankų bei stiprinti savo veik
lą. Valencija turi daug ir gra
žaus jaunimo. Tik, kaip jau 
anksčiau Z. Pesliakas pareiškė, 
nėra kam su juo dirbti.

Valencijoje rengėjai yra dė
kingi visiems aukotojams, prisi- 
dėjusiems prie šios iškylos, ir 
atvykusioms svečiams. Iš viso 
gegužinėje dalyvavo apie 150 
asmenų.

Inž. M. Kevalaitis nufilmavo 
visus įdomesnius Valencijos ir 
Venecuelos lietuvių veiklos 
vaizdus, kuriuos ateityje ketina 
parodyti Santa Monikos apylin
kės gyventojams.



6 pgl. • Tėvlčkės Žiburiai e 1979 IX. 20 — Nr. 38 (1545)

Dvi tautinių šokių mokytojos — S. LEPARSKIENĖ iš Toronto ir G. BREICH- 
MANIENE iš Hamiltono tautinių šokių kursuose Dainavos stovyklavietėje

Kanados parodoje
Komunistiniai paviljonai, Lietuvos dirbiniai ir kitos įdomybės
Kanados paroda vyksta kas

met. Ji yra .vis ta pati ir vis kiek 
skirtinga, nes kasmet joje paro
doma ir naujovių. Paroda yra 
Kanados, bet joje dalyvauja 
daug valstybių ir tautų. Ukrai
niečiai savo laisvos valstybės 
neturi, bet jie toje parodoje net 
keliose vietose dalyvavo su savo 
rodiniais, valgiais.

Šiais metais parodoje buvo 
praplėstas “senamiestis”; pasta
tyta ekumeninė šventovė: kata
likų, anglikonų ir Jungtinės 
Bendrijos (United Church); pra
plėstas sporto skyrius, kur spor
tininkai nuo “kalnų” slidėmis 
ir net vikšrinėmis pačiūžomis 
čiuožia.

Valstybių paviljonai
Valstybių paviljonai buvo 

Įrengti dideliame pastate. Di
džiausias paviljonas yra R. Ki
nijos. Ji čia rodė ir pardavinėjo 
lengvosios pramonės dirbinius: 
muzikos instrumentus, žvėrių 
kailius, drabužius, batus, mezgi
nius ir pan. Kitų valstybių pa
viljonuose buvo įvairių rodinių. 
Pvz. Suomija rodė išdirbtus 
šiaurės žvėrių kailius, Olandija
— medines klumpes, kokias.ne
šiodavo ir mūsų žeipąičiai., jki 
1934 m. Žemaitijoje tokių klum
pių porą turguje buvo galima 
nupirkti po 1-1,5 lito arba 10-15 
amerikietiškų centų. Čia olan
diškų klumpių pora kainavo 15- 
17 dolerių. Danai pardavinėjo 
danišką mėlyną sūrį po 3,2 dol. 
svarą. Lenkija knygomis ir pa
veikslais labai reklamavo popie
žių Joną-Paulių II. Nors Lenki
ją valdo komunistai, bet lenkai 
pirmoje vietoje stato tautybę, 
o antroje vietoje santvarką. Lie
tuviai komunistai — priešingai. 
Argentinos paviljone trumpi 
kailiniai — 275 doleriai. Tailan- 
dija ir kitos Azijos valstybės ro
dė moteriškus papuošalus. Ja
ponai demonstravo siuvimo 
mašinas po 300-900 dolerių, kai 
kitame pastate jos kainavo po 
170 dol., o parodoje jos buvo 
parduodamos po 99 dol. Filipi
niečių medžio drožiniai 3-4 kar
tus pigegni, negu rusų, bet me
diniais padais moteriškų kur
paičių kaina buvo 25-35 dol. Či
lė rodė moteriškus papuošalus, 
padarytus iš Luzuli mėlyno mi
neralo. Vengrija buvo atvežusi 
moteriškų drabužių: kalniečių 
švarkelis — 165 dol., bliuzės 20- 
40 dol.

Sov. Sąjunga — 100 tautų 
pavergėja

Jos paviljono plotas buvo 4-5 
kartus mažesnis už R. Kinijos. 
Nors užrašas USSR, atseit, Sov. 
Sąjunga, bet ant rodinių 90'/ 
užrašai “Russian”. Tai rodo, 
kad Sov. Sąjungos pavadinimas 
yra priedanga Rusijos imperi
jai. Tarp kitų rodinių buvo ir 
gintaro skyrius. Anksčiau prie 
gintaro dirbinių būdavo įrašas
— Palanga, Lith., o dabar prie 
to skyrelio yra tik įrašas “Baltic 
Amber”. Toronto tautybių sa
vaitės metu “Vilniaus” paviljo
ne buvo gražesnių gintaro dirbi
nių. Iš Lietuvos buvo gražių ka
vai gerti puodukų. Prie dugno 
įrašas: “USSR-Lith”. Kaina — 
99 centai. Knygų skyriuje buvo 
3 lietuviškos knygos: apie Vil
niaus architektūrą, Vakarų Eu
ropos tapybą ir anglų-lietuvių 
kalbos žodynas. Pastarasis — 
1100 puslapių, kietais viršeliais, 
kaina — 12,5 dol. Tas žodynas 
kiek panašus į “kantičką” — 
permažo formato. Anglų-ukrai- 
niečių kalbos žodynas išleistas 
gražiai: didelio formato, 800 
puslapių, kaina — 9 dol. Po po
ros dienų lietuviškos knygos iš 
parodos lentynų dingo: tų kny

gų buvo tik po vieną egz., ir jos 
buvo greitai nupirktos. Apie 
Lietuvą buvo pora brošiūrų ang
lų kalba — sovietinę Lietuvą 
ir Klaipėdą. Tai — propagandi
nės brošiūros.

Pusę sovietinio paviljono už
ėmė Toronto krautuvė “Troy- 
ka” su savo prekėmis. Keista, 
kad ji čia rodė ir pardavinėjo iš 
Lenkijos atvežtas konservuotas 
daržoves: raugintus kopūstus, 
agurkus, raudonus burokėlius ir 
pan. Vidutinis stiklo indas tų 
daržovių kainavo apie dolerį. 
Rusiško kristalo stikliukai po 
12-15 dolerių, ropinukė — 85 
dol., virdulys — 99 dol. Atrodė, 
kad tas virdulys yra senas, tik 
gerai nušveistas. Niekas jų da
bar nebenaudoja, nes praktiš
kesnį elektrinį virdulį galima 
nusipirkti daug pigiau. Cigare
čių dėžutė — 1,5 dol., lošimo 
kortos 2,5-3,5 dol.

Nuostabu, kad rusų paviljo
ne nebebuvo karinės literatū
ros. Prieš porą metų jie labai 
apsigavo su knyga “Kursko mū
šis”, kurioje parodyta, kokia 
menkavertė buvo sovietinė ka
riuomenė. Prieš puolančias dvi 
vokiečių armijas sovietai Kurs
ko" rajone sutraukė 35 armijas. 
Vakariečiai tuo netiki, nes tai 
nesąmonė: puolantis turi turėti 
didesnes pajėgas, negu besigi
nantis. Betgi duomenys buvo 
pačių sovietų.

Sovietų “Inturist” brošiūra 
skelbė: “Šimtas tautų kviečia 
jus į Sovietų Sąjungą”. Tai ro
do, kad Rusija yra pavergusi 
100 tautų. Toje brošiūroje pa
žymėta, kiek daug Vilniuje yra 
meniškų šventovių, tik nepažy
mėta, kiek jų uždarytų. 1980 m. 
olimpiniai medaliai su Mask
vos, Leningrado, Kijevo, Mins
ko ir Talino ženklais, kurių 
kiekvienas kainuoja 5-10 rublių, 
auksiniai medaliai — po 100 
rublių.

Kanados paviljonas
Kanados paviljone nebuvo 

nei patrankų, nei tankų, nei lėk
tuvų, o tik karinis malūnspar
nis, skirtas gelbėjimo reikalams 
Kanados šiaurėje. Parodytas 
Kanados šiaurėje miške nusilei
dęs apgadintas lėktuvas, šalia 
jo — palapinė. Buvo matyti Ka
nados raitosios policijos veikla 
šiaurėje. Kanados paštas pavaiz
davo savo istoriją. Buvo ir svei
katos skyrius bei kaikurios ki
tos valstybinės įstaigos.

Mėgėjų darbai
šiame paviljone pasirodė lais

vieji menininkai bei amatinin
kai. Laplandiečiai rodė išdirb
tus šiaurės žvėrių kailius po 25- 
40 dol. Pakabinamų gėlių sky
riuje vazonai po 20-50 dol. Me
niškų žvakių skyriuje žvakės po 
7-45 dol. Stiklinių indų skyriu
je indai po 1-20 dol., įgraviravi- 
mas — 3 dol. Vario dirbinių 
skyriuje pienui vežti indas (bi
donas) 60 dol., litrinis indas — 
14 dol. Sidabrinių indelių sky
riuje vynui gerti taurė — 12 
dol. “Lumber Jack Furniture” 
skyriuje iš dviejų gulsčių ratų 
padarytas stalas — 500 dol. Mo
linių indų skyriuje kavai gerti 
puodukas — 4 dol., dubuo — 8 
dol. Monetų skyriuje Kanados 
1935 m. dolerinis banknotas — 
9 dol. 1937 m. — 7 doleriai. 
JAV 1928 m. 2 dolerių bankno
tas — 5 doleriai.

įvairūs rodiniai
.Gyvulių mėgėjai galėjo pasi

grožėti gražiais arkliais, galvi
jais, avimis, ožkomis, paukš
čiais. Kanados galvijai, bent 
esantieji čia parodoje, 90% bu
vo be ragų. Be jų buvo ir ožkos. 
Kaikurios galvijų veislės į Ka-

Tautinių šokių šventei
ruošiantis Kursai Dainavos stovyklavietėje, 

kuriuose dalyvvavo 70 šokėjų
S. LEPARSKIENfe

"Tautiniai lietuvių šokiai — 
tai džiaugsminga tautos gyvas
tingumo apraiška. Tai mūsų 
jaunimo jungimasis j menišką
sias mūsų liaudies tradicijas ir 
jų išreiškimas grakščių judesių 
ritmu.” Tai dr. K. Bobelio svei
kinimo žodžįai, tarti Penktosios 
Tautinių šokių šventės proga 
1976 m./Čikagoje.

štai, artėja laikas jau šešta
jai. Dėlto susirinko į Dainavos 
Baltuosius Rūmus (Manchester, 
Mich.) 70 asmenų — vadoyai, 
mokytojai ir atstovai iš Kana
dos, JAV, Venecuelos. Jie daly-' 
vavo tautinių šokių kursuose 
rugpjūčio 17-25 d. d.

Šventės šokių repertuaras yra 
platus — apima 21 šokį. Jie pa
skirstyti į keturias dalis. Vaikai 
šoks tris, jauniai — keturis, stu
dentai — vienuolika, veteranai 
— tris šokius. Didesnė dalis pa
rinktųjų šokių yra būdinga ne 
savo sudėtingumu, bet savo ty
rumu ir aiškiom figūrom. Tai 
lyg ir grįžimas prie mūsų senes
niųjų ir gražiausių liaudies šo
kių. Meninė šventės koordinato
rė Nijolė Pupienė pabrėžė, kad 
tuo būdu bus įmanomas lygiavi
mas ir gražus atlikimas. N. Pu
pienė yra jauniausia šventės va
dovė, tačiau patyrusi tautinių 
šokių mokytoja. Per praėjusią 
šventę ji vadovavo net trim Či
kagos tautinių šokių grupėm. 
Koordinatorės darbas yra labai 
atsakingas, reikalauja nepapras
tai daug kūrybingumo bei tech
nikinio sugebėjimo sustatyti fi
gūras, kurios užpildytų visą Či
kagos amfiteatro aikštę. Jeigu 
šiai vadovei pritrūks kantrybės, 
jos energija ir meilė šokančiam 
jaunimui teiks jai ištvermės 
sėkmingai surengti šią šventę. 
Pamatai jau paruošti Dainavoje.

Per tą kursų savaitę visi daly
viai tapo šokėjais. Nuo ryto li
gi vakaro šoko, mokėsi, prakai
tavo ir skaudančiom blauzdom 
sekantį rytą vėl atšlubuodavo j 
sekančias pamokas. Pirmosios 
dienos ypatingai nuvargino, bet 
vėliau raumenys priprato. Kas 
dieną reikėjo išstudijuoti tris 
šokių aprašymus bei juos iš
mokti. Tai atliko N. Pupienė, J. 
Reginienė, Ročesterio “Lazdy
no” vadovė, G. Gobienė, Detroi
to “Šilainės” vadovė, R. Kara- 
siejienė, Toronto “Gintaro” va
dovė, S. Bacevičienė, Čikagos 
Marquette Parko lituanistinės 
mokyklos mokytoja, V. Stankie- 
nė, Čikagos “Žilvičio” vadovė, 
visų patarėja. Nors šokėjams 
buvo sunku tokį didelį skaičių 
naujų šokių išmokti, tačiau mo
kytojom buvo dar sunkiau. Pa
kaitomis visi stebėjo, pastabas 
priėmė, pakeitimus rašė, ir 
bendrom jėgom savaitės pabai
goje visas šeštosios šokių šven
tės repertuaras buvo sudarytas.

Iš viso ligi Šiol dalyvauti tau
tinių šokių šventėje yra užsire
gistravę 52 vienetai. Iš Kanados 
kursuose dalyvavo Montrealio 
“Gintaro” vadovė Rasa Luko- 
ševičiūtė, Toronto “Gintaro” va

Tautiniu šokių kursuose Dainavos stovyklavietėje. Iš kairės: A. Žalnierių- 
naitė-Ross iš Venecuelos, Rita Karasiejienė iš Kanados, Galina Gobienė iš 
JAV, Genovaitė Breichmanienė iš Kanados, Silvija Leparskienė iš Kanados, 
Vanda Slankienė iš JAV Nuotr. Leparskienės

nadą atgabentos prieš 100 ir 
daugiau metų.

Parodoje po 6 dol. buvo par
davinėjamos austrės, kurių vi
duriuose yra 1-3 perlai. Sviesto 
skyriuje iš sviesto padarytas be
sisukąs pasaulis su trimis svies
tiniais vaikais, nes šie metai yra 
Vaiko metai. Pernai čia iš svies
to buvo padaryta Ontario pro
vincijos gubernatorės natūra
laus dydžio statula. Bingo mėgė
jai užpildė didžiulę patalpą. Di
džiausią pasisekimą turėjo val
gių paviljonas ir vaikų pasaulis. 
Vaikai už betkokį važiavimą mo
kėjo 3 kuponus po 30 centų.

Vandens sporto ir aviacijos 
pasirodymai vyko Ontario Place 
rajone, šiais metais aviacijos 
šventės pažiba buvo praskridęs 

dovė Rita Karasiejienė, Toronto 
“Atžalyno” vadovė Silvija Le- 
parskienė (su mokytojom Vida 
Javaite, Aldona Zander bei ke
turiais padėjėjais) ir Hamiltono 
“Gyvataro” vadovė G. Breich- 
manienė, skaičiusi paskaitą vi
siem dalyviam.

G. Breichmanienės paskaita 
"Tautinių šokių raidos bruožai” 
apšvietė jaunus vadovus. Joje 
buvo išdėstyta tautinių šokių is
torija, jų atlikimas, grupių stei
gimas išeivijoje. G. Breichma- 
nienė supažindino dalyvius su 
pagrindiniais mūsų liaudies šo
kių kūrėjais, jų palikimu, iškėlė 
gresiantį pavojų mūsų liaudies 
šokių menui, būtent, tautinių 
drabužių “stilizavimą”, surusin
tą šokių choreografiją bei muzi
ką. Ji pabrėžė, kad stilizavimas 
savyje nėra blogybė, jeigu jis 
yra atremtas į gilias lietuviškas 
etnografines ir liaudies meno 
studijhs. Kiekvienas mokytojas 
perduoda savo stilių turimajai 

. grupei, tad ir tie patys šokiai 
gali atrodyti skirtingi žiūrint į 
dvi grupes. Ji pabrėžė, kad šo
kių atrinkimas yra labai svar
bus, nes reikia rinktis iš dabar
tinės Lietuvos naujų sukurtų 
tautinių šokių. Dažnai paskaito
je girdėjosi pavardės — Marija 
Baronaitė, Jonas švedas, Juozas 
Lingys ir jų įnašai šioje srity
je.

Paskaita buvo be galo įdomi. 
Daugelis jaunų mokytojų išeivi
joje tokių informacijų nėra gir
dėję. Yra vilties, kad Tautinių 
šokių Institutas, sudarytas iš 
mūsų liaudies šokių žinovų bei 
specialistų, kaip G. Breichma- 
nienė, G. Gobienė, J. Matulai
tienė paruoš ir išspausdins va
dovėlį su atrinktais šokiais, mu
zikos juostom, kiekvieno šokio 
prasmės paaiškinimu ir duos 
gaires ateities šokių vadovam. 
Tai didelis finansinis užmojis, 
ir dalis pajamų iš šokių švenčių 
turėtų būti skiriama tokiam ver
tingu! tikslui.

šį rudenį Toronto “Atžaly
nas” ir “Gintaras” bendrom jė
gom pasikvies G. Breichmanie- 
nę į Torontą minėtą paskaitą 
pakartoti šių vienetų vyres
niesiems šokėjams bei susido
mėjusiems šiuo treikalu asme
nims.

Tautinių šokių mokytojas ir 
šokėjas neturi pamiršti, kad jų 
šokis turi išlikti grynas, neper
dirbtas lietuviškas liaudies reiš
kinys. Atėjus kursų pabaigai, 
daugumas iš dalyvių pajuto šį 
reikalavimą. Ypatingai G. Go
bienė pabrėžė tai per kursus, 
aiškindama Rugučių kirtimą, 
Blezdingėlės skridimą, Žiogelio 
strykčiojimą, “Sadutės” lyriš
kumą, palygindama šokių jude
sius su lietuvio ir Lietuvos že
mės charakteriu.

Paskutinį vakarą jaunimas 
pasirodė su savo talentais vai
dyboje, dainoje, šokyje. Matėsi, 
kad šių kursų dalyviai ne tik 
daug išmoko, bet ir vieni su ki
tais suartėjo, užmezgė naujas 
pažintis, sustiprino draugystę, 
kuri gaivina tautinę savijautą.

garsusis “Concorde” keleivinis 
lėktuvas, greitesnis už garsą.

Pabaigai
1979 m. Kanados parodą ap

lankė 3.338.000 lankytojų, o 
pernai — net 3.593.000, nes bu
vo jubilėjinė — 100-ji paroda.

Ar daug lietuvių aplankė tą 
parodą, sunku pasakyti, bet jų 
buvo gana daug. Netrūko atvy
kusių net iš tolimų vietovių, pvz. 
J. B. Dženkaičiai buvo atvykę 
net iš Kalifornijos.

Ar apsimoka tą parodą rengti 
kasmet? Jei ji rengiama, matyt, 
apsimoka. Jei vienas lankytojas 
toje parodoje paliko po 10 dol., 
tai paroda turėjo per 33 mil. 
dol. pajamų. O pinigas juk tvar
ko žmonių gyvenimą. J. J.

Haesselby pilis Švedijoje, kurioje šią vasarą (vyko baltistikos studijų konferencija, susilaukusi gausių dalyvių

Baltistikos konferencija Švedijoj
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Skandinavijos Baltistikos In
stitutas, talkininamas Stockhol- 
mo universiteto, š.m. birželio 
14-17 d.d. surengė penktąją bal
tistikos studijų konferenciją, 
kurioje dalyvavo universitetų 
atstovai ir mokslininkai iš dau
gelio pasaulio kraštų: JAV, Ka
nados, Vokietijos, Japonijos, Iz
raelio, Airijos, Lenkijos ir ki
tur. Pagrindinė studijų tema 
buvo Baltijos kraštų mažumos.

_ Konferencijai rengti Stock- 
holme buvo sudarytas organiza
cinis komitetas, kuriame pro
gramų sudarymo pakomisėje 
dalyvavo ir Švedijos lietuvis 
Juozas Lingis. Į tą konferenciją 
iš Klevelando atvyko du at
stovai su paskaitomis: dr. Vik
toras Stankus (Kento universi- 
teto vkrdu) tema: “Žydų-lietu- 
vių santykių II D. karo metu 
pavaizdavimo analizė” ir dr. Au
gustinas Izdelis (taip pat Kento 
universiteto atstovas) tema: 
“Gamtinės aplinkos griovimas 
sovietinės Lietuvos pajūryje”. 
Ilgesnio pokalbio metu su dr. 
Stankumi teko patirti įdomių 
faktų apie pačią konferenciją, 
jos dalyvius ir nuotaikas.

Švedijoje lietuvių yra tik apie 
100, įskaitant mišrias šeimas ir 
jų vaikus. Estų gi Švedijoje yra 
net 20.000, o latvių — 4.000. 
Savaime suprantama, estai ir
latviai Švedijoje vyrauja mažu
mų tarpe. Tai tuoj po konferen
cijos įrodė grandiozinė latvių 
dainų šventė Gotlando saloje, 
kur dalyvavo 6.000 latvių.

Konferencijos paskaitininkų 
tarpe lietuviai nebuvo mažumo
je: oficialioje programoje buvo 
devyni asmenys. Ęe dviejų kle- 
velandiškių, konferencijoje pa
skaitas skaitė dr. Birutė Cipli- 
jauskaitė iš Wisconsino univer
siteto, prof. dr. Stasys Vardys iš 
Oklahomos, prof. dr. Vytautas 
Černius iš Temple universiteto, 
prof. dr. Julius Slavėnas iš Buf
falo, Violeta.Kelertaitė iš Madi- 
sono universiteto ir prof. Juo
zas Kazlas iš Yale universiteto. 
Dr. Stankus pastebėjo, kad visi 
lietuviai konferencijai buvo ge
rai pasiruošę, pateikė rimtą me
džiagą. Kaikurie kiti paskaiti
ninkai buvo nepasiruošę ir savo 
medžiagą perdavė su nepakan
kama dokumentacija. Visos te
mos analizavo Baltijos kraštų 
mažumas politiniu, ekonominiu, 
ekologiniu, kultūriniu, religi
niu ir socialiniu atžvilgiu. Net 
buvo išnagrinėti tokie įdomūs 
klausimai, kaip kriminalizmas 
Rygoje, tautinė estų tapatybė ir 
mokslas JAV, baltiečiai Norve
gijoje, baltiečių liaudies muzi
ka, instrumentai, tarpusavio 
santykiai, literatūra, sovietų po
litika tautinių mažumų atžvil
giu ir t.t.

Konferencijos atidarymas įvy
ko karališkosios akademijos rū
muose, dalyvaujant 82 delega
tams, Stockholmo miesto bur
mistrui ir karaliaus atstovui. 
Sveikintojų tarpe buvo sociali
nių reikalų ministeris ir užsienio 
reikalų ministerijos atstovas. Tą 
patį vakarą miesto rotušėje įvy- 
koko susipažinimo pokylis, ku
rio metu svečius linksmino gita
ristai, dainuodami lietuviškas,
estiškas ir latviškas dainas.

Konferencijos posėdžiai vyko 
anglų arba vokiečių kalbomis. 
Dr. Stankui teko užmegzti įdo
mių pažinčių. Prof. Aba Stražas 
ir jo žmona Nedda, atvykę iš 
Haifos universiteto, kalbą labai 
gražiai lietuviškai, pozityviai 
nušvietė lietuvių žydų santykius 
ir rodė gyvą susirūpinimą prieš 
lietuvius nukreiptais šmeižtais. 
Vienas profesorius iš Neapolio 
orientalinių studijų universite-

to rado daug giminingumo tarp 
lietuvių ir suomių kalbų, gyvai 
iliustruodamas pavyzdžiais. Įdo-
mus faktas yra tas, kad suomių 
tautinės muzikos instrumentas 
yra kanklės, kurias jie vadina 
“kantele”, pripažįsta jas pasisa
vinę iš lietuvių.

Lietuviams ypač įdomi buvo 
paskaita, kurią skaitė japonas, 
Yakohamos universiteto profe
sorius Kato, tema “Orientališ- 
kumas Čiurlionio mene”. Ilius
truodamas vaizdais, jis įtikinėjo 
žiūrovus, kad Čiurlionio “Jūros 
sonatos” bangų formos yra bū
dingos 17-18 š. japonų meninin
kams, vartojusiems “bangų ra
mybės” formą. Jis randa Čiur
lionio mene orientališkų moty
vų, todėl japonams jo menas pa
trauklus ir suprantamas. Prof.
Kato turėjo atsivežęs vieno di
delio Japonijos muzikos festiva
lio programą, kurios metu buvo 
grojama Čiurlionio daina “Su- 
batos vakarėlis”, ir programos 
turinyje buvo gaidų viršelio 
nuotrauka, savotiškai iššoksian
ti iš japoniškų raidžių teksto. 
Prof. Kato pareiškė, kad, pasi
baigus konferencijai, jis vyksiąs 
į Vilnių skaityti paskaitų ciklo 
apie Čiurlionį (jau buvo, Red.). 
-,P.rof. Patrick Thornberry iš 
Liverpulio savo paskaitoj “Tarp
tautinė teisė ir mažumos”, na
grinėdamas Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį, pabrėžė,

LIETUVA TORONTO TELEVIZIJOJE
Š. m. rugsėjo 7 d., 9 v. v., ka

belinės televizijos (Maclean- 
Hunter) 10-sis kanalas rodė lie
tuvišką 25 minučių ilgumo fil
mą. Jis buvo pavadintas lietu
vių senjorų Tautos šventės mi
nėjimu. Filmas pradedamas 
spalvotu Vyčiu lininių raštuotų 
staltiesių fone. Gretimai Vida 
Adamonytė anglų kalba supa
žindino su Baltijos tautomis, ro
dydama jas inž. P. Lėlio paruoš
tame žemėlapyje. Detaliau su
pažindina su Lietuvos istorija 
nuo XIII š., pabrėždama rusų ir 
vokiečių okupacijas. Po to eina 
“Atžalyno” grupės šokis, fil
muotas Thunder Bay tautybių 
festivalyje. Toliau V. Adamony
tė supažindina su lietuvių tau
tos švente rugsėjo 8 ir pakvie
čia generalinį Lietuvos konsulą 
dr. J. Žmuidziną. Pastarasis pri
mena Vytauto vainikavimo idė
ją, kad Lietuva būtų nepriklau
soma nuo kaimynų. Ta idėja bu
vo įgyvendinta 1918 m. Ji ir da

IDEOLOGIJOS IR PAŽADAI
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

išnaudojamas, ir nebus išlaiky
ta lygybė.

Praėjus šimtmečiams po ly
gybės idėjų paskelbimo, atsira
dus įvairaus plauko socialistinių 
valstybių, socialistinė lygybė 
niekur nebuvo įgyvendinta. Ly
gybės šauksmas pasiliko tuščia 
frazė, gražiai skambanti Euro
pos civilizacijoje, Afrikos, Azi
jos ir Australijos klajoklių 
bendruomenėje.

Buvusiose Europos valstybių 
kolonijose ar jų įtakoje buvu
sios tautos ir bendruomenės, ku
rios kovojo prieš okupaciją ir 
išnaudojimą, pasivadino tauti
niais frontais, prijungdamos so

Dr. D. Paškovičienė
perkelia odontologijos praktiką 

pas dr. E. Birgiolę į
2299 Dundas Street West, kambarys 203, Toronte, 
Darbo valandos — pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį 
nuo 1 v.p.p. — 8 v.v., trečiadienį nuo 9 v.r. — 8 v.v., 
penktadienį nuo 9 v.r. — 1 v.p.p. ir šeštadienį nuo 9 v.r. 
— 3 v.p.p. arba pagal susitarimg telefonu 531-4633.

kad lietuviai ypatingai gerai el
gėsi su žydais ir gerbė mažumų 
teises.

Dr. Viktoro Stankaus paskai
ta gvildeno lietuvių žydų santy
kių II D. karo metu pavaizdavi
mą istorinėje literatūroje. Jis 
savo tvirtinimus rėmė autentiš
kais dokumentais iš garsaus 
Nuernbergo teismo ir pačių žy
dų šaltinių, atremdamas nepa
grįstus visai tautai kaltinimus 
už dalyvavimą nacių vykdytame 
žydų tautos naikinime. Dr. Stan
kus yra įsitikinęs, kad vienas 
svarbiausių mūsų uždavinių yra 
ne tik nepagrįstus kaltinimus 
atremti, bet ir įrodyti visiškai 
priešingus. “Holocaust” filmas 
darąs mums daug žalos.

Dr. Stankus citavo vieną prof. 
Stražo posakį: “Lietuviai ir žy
dai turi nuostabiai gražią 600 
■metų puikaus sugyvenimo isto
riją. Nevertėtų jos dabar suterš
ti” — sakė šviesus Lietuvos žy
das.

Pačią konferenciją dr. Stan
kus vertina labai teigiamai. Tai 
buvusi gera proga akademinėje 
plotmėje objektyviai išsikalbėti 
su įvairiomis tautybėmis. Už
megztos naujos pažintys, pasi
keista šaltiniais ir dokumentais. 
Paskiri referatai būsią atspąus- 
dinti moksliniuose žurnaluose 
ir tuo būdu pasieks intelektualų 
sluogsnius visame pasaulyje.

bar yra gyva laisvų ir pavergtų 
lietuvių širdyse. Dr. J. Žmuidzi- 
nas kalbėjo angliškai ir lietu
viškai. Jo kalbą palydėjo pora 
“Atžalyno” tautinių šokių su 
dviejų mergaičių ir vieno skau
to įterptu deklamavimu, kurie 
galėjo būti drąsesni. Filmo pa- 
ruošėjai — J. Karpis ir J. Cicė
nas.

Gaila, kad apie filmo rodymą 
nebuvo pranešimų iš anksto. Tai 
turėtų būti skelbiama iš anksto 
spaudoje ir biuleteniuose. Teko 
sužinoti, kad yra galimybė 
įterpti lietuvišką programą ir 
daugiakalbėje televizijoje. Lie
tuviškų programų televizijoje 
koordinavimui turėtų būti suda
rytas specialus komitetas, kuria
me dalyvautų kiekvieno lietu
viško meninio vieneto atstovas. 
Jie galėtų paruošti įdomias pro
gramas ir surasti lėšų, kad tos 
programos galėtų būti dažniau 
rodomos.

V. Matulaitis

cializmo vardą kaip mados daly
ką. Marksistinis komunizmas ir 
kapitalizmas klajoklių bendruo
menėms yra nepriimtinas, nes 
išplaukia iš centralizuottos, dis
ciplinuotos centrinės valdžios. 
Klajokliams tai primena sveti
mųjų išnaudojimą.

Kokio žanro socialistai bebūtų 
— demokratai, komunistai ar 
Trečiojo pasaulio socialistai, 
jie skelbia ir grindžia savo ideo
logiją lygybės principu ir lygiu 
gėrybių padalinimu, tuo tarpu 
kapitalizmas telkia visas Jėgas 
turtų ir gėrybių gamybai, neat
sižvelgdamas į turtų lygybės pa
dalinimo principą, siekia pelno 
betkuriose aplinkybėse.

i



Aušros Vartų Marija, išsiuvinėta dali. BIRUTĖS KIDOLIENĖS, gyvenan
čios Niujorke. Jos darbų parodą rengia Anapilio Moterų Būrelis š.m. spa
lio 27-28 d.d. Nuotr. L. Tamošaičio

Knyga apie Baltijos valstybes

Gamtos įkvėpta dailė
Apie Prano Gailiaus dailės darbų parodų rugsėjo 29-30 

dienomis Toronto Lietuvių Namuose

ALGIMANTAS BANELIS

Antroje vasaros pusėje lietu
viškoje Springhursto vasarvie
tėje buvo paryžietis dailininkas 
Pranas Gailius. Nors jo darbai 
jau dukart buvo rodyti Čiurlio
nio galerijoje Čikagoje bei 
spausdinti "Lituanus” ir “Met
menų” Žurnaluose, S. Amerikos 
lietuvių visuomenei šis dailinin
kas nėra plačiau pažįstamas.

1946 m. su BALFo stipendija 
jis iš Vokietijos nuvyko į Pran
cūziją, kur studijavo Paryžiaus 
Beaux-Arts mokykloje ir pas 
moderniosios dailės pirmūną, 
tuomet jau pasaulinio garso dai
lininką Fernand Leger. Nuo 
1957 m. Gailiaus kūryba negrįž- 
tariiai Įgavo abstraktinį pobūdį. 
Dailininkas turi savo studiją Pa
ryžiuje. Jo darbai dažnai yra iš
statomi galerijose bei grupinėse 
salonų parodose ne vien Pran
cūzijoje, bet ir kituose Europos 
kraštuose. Paklaustas apie žy
mesnius savo laimėjimus, 51 
metų dailininkas atsakė, kad jo 
kūrybinis procesas tebesitęsia, 
tad laimėjimų neverta minėti. 
Visdėlto iš jo parodų sąrašo ga
lima spręsti, kad ligšioliniais 
laimėjimais jis galėtų didžiuo
tis.

Gailiaus viešnagės Kanadoje 
proga Toronto skautininkai pa
sišovė suruošti jo atsivežtų dar
bų parodą. Joje matysime juo
dai baltą bei spalvotą grafiką ir 
iliustracijų — nuospaudų kny
gas poeto Oskaro Milašiaus 
“Lietuviškos siuitos” ir “Jūros” 
tekstams. Taip pat tikimasi tu
rėti akryliaus tapybos darbų, 
sukurtų Springhursto paplūdi
myje, kur gal nevienas vasaro
tojas galėjo stebėti dailės kūri
nio gimimą.

Prano Gailiaus kūrinių tema 
yra intymus jo santykiavimas 
su gamta. Jo troškimas su gam
ta lyg kalbėtis, ja persiimti, ją 
suvokti tęsiasi nuo pat vaikys
tės Žemaitijoje. Dailininkas tai 
meniškai išreiškia abstrakčio
mis, nuo fotografinio vaizdavi
mo išlaisvintomis formomis. Jis 
siekia ne gamtos pamėgdžioji
mo, bet gryniausios jos esmės, 
jos bendravimo su kūrėju užfik
savimo apibrėžtame popieriaus 
ar drobės plotyje. Tokie siekiai, 
tartum laiko sugavimas, yra 
ypač ryškūs šioje parodoje ma
tysimose grafinėse konstrukci
jose, pavadintose “inkablokais”.

Atsiųsta paminėti
Kun. dr. Jonas Gutauskas, DI

DŽIŲJŲ BENDRIJOS TĖVŲ MIN
TYS. Senosios krikščionių literatū
ros antologija tikėjimo, doros ir 
krikščioniškosios pasaulėžiūros klau
simais. Išleido “Krikščionis gyve
nime”. įrašus piešė Paulius Jurkus. 
Spausdino N. Pr. Marijos seserys, 
Putnam, CT 06260, USA. Putnam 
1979 m., 303 psl. Kaina — $7.00.

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 
27, 28, 29, 30. 31. Vertė iš lietuvių 
kalbos Vita Matušaitienė, redagavo 
kun. K. Pugevičius. Knygelės — po 
44-48 psl. Kaina — po $1.00, užsa
kant 10 ar daugiau egzempliorių — 
po 50 et. Gaunamos: Kunigų Vieny
bė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA.

Tos serijos darbuose visai už
sklęstoje formoje — bloke su
stingdoma nebūtinai specifinio 
gamtos bruožo pati būtiniausia 
savybė. Dailininkas yra įsitiki
nęs, kad meninės tiesos atsklei
dimas dailės kūrinyje tegalimas 
išraiškos nesuliteratūrinimu, tai 
yra nepiešiant, neraižant, neta
pant taip, kaip mato akis, bet 
kaip suvokia labiau tikrovę pa
žįstanti meninė sąmonė. Iš tik
rųjų, Gailiaus kūriniuose gamta 
yra aiškiai regima, o svarbiausia 
— jaučiama. Tiktai ne kaip me
dis, miškas ar vanduo, bet kaip 
jų pilnuma.

Grynai forminėje plotmėje 
Gailiui yra labai svarbus tinka
mas linijų, spalvų, paveikslo 
erdvės ir kitų plastinių' elemen
tų santykio išsprendimas. Kiek
vienam darbui jis kruopščiai pa
siruošia. Jis pirmiausia daug 
škicuoja, mąsto, derina ir, tik 
suradęs patenkinamą sprendi
mą, jį užbaigia galutinėje me
džiagoje. Išstudijuoto darbo bū
dui Gailius paskatą esąs gavęs 
iš savo mokytojo Leger. Gailiui 
yra labai svarbus, net būtinas 
tiesioginis kontaktas su gamta. 
Tad jo darbai dažniausiai pra
dedami po atviru dangum ir už
baigiami studijoje. Tai paaiški
na ir dailininko darbą paplūdi
myje ties Valiūnų vasarnamiu.

Nors jau seniai Gailius gyve
na svetur, pilnai įaugo į prancū
zišką kultūrą, Paryžiaus mokyk
los dailės sriautą, bet visdėlto 
išliko lietuvišku dailininku. Jis 
jaučiasi esąs lietuviškos, ypač 
žemaitiškos, liaudies grafikos 
tradicijų tęsėjas. Jis jas tęsia 
savitai, dabartinės dailės rė
muose, bet vistiek tai esąs tęsi
nys tų liaudies meistrų, raižiu
sių, drožinėjusių šventuosius, 
dievukus ir velniukus. Gailius 
irgi yra toks pat dailei jautrus, 
sugebantis žemaitis, tiktai kita
me laike, kitoje vietoje. Gailiaus 
kūrybos lietuviškumą yra paste
bėję ir dailės kritikai prancūzai.

Džiugu, kad naujas parodų 
sezonas Toronto lietuvių koloni
joje pradedamas parodant pajė
gaus dailininko darbus. Norisi 
viltis, kad torontiečiams šio to
limo svečio kūryba atrodys įdo
mi, suprantama ir gal net sava. 
Pats Pranas Gailius būsimosios 
parodos lankytojams linki išei
ti iš parodos įsitikinus, jog šiuo
laikinis menas gali būti jautrus, 
stebėtojams kalbąs ir tikras.

LITANIJA. Sao Paulo, Brazilija, 
1979 m. Rankraščio teisėmis išleido 
savaitraštis “Mūsų Lietuva". Tai 
rinkinys 62 eilėraščių-sonetų Mari
jos litanijos kreipinių temomis. 
Rankraštis gautas iš Lietuvos. Jų 
autorius nežinomas — vieni mano 
kad Putino, kiti — Nijolės Sadūnai- 
tės. Sis 72 psl. mažo formato leidi
nėlis gaunamas šiuo adresu: Rev. P. 
Gavėnas, Paroquia P. Lituana S. 
Casimiro, C.P. 4421, 01000 Sao Pau
lo, SP, Brazil.

Liudas Dovydėnas, VASAROS VI
DUDIENIS. Novelės. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Leidimo Fon
das, Čikaga 1979 m., 243 psl. Kaina 
— $8.00. Fondo adresas: Gintautas 
Vėžys, 6349 S. Artesian, Chicago, IL 
60629, USA.

ANTANAS MUSTEIKIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
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pasaulinis karas ir Baltijos vals
tybės — susideda iš keturių stu
dijų.

Boris Meisner rašo apie Pa
baltijo klausimą pasaulio politi
koje. Autoriaus išvados sutam
pa su tomis, kurias anksčiau iš
dėstė Dailinąs: Baltijos valsty
bių nepriklausomybė buvo pa
smerkta Hitlerio-Stalino nepuo
limo sutartimi, pasirašyta 1939 
m. rugpjūčio 22 d. Tai įvyko ne 
dėlto, kad Baltijos kraštai buvo 
silpni, kad jie linko į autorite
tinę valdymo formą ar į revo
liuciją. Baltijos valstybės netgi 
nebuvo reikalingos kaip užtva
ra Leningrado apsaugai. Tikro
ji priežastis — Rusijos nepa
kanta Baltijos valstybių yra in
spiruota sovietinio totalizmo.

Reikšminga, kad net ir po ke
turiasdešimt metų Sovietų Są
junga nedrįsta prisipažinti, jog 
ji drauge su nacine Vokietija 
slaptai pasidalino Baltijoš vals
tybių ir Lenkijos žemes 1939 
m. rugsėjo 28 d., pažeisdama 
tarptautinę teisę ir sulaužydama 
daugelį sutarčių.

Federacinė Vokietijos res
publika, kaip ir JAV, nepripa
žįsta Baltijos valstybių prijun
gimo (de jure) prie Sovietų Są
jungos.

Dennis J. Dunn rašo apie 
Katalikų Bendriją ir sovietų 
valdžią Baltijos valstybėse 1940- 
41 m.

Autorius randa, kad okupaci
jos pradžioje Baltijos valstybių 
Katalikų Bendrijai taikomos 
antireliginės priemonės, paly
ginus su smurtu prieš religiją 
pirmajame ir antrajame bolše
vikų valdymo dešimtmety pa
čioje Rusijoje, yra “beveik be 
išimčių” švelnios. Pagrindinė 
tokios laikysenos priežastis, pa
gal autorių, yra Kremliaus bai
mė, kad naujai prijungtos teri
torijos, religiškai persekioja
mos, galėtų pakreipti savo sim
patijas į Hitlerį. Tačiau to tei
gimo autorius jokiais dokumen
tais neparemia.

Autorius plačiau paliečia Va
tikano laikyseną ir jo pastangas 
taikai išlaikyti. Toliau autorius 
dokumentuoja 1941 m. religinį 
persekiojimą: kaip be atodairos 
buvo vykdomi dvasininkų ir ti
kinčiųjų suėmimai, kankinimai, 
žudymai ir deportacijos. Nors 
autorius pažymi, kad Maskvos 
priežiūroj ortodoksų vysk. Pan
teleimon Rūdyk turėjo tikslą 
paruošti unitų “sugrįžimą” į 
Ortodoksų Bendriją, bet jis ne
pabrėžia, kad Kremliaus susido
rojimas su religija buvo diskri
minacinis: Katalikų Bendrija 
buvo ir tebėra laikoma kapita
listų “liokajum”, nacių “kolo- 
borante”, Vatikano “šnipų liz
du”. Protestantai, atrodo, yra 
kažkur vidury tarp katalikų ir 
ortodoksų.

Viena akį rėžianti autoriaus 
aritmetinė ar korektoriaus ne
apsižiūrėjimo klaida yra taisy
tina. Parašyta, kad Estijoj 1938 
m. katalikų buvo 2000, t. y. 2r/< 
visų gyventojų. Turi būti 0.2%.

David Kirby savo studiją šiaip 
apibūdina: moralė ar savanau
diškumas (expediency)? Baltijos 
valstybių klausimas britų-sovie- 
tų santykiuose.

Autorius gvildena britų ir so
vietų diplomatinius santykius 
karo išvakarėse, per patį karą 
ir suranda, kad britų laikysena 
Baltijos valstybių nepriklauso
mumo atžvilgiu buvo dvilinkmė. 
Derybose britai kelis kartus 
“nusiplovė rankas”. Jei ameri
kiečiai nebūtų prieštaravę, 
Churchillio ministerių kabine
tas sutartimi būtų atidavęs Bal
tijos valstybes kaip sovietų nuo
savybę.

Romualdas J. Misiūnas rašo 
apie sovietų istoriografiją, lie
čiančią II D. karą ir Baltijos 
valstybes 1944-74 m.

Tai viena ilgiausių rinkinio 
studijų, panaudojusi daugiausia 
šaltinių išnašų. II D. karo me
tai knygoje yra tik prabėgomis 
paliesti. Praradusios nepriklau
somybę, Baltijos tautos kovojo 
prieš abu okupantus — sovieti
nį ir nacinį, ne tik pasyviai 
prieštaraudamos, bet ir aktyviai 
priešindamosios iš pogrindžio. 
Jos tikėjosi, kad istorija po II 
D. karo paseks pirmojo karo 
pėdomis, kad sąjungininkų įsi
kišimas pagelbės Baltijos kraš
tams išsilaisvinti. Deja, tai ne
pasitvirtino. Autorius dokumen
tuoja baltiečių atsparą ir pasiti
kėjimą Vakarais komunistinėje 
istoriografijoje, kuri mažai te
siskiria nuo grynos propagan
dos. Misiūnas paseka istorijos 

faktų iškraipymus, klaidinančią 
interpretaciją, faktų ir interpre
tacijų prieštaraujančius teisini
mus. Tiesa daugiausia dengia
ma sąmoningais nutylėjimais. 
Autorius tad teigia, kad tai, kas 
paliesta toje istoriografijoje, 
yra tik ledkalnio paviršius. Kita 
vertus, paskelbtoji sovietinė 
medžiaga, kad ir prieš sovietų 
norą, gali tarp eilučių atskleisti 
vertingų žinių apie tai, kaip iš 
tikrųjų vadinamoji liaudis jau
tė, galvojo ir išliko atspari so
vietinėje okupacijoje.

$ « «
Redaktoriai bei autoriai, iš

prusę istorikai bei politinių 
mokslų specialistai, šiuo rinki
niu užkišo didžią spragą Baltijos 
tautų istorijoje. Knyga yra ypa
tingai stipri tuo, kad beveik visi 
bendradarbiai žvelgia į istori
nius įvykius ne tik objektyviai, 
bet ir, taip sakant, iš gilumos, 
mažai kreipdami dėmesio į daž
nai nublizgintą paviršių. Sis po
žiūris neretai yra apibūdinamas 
realpolitikos žodžiu, kuris impli
kuoja tai, kad tarptautiniai san
tykiai apsprendžiami jėgos, pa
liekant nuošalyje jausmus bei 
nuotaikas. Bet man atrodo, kad 
V. Pareto samprata tiksliau api
būdina istorijos vyksmą. Pagal 
jį, valstybininkai, politikai ir ki
ti visuomenės nariai savo poel
giuose yra motyvuojami tuo, ką 
minėtas sociologas vadina "re- 
sidui”; tai yra esminiai jausmai 
bei aistros, tuną žmogaus sąmo
nėje ar pasąmonėje. Kaip ke
liose rinkinio vietose atskleista, 
Molotovas vadovavosi tais “re- 
sidui”, kai nedviprasmiškai da
vė suprasti Latvijos užsienio 
reikalų min. V. Muntersui, taip 
pat ir Lietuvos vicepremjerui V. 
Krėvei-Mickevičiui, jog tiek ca
rinės, tiek komunistinės Rusijos 
veržimasis į Baltijos jūrą yra 
tradicinis. Jis visai nesidangstė

Nauja "Gintaro’' vadovybė
Toronto “Gintaro” ansamblis 

po vasaros atostogų vėl pradėjo 
darbą. Šiuo metu ansamblį su
daro penkios šokėjų ir dvi dai
nininkių grupės, iš viso 150 as
menų. Nuo šio sezono ansamb
liui vėl pradėjo vadovauti R. Ka- 
rasiejienė kaip, vyriausia an
samblio vadovė ir vyriausios 
grupės šokių mokytoja. Su 
moksleivių grupe dirbs ir toliau 
L. Pacevičienė, o vaikų grupę 
mokys D. Nausėdienė. Prade
dančių vaikų grupė pavesta L. 
Kaminskienei. Vyriausiai daini
ninkių grupei vadovauja G. 
Paulionienė, o jaunesnes daini
ninkes moko D. Jokūbaitytė ir 
R. Gustainytė. Vyresniųjų šokė
jų ir dainininkių repeticijos 
vyksta Lietuvių Namuose sek
madienio vakarais, o moksleivių 
ir vaikų grupės repetuoti pra
dės rugsėjo 27, ketvirtadienį, 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 

AMERICAN LITHUANIAN 
CULTURAL ARCHIVE (ALKA) MUSEUM 

GIVES YOU AH OWOSTUNHY 10 GU 
ACQUAINTED WITH LITHUANIA MINIATURE- 
PARTICULARLY:

1. NATIONAL CHARACTER OF THE PEOPLE
2. THEIR CREATIVE TALENTS
1 ABUNDANT LIBRARY
4. HISTORICAL EXHIBITS
5. PAINTINGS. WEAVINGS
6. INTRICATE WOOD CARVINGS
7. AGRICULTURAL IMPLEMENTS
8. ASPECTS OF LITHUANIAN CIVILIZATION

THIS AMERICAN LITHUANIAN CULTURAL 
ARCHIVE (ALKA) WAS ESTABLISHED IN 1922 

AND COLLECTED BY (REV) FRANCIS M. JURAS 
IN 1973 HE HAS TRANSFERED IT TO THE 

LITHUANIAN CATHOLIC ACADEMY OF SCIENCE, INC.

Prelatas PR. JURAS, AUKOS muzėjaus įsteigėjas, surinkęs daug rudinių 
apie išeivijos lietuvius ir Lietuvą. Siam muzėjui Putname, Conn., pastatytos 
naujos patalpos Nuotr. The Edman Company

tikrais ar tariamais “liaudies 
poreikiais” bei “išnaudojamųjų 
išlaisvinimu”. Esmėje sovietams 
ta liaudis ir nerūpėjo.

Panaši paralelė galima užtik
ti ir abiejose Vokietijose — kai
zerinėje ir nacinėje. Ta prasme 
veikalas yra vieningas.

Redaktoriai pagirtini, kad į 
bendradarbių grupę įtraukė 
įvairių tautybių mokslininkus, 
bet jų nepristatė kaip įvairių 
tautų atstovų. Moksliniai 
straipsniai neturėtų būti įtakoti 
autorių tautybės. Tikrovė, žino
ma, prasilenkia su idealiom 
prielaidom, bet tai beveik ne
pastebima šiame veikale. Jo pa
tikimumą stiprina dar ir tai, 
kad jis išleistas universiteto lei
dyklos (The Pennsylvania State 
University Press), pagelbstint 
Baltiškųjų Studijų Draugijai.

Gerai, kad šalia vardų ir są
vokų rodyklės yra ir Baltijos 
kraštų geografinių pavadinimų 
lentelė keliomis kalbomis, o taip 
pat ir trumpi bendradarbių ap
rašai.

Veikalo trūkumas, kaip daž
nai rinkiniuose pasitaiko, yra 
tas, kad į jį sudėtos gana atsitik
tinės studijos, netaikytos griež
tai aprėžtai knygos temai. Tad 
jame rasime gana daug pasikar
tojimų ir tokių dalykų nagrinė
jimo, kurie veikalui nėra esmi
niai. Užtiksime jame ir spragų, 
kurioms išlyginti būtų reikėję 
užsakyti specialius straipsnius, 
o jų paruošimas veikalą būtų 
galėjęs nutęsti ligi netoleruoti
nos datos.

V. Stanley Vardys and Romuald 
J. Misiūnas, THE BALTIC STA
TES IN PEACE AND WAR 1917- 
1945. University Park and Lon
don, The Pennsylvania State Uni
versity Press, 1978, 240 p. Kaina 
12.50 dol. (Leidyklos adresas: 
215 Wagner Building, University 
Park, Pa. 16802, USA).

Ansamblio vadovai, pradėda
mi šio sezono darbą, šaukia tė
vų susirinkimą rugsėjo 30, sek
madienį, 1 v. p. p., Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje. Prašomi 
tėvai šiame susirinkime gausiai 
dalyvauti, kad būtų galima su 
visų pritarimu nustatyti , šių 
mokslo metų darbo planą.

1980 m. gegužės mėn. “Gin
taro” ansamblis minės savo 
veiklos 25-tį. Šiam koncertui jau 
numatyta nauja programa. Se
kančiais metais ansamblis yra 
užregistravęs net penkias gru
pes dalyvauti tautinių šokių 
šventėje Čikagoje, kuri įvyks 
liepos mėn. Pirmas didesnis an
samblio pasirodymas bus Lon
dono spaudos baliuje, kur pro
gramą atliks vyriausia šokėjų 
grupė ir dainininkės. Taip pat 
gauti kvietimai į Detroitą, Ha
miltoną ir į visą eilę renginių 
Toronte. Inf.
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C1 KULTMĖJE VEIKLOJE 
“LITHUANIAN VIDEO” ORGA- VILNIAUS UNIVERSITETO filo-

NIZACIJĄ Čikagoje yra įsteigę dr. 
Jonas ir Teresė Bogutos, kuriantys 
dokumentinius filmus vaizdinėse te
levizijai skirtose juostelėse, šią va
sarą jiedu yra užsimoję paruošti vi
deofilmą apie Lietuvos kariuomenės 
kūrėjus-savanorius. Projektas yra 
pavadintas “Gyvąja istorija". Jiems 
talkina Lietuvių Kūrėjų-Savanorių 
Sąjunga, Pasaulio Lietuvių Archyvas 
ir V. Liulevičius. Pirmiausia į vaizdo 
ir garso juosteles užrašinėjami sava
norių atsiminimai, susieti su laisvės 
kovomis bei nepriklausomybės atku
tinu. Vėliau iš tų juostelių bus pa
ruoštas vienos valandos ilgumo vi
deofilmas. Lietuvos nepriklausomy
bės kovose dalyvavo apie 12.000 sa
vanorių, o šiuo metu išeivijoje jų 
tėra nepilnas šimtas, Čikagoje — 
apie 20. Garso ir vaizdo įrašams bus 
panaudoti pastarieji. Platesnes in
formacijas teikia T. Bogutienė, 
6721 So. Rockwell, Chicago, Ill. 
60629, USA. Tel. 737-3294.

TĖVŲ PRANCIŠKONU VASAR
VIETĖJE Kennebunkporte, Me., 
tradicinį koncertą rugpjūčio 3 d. su
rengė atostogautojų choras, suorga
nizuotas smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno. Jo eilėse buvo daug daini
ninkų iš įvairių chorų. Koncertas 
buvo pradėtas K. V. Banaičio daina 
“Pakirsiu berželį”, M. K. Čiurlionio
— "Ant kalno gluosnys”, liaudies 
dainomis “Oi močiute”, "Iš rytų ša
lelės”, J. švedo — “Ant marių kran
to”, C. Sasnausko — “Karvelėli”, so
lo dainuojant B. Stravinskienei iš 
Čikagos. Vėliau šis dainos entuzias
tų choras dar atliko tris liaudies dai
nas ir K. V. Banaičio “Po augštus 
kalnus vaikščiojau". Koncerte taip
gi dalyvavo montrealietis sol. Anta
nas Keblys su H. Perkinso, L. Aba
riaus, A. Bražinsko dainomis ir sol. 
Angelė KiauŠaitė, turinti bakalaurės 
laipsnį, studijuojanti operinį daina
vimą.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGA
VIMO 75 metų sukakties minėjimą 
rugpjūčio 19 d. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube surengė Australijos LB kraš
to valdybos leidžiamas savaitraštis 
“Mūsų Pastogė". Jis buvo pradėtas 
įvadiniu red. V. Kazoko žodžiu. Pa
grindinę paskaitą “Žvilgsnis j lietu
višką žodį" skaitė poetas J. A. Jū- 
ragis, apgailestaudamas mūsų kuni
gaikščių oficialiems raštams varto
tas svetimas kalbas, primindamas 
pirmąją M. Mažvydo lietuvišką kny
gą 1547 m., kitataučių dėmesį lietu
vių kalbai. Tolimesnėn programon 
įsijungė skaitovai: S. Skorulienė 
skaitė ištrauką iš J. Meko poemos 
“Apie Lietuvą ir laisvę”, P. Rūtenis
— ištrauką iš Maironio "Jaunosios 
Lietuvos", V. Šliogeris — dr. A. Rač- 
kaus "Atsiminimus apie knygnešių 
gadynę”, V. Juška — V. Mykolaičio- 
Putino “Eroicą", D. Karpavičienė — 
J. Biliūno “Laimės žiburį”- Minėji
mą užbaigė P. Rūtenis aktoriškai pa
teikta ištrauka iš B. Sruogos "Kazi
miero Sapiegos”.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBO patikėtinių taryba kasmet 
skiria kultūrinę $1.000 premiją 
Klevelande ar Ohio valstijoje gyve
nantiems lietuviams, organizacijoms, 
sambūriams, ansambliams. Reikalui 
esant, premija gali būti padalinta į 
dvi dalis po $500. Iš kandidatų reika
laujama išskirtino pasižymėjimo me
no, mokslo, švietimo, kultūros sri
tyse arba visuomeninėje veikloje, 
šias premijas jau yra laimėję du 
Klevelando veikėjai — žurnalistas 
Vacys Rociūnas ir M. K. Čiurlionio 
ansamblio kanklių muzikos mokyto
ja Ona Mikulskienė. Šiemetiniams 
kandidatams atrinkti pakviesti: Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos pirm, 
dr. H. Brazaitis, “Dirvos” red. V. 
Gedgaudas ir “Draugo" bendradarbis 
V. Rociūnas. Klubo patikėtinių tary
ba laureatą ar laureatus iš pasiūlytų 
kandidatų pasirenka slaptu balsavi
mu. šiemetinė premija, kuriai lėšos 
yra gaunamos iš klubo narių mokes
čio fondo, bus įteikta lapkričio 3 d. 
Kandidatus galima siūlyti komisijos 
pirm. dr. H. Brazaičiui, 35210 Maple 
Grove Rd., Willoughby, Ohio 44094.

VARGONŲ MUZIKOS rečitalį rug
pjūčio 11 d. pranciškonų vasarvietė
je Kennebunkporte, Me., surengė 
iš V. Vokietijos atvykęs geofizikas 
dr. Vytenis Vasyliūnas, kuris taipgi 
yra pasižymėjęs vargonininkas bei 
pianistas, dažnai akomponavęs savo 
tėvui smuikininkui Izidoriui Vasy- 
liūnui. Pranciškonų koplyčioj įvyku
siame koncerte dr. V. Vasyliūnas at
liko F. Coupcrinio "Kyrie", J. S. Ba
cho kūrinius — “Toccata", "Adagio", 
“Fuga”, F. Mcndelsohno-Bartholdy 
“Sonatą”, š. m. lapkričio 27 — gruo
džio 1 d.d. dr. V. Vasyliūnas lankysis 
Australijoje, kur jam teks dalyvauti 
tarptautiniame magnetosferinių stu
dijų simpoziume bei Tarptautinėse 
Geodezininkų ir Gcofizininkų Sąjun
gos suvažiavime. Šia proga ALB 
krašto valdyba planuoja surengti dr. 
V. Vasyliūno vargonų rečitalius pa
grindinėse Australijos lietuvių kolo
nijose.

SIGITAS GEDA yra vienas talen
tingiausiu jaunesniosios kartos poetų 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. Jo po
ezijos 32 psl. apimties rinkinį “Songs 
of Autumn” ("Rudens dainos") pa
ruošė ir anglų kalbon išvertė Jonas 
Zdanys. Išleido “Slow Loris Press” 
leidykla Pitsburge. šalia angliško 
vertimo pateikiamas ir lietuviškas 
eilėraščių tekstas. Kaina — $3. 

logijos fakulteto vestibiulį specialiose 
nišose papuoš 8 bronziniai mūsų raš
tijos pradininkų, kalbininkų, tauto
sakininkų, rašytojų portretai, šios 
portretų galerijos iniciatoriai — uni
versiteto rektorius prof. J. Kubilius 
ir filologijos fakulteto dekanas do
centas J. Balkevičius. Sumanymą 
įgyvendinti buvo pakviestas skulpto
rius Konstantinas Bogdanas. Toje 
portretu galerijoje — pirmojo lietu
vių kalbos žodyno autorius Konstan
tinas Sirvydas (1579-1631), tautosa
kos pradininkas Liudvikas Rėza 
(1776-1840), raštijos pradininkai Sta
nislovas Rapalionis (apie 1485-1545) 
Abraomas Kulvietis (1510-1545), pir
mosios lietuviškos knygos autorius 
Martynas Mažvydas (apie 1520-1663), 
pirmosios lietuviškos knygos Didžio
joje Lietuvoje autorius Mikalojus 
Daukša (apie 1538-1613), pirmosios 
lietuvių kalbos gramatikos autorius 
Danielius Kleinas (1609-1666) ir gro
žinės literatūros pradininkas Kristi
jonas Donelaitis (1714-1780). Skulp
toriaus K. Bogdano laukė sunkus už
davinys, nes yra išlikę tik tapybiniai 
K. Sirvydo ir L. Rėzos portretai, 
šiek tiek duomenų davė archeologo 
V. Urbonavičiaus prof. S. Gerasimo- 
vo metodu atkurta K. Donelaičio gal
va pagal Tolminkiemyje rastą kau
kolę. Kuriant kitus portretus, naudo
tasi tų autorių raštais, istorinėmis 
jų gyvenamosios aplinkos studijo
mis. Pats K. Bogdanas savo atliktą 
darbą daugiau laiko meniniais nei is
toriniais portretais. Po kiekvienu ni
šose pastatytu portretu bus padėtos 
metalinės plokštelės su atitinkamais 
įrašais.

BALTIEČIŲ FOTOMENININKŲ 
NUOTRAUKŲ PARODA “Gintaro 
kraštas-79” buvo surengta Latvijoje, 
“Dzintario" kurorto “Dailės” parodų 
rūmuose. Dalyvavo 136 fotografai su 
maždaug 350 darbų. Pagrindinis pa
rodos prizas paskirtas latviui E. Spu- 
riui už nuotraukų ciklą “Proletari
nis Rygos rajonas”. "Gintaro krašto- 
79" medalius už savo nuotraukas lai
mėjo ir grupė Lietuvos atstovų — 
kaunietis R. Rakauskas, vilnietis V. 
Butyrinas, kėdainietis R. Zacharevi- 
čius, kaunietis A. Pilvelis, vilnietis 
A. Sutkus. Diplomai ir prizai įteikti: 
A. Būdvyčiui, P. Karpavičiui, J. Vai
cekauskui, I. Giedraitienei, V. 
Strauskui, R. Pozerskiui.

KAUNO DRAMOS TEATRAS po 
vasaros atostogų gastroliavo Panevė
žyje. šio miesto gyventojams buvo 
atvežtos keturios vyr. rež. J. Vaitkaus 
pastatytos pjesės — M. Gorkio “Pas
kutinieji”, A. žario "Karalius Ūbas", 
J. Grušo "Unija", E. Ignatavičiaus 
ir J. Vaitkaus “Svajonių piligrimas".

BIRŽŲ PILIES RŪMAI yra archi
tektūrinis XVIII š. vidurio pamink
las. Restauratoriai baigė atnaujinti 
tų rūmų cokolinį ir pirmąjį augštą 
pagaį architekto Evaldo Purlio pro
jektą. Tuose augštuose dabar įsikurs 
Biržų kraštotyros muzėjus ir centri
nė rajono biblioteka.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS 
naująjį savo sezoną pradėjo gastro
lėmis Kaune, šio miesto gyventojams 
buvo atvežti trys jauno rež. S. Varno 
paruošti veikalai: tragiškas A. Su- 
chovo-Kobylino groteskas “Tarelki- 
no mirtis”, M. Frišo pjesė romansas 
"Santa Krusas" ir S. Radionovo 
“Kvota”. Kauniečiams taipgi suvai
dinta R. Steponavičiūtės režisuota 
amerikiečio Tennessee Williams 
“Ištatuiruotoji rožė" ir jos paruošta 
amerikiečio E. O’Neillo "Meilės po 
guobomis” premjera.

SPARTAKIADOS PROGA Mask
voje buvo surengta sąjunginė dailės 
paroda "Fizinė kultūra ir sportas 
vaizduojamame mene”. Joje šiltai 
buvo sutikti dail. S. Džiaukšto kūri
niai — “Kliūtis”, “Arklininko ry
tas", "Turistai". Iš jaunųjų Lietuvos 
dailininkų bene didžiausio dėmesio 
susilaukė du tapybos darbai: R. Da- 
linkevičiaus — "Motociklininkai”, J. 
Daniliausko — “I treniruotę".

FOTOGRAFIJOS MENO DRAU
GIJOS parodų salonas vilniečius su
pažindino su Argentinos fotomeni
ninkų nuotraukomis, kurių Vilniun 
buvo atvežta apie 150. Minimi Jua- 
no Traviko, Francisco Zikaro, Luiso 
Morilljos, Saros Facijos, Alberto 
Rossio darbai, užfiksavę dažytojus, 
žvejus, laivų remontininkus. Nema
žas dėmesys taipgi teko žmonių bui
čiai, papročiams, Argentinos gamto- 
vaizdžiams.

FOTOGRAFIJOS MENO DRAU
GIJOS salone Vilniuje buvo sureng
ta III humoristinių nuotraukų paro
da. Didįjį jos prizą laimėjo A. Maci
jausko, I premiją — R. Požerskio, 
II — R. Rakausko, III — K. Kostiu- 
ko darbai.

GOBELENŲ AUDIMU Panevėžy
je garsėja dail. Eugenija Jasiūnaitė, 
baigusi studijas Vilniaus dailės in
stitute ir vėl grįžusi į šį miestą prie 
Nevėžio. Gobeleno techniką ji deri
na su mezgimu, rišimu, siuvinėjimu, 
dažniausiai pasirinkdama gamtos bei 
augalijos motyvus. Tarp jos sukurtų 
gobelenų minimi: “Upė", “Pieva”, 
“Aguonos”, “Daina”, “Pavasario 
šventė”. Net dvejų metų darbo pa
reikalavo figūrinis šešių metrų gobe
lenas, kuriuo ji papuošė “Ekrano" 
gamyklos kavinę. Vienas didžiausių 
dail. E. Jasiūnaitės gobelenų buvo 
skirtas “Nevėžio" viešbučio kavinės 
svečių kambariui. y. Kst.
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LTD.R. CHOLKAN & CO.
REAL ESTATE

HIGH PARK BLVD., atskiras 16 kambarių namas, naujas šildymas, 
5 prausyklos. Reikalingas taisymo. Greit užimtinas.
PRINCE EDWARD DR.-BERRY RD., jaukus atskiras 6 kambarių 
vienaaugštis. Pilnai užbaigtas rūsys. Garažas su privačiu įvažiavimu. 
Prašoma kaina $89,900.
BABY POINT, atskiras 7 kambariu, kvadratinio plano namas. Dvi 
prausyklos. Natūralus medis. Užbaigtas kambarys rūsyje. Garažas 
su šoniniu įvažiavimu.
SOUTH KINGSWAY, didžiulis, vos keleto metu senumo 6 kamba
riu vienaaugštis (backsplit); pilnai užbaigtas rūsys, 3 prausyklos, 
garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK-BLOOR, originalus 6 butų, atskiras, mūrinis pastatas 
(sixplex); maždaug 20 metų senumo, 3-jų ir 2-jų miegamųjų; ga
ražai su privačiu įvažiavimu, vieta 6 automobiliam; gauna apie 
$26.700 metinių pajamų; vandeniu-alyva šildomas.
JANE-BLOOR, 17 kambariu, atskiras, originalus triburis, vandeniu- 
alyva šildomas, vos keliolikos metų senumo.
SWANSEA-SOUTH KINGSWAY, atskiras 7 kambarių namas, 3 
prausyklos, 4 kambariai pirmame augšte; užbaigtas rūsys; maž
daug 6 metų senumo; garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma 
kaina — $89.500.

Skubiai reikalingi namai pardavimui. 
Nemokamas įkainojimas.

18 įstaigų jūsų patarnavimui Toronte ir Ontario provincijoj.
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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —• iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomos čekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 
Pirmadieniais 10 - 3 I te,m- indėl’us 1 meb* 10%

H term, indėlius 2-3 metų 93/4%
Antradieniais 10-3 E pensijų ir namų s-tas 9>/4%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias s-tas .....9%
Ketvirtadieniais 10 - 8 i 4epozitų-čekių s-tas .6%
Penktadieniais 10 - 8 = DU0DA PASKOLAS:

10’/z %
Šeštadieniai 9-1 = neki|n. turto 10’/4%
Sekmadieniais 9.30 - 1 = investacines 10’/i%

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

---------------------- o----------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERj)

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St.W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

PROGRESS

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . - ... « •sae
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (MechanicalFitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F 
GOODRICH, RADIAL Ir kt. Savininkas FRANK PET1TT

★

Qitnnn'e TELEVISIONf-f / t'C/f 3-0 Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

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 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai; A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Urugvajaus lietuviai 1979 m. birželio 10 d. Montevideo mieste iškilmingai 
paminėjo imigracijos 50 metų sukaktį. Nuotraukoje matome iškilmės daly
vius, susirinkusius Lietuvos aikštėje. Jų tarpe matyti SIMAS KUDIRKA ir 
ROMAS KASPARAS iš Jungtinių Amerikos Valstybių

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

da taip pat pasinaudoja žiemos 
mėnesiais, statybom sulėtėjus. 
Niekas lig šiol nekreipdavo dė
mesio j metinį jų uždarbį. Kai- 
kurios unijos didžiosiose darbo
vietėse atleistiems savo nariams 
yra iškovojusios specialų darbo
viečių papildą nedarbo draudos 
išmokoms. Jų dėka tokiam as
meniui yra užtikrinama 90% tu
rėto dažniausiai augšto atlygini
mo. Nedarbo draudos išmokos 
ligi šiol būdavo augštesnės dau
giau uždirbusiems, žemesnės 
mažiau uždirbusiems. Svarsto
ma galimybė išmokų dydį susie
ti ne su turėtu uždarbiu, o su 
dirbusiojo išlaikomais šeimos 
nariais. Tokiu atveju išmokos 
būtų sumažintos viengungiams 
ir tiems bedarbiams, kurie savo 
šeimose turi dirbančių narių. 
Padidinimo susilauktų tie be
darbiai, kurių šeimos lieka be 
jokių pajamų.

Buvęs Kanados konservato
rių vadas R. Stanfieldas išvyko 
į Artimuosius Rytus spręsti rin
kiminiame parlamento vajuje 
dabartinio premjero J. Clarko 
padaryto pažado perkelti Kana
dos ambasadą iš Tel Avivo į Je
ruzalę. Šis pažadas turėjo aiškų 
tikslą vilioti žydų balsus, bet 
prie jo prikibo arabai ir visišku 
Kanados boikotu pagrasino ara
bų valstybės, turinčios daug do
lerių dėl pasakiškai pabrangu- 
sios naftos. Pylos dėl šio pažado 
Kanada susilaukė ir vadinamųjų 
neutraliųjų valstybių konferen
cijoje Havanoje. Premjeras J. 
Clarkas J. Stanfieldą pasirinko 
specialiu savo patikėtiniu. Lan
kydamasis Izraelyje, arabų ša
lyse, jis turės paruošti praneši
mą, pritariantį ar nepritariantį 
ambasados perkėlimui iš Tel 
Avivo į Jeruzalę. Iš tikrųjų tos 
jo kelionės yra bereikalingas lė
šų eikvojimas, nes tokiam žings
niui jis nesusilauks arabų prita
rimo, o be jo ambasados perkė
limas yra neįmanomas. Panašų 
pažadą rinkimu metu buvo pa
daręs ir JAV prez. J. Carteris, 
jo vykdymo dabar atsisakęs vi
siška diplomatine tyla.

Toronto policija pastarųjų 
vienerių metų laikotarpyje nu
šovė 8 asmenis, kurių du buvo 
negrai. Dėl baltųjų nušovimo 
niekas nekėlė triukšmo, nes jie 
visi buvo ginkluoti, nenumetė 
ginklų ir sudarė pavojų polici
ninkų gyvybei. Buvo pripažin
tas suprantamas bei pateisina
mas savigynos principas. Reika
lai pasikeitė su negrų žuvimu. 
Jau keli mėnesiai vyksta tyri
mas dėl Kanadoje gimusio negro 
B. Evanso nušovimo vienoje 
smuklėje, kur jis buvo atėjęs 
suvesti sąskaitų su jį lauk išme
tusiu restorano tarnautoju, ap
siginklavęs džiunglėse vartoja
mu kirstuvu, panašiu į kardą. 
Grumtynėse su iškviesta polici
ja jis atėmė iš vieno policininko 
guminę lazdą ir ja policininkui 
smogė j galvą. Tik tada buvo pa
leistas lemtingasis šūvis. Teigia
ma. kad tas negras lazdą jau bu
vo pakėlęs antram smūgiui. Dar 
didesnę audrą sukėlė iš Jamai
kos kilusio negro A. Johnsono 
nušovimas jo bute. Policija ten 
buvo iškviesta kaimynų dėl ta
me name keliamo triukšmo. Pa
gal policijos versiją, A. John- 
sonas laiptais užlipo į antrą

įvykiai
I 

augštą, apsiginklavo didžiulė
mis sodininko žirklėmis, šūvis 
buvo paleistas tada, kai jis tom 
žirklėm buvo užsimojęs prieš 
policininką. Dėl šio nušovimo 
2.000 negrų surengė protesto 
demonstraciją Toronto gatvėse, 
grasindami apsiginkluoti ir pa
tys savo jėgomis gintis nuo ra
sistų. Toronte dabar yra apie 
175.000 negrų. Objektyviam šio 
incidento sprendimui buvo pa
sirinkta ne Toronto policijos, 
bet provincinės Ontario polici
jos komisiją, tačiau negrų kelia
mas triukšmas nemažėjo.

Tarpininku buvo pakviestas 
Toronto kardinolas E. Carteris, 
tuojau pat susitikęs su negrų at
stovais. Sekančią dieną “The 
Toronto Star” dienraštis paskel
bė pranešimą, kad negrų atsto
vai atmetė kardinolo tarpininka
vimą. Dėl to pranešimo buvo su
silaukta priekaištų iš posėdyje 
dalyvavusių negrų. Tada paaiš
kėjo, kad tas klaidingas infor
macijas suteikė negras P. Case 
— Toronto švietimo valdybos 
patikėtinis, viešai teigiantis, kad 
jis yra komunistas ir kad nese
niai lankėsi Maskvoje. Nepa
lankią poziciją užėmė ir Toron
to negrų laikraštis “Contrast”, 
policininkus apšaukęs gestapi
ninkais. Negrų pusėn stojo kai- 
kurie kairiųjų pažiūrų advoka
tai bei sociologai. Keliami rei
kalavimai teisti už žmogžudystę 
A. Johnsoną nušovusį policinin
ką, atleisti iš pareigų rasisti
nius XIV nuovados vadovus, 
nors tyrimas dar nėra pasibai
gęs ir niekas nėra tikras, kad 
tas policininkas nebus išteisin
tas. Laikraščių puslapiai yra pil
ni skaitytojų laiškų, ginančių po
liciją. Ją užtaria ir nuosaikioji 
negrų dauguma,, lig šiol nepaty
rusi jokios rasinės diskrimina
cijos. Atrodo, rasinės trinties 
sąmoningai siekia kaikurie neg
rai, norėdami sustiprinti savo 
pozicijas ir tapti negrų vadais. 
Prie jų prisideda ir kairiųjų re- 
voliucijon linkę kaikurie baltie
ji, mėgstantys žvejoti drums
tame vandenyje.

Ateitininkų žinios
Jaunųjų ateitininkų veidai sustip

rinti įsteigta Jaunųjų Ateitininkų 
Sąjunga, kuri atsakinga Ateitininkų 
Federacijos valdybai. JAS pirminin
kas — Romualdas Kriaučiūnas, vice
pirmininkė — Janina Udrienė. JAS 
centro valdybos adresas: 1816 Te
cumseh River Dr., Lansing, Mich. 
48906, USA. Visų vietovių koordina
toriai yra prašomi atsiųsti centro 
valdybai jaunųjų ateitininkų vadovų 
pavardes ir adresus.

Moksleivių susirinkimas įvyks rug
sėjo 23, sekmadienį, tuoj po oficia
laus veiklos atidarymo Prisikėlimo 
par. patalpose. Visi gimnazijas lanką 
moksleiviai ateitininkai privalo daly
vauti

Šių mokslo melų veikla pradedama 
rugsėjo 23, sekmadienį, 10 v. Mišio- 
mis Prisikėlimo šventovėje. Visi 
jaunieji ateitininkai, moksleiviai ir 
studentai dalyvauja Mišiose su vė
liavomis organizuotai. Rinktis į pa
rapijos salę 9.30 v.r.

Šių metų veiklos programose 
moksleiviai ir studentai stengsis su
stiprinti krikščioniškąjį atsinaujini
mą, nes darosi sunkiau ir sunkiau 
laikytis krikščioniškų principų šių 
dienų nekrikščioniškoje aplinkoje.

©bSPOKTAS
GOLFO ŽINIOS

S.m. rugsėjo 9 d. Glen Cedars 
aikštyne įvyko metinis baltiečių gol
fo turnyras. Kiekviena tautybė suda
rė komandą iš 12 žaidėjų, kurių 6 
geriausios pasekmės buvo skaičiuo
jamos laimėtojui atrinkti. Sį kartą 
pereinamąją taurę, kuri buvo įsteig
ta 1968 m., vėl laimėjo lietuvių ko
manda su 476 smūgiais. Antra vieta 
teko estams su 482 smūgiais ir tre
čioje vietoje liko latviai su 506 smū
giais.

Lietuvių komandoje žaidė: Algis 
Simanavičius — 76, Petras Paukštys
— 77, Edis Astrauskas — 79, Val
teris Ubeika — 80, Rimas Strimaitis
— 81, Stasys Kėkštas — 83, Jonas 
Danaitis — 84, Vytas Astrauskas — 
84. Antanas Sergantis — 86, Augus
tinas Simanavičius — 88, Petras 
Stauskas — 89, Vytas Siminkevičius
— 92. Geriausiai (low gross) sužaidė 
estas P. Annumae su 74 smūgiais.

Rotacinė tvarka šiam turnyrui va
dovavo Toronto Lietuvių Golfo Klu
bas.

Artėja mūsų sezono užbaigos tur
nyras, kuris bus žaidžiamas per dvi 
dienas Golf Haven golfo aikštyne 
rugsėjo 29 ir 30 d.d., 10 v. Po turny
ro sekmadienį ten pat bus bendri 
pietūs, kurių metu bus trofėjų bei 
dovanų įteikimas. Tą pačią dieną bus 
ir 2-jų minusų tarpusavio turnyro 
užbaigimas. Kviečiame ir golfo ne- 
žaidžiančius šeimos narius. K. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos alpinistai jėgas išbando 

Tian-Sanio kalnuose Kirgizijoje, pa
sirinkdami lig šiol neįveiktas viršū
nes ir joms duodami lietuviškus pa
vadinimus. 1969 m. jų įveikta viena 
viršūnė buvo pavadinta Žalgirio var
du. Tokių lietuviškų vardų dabar su
silaukė 10 kalnų viršūnių. Lietuvių 
alpinistų išvyką Tian-Sanin šią vasa
rą suorganizavo pirmosios ekspedi
cijos dalyviai — V. Viršilas, A. Brie
dis, A. Gučas, R. Augūnas. Per 8 
dienas buvo pakartotas užkopimas j 
Žalgirio viršūnę lig šiol nebandyta 
kita to kalno puse. Vilniaus univer- 
ritėto darbuotojo J. Daugvilos vado
vaujama alpinistų komanda, kurią 
sudarė universiteto absolventai A. 
Mozuraitytė ir K. Karčiauskas, 
“Mokslo” klubo atstovai P. Koncė ir 
V. Šeduikis, liepos 24 d. įveikė 4.740 
m augščio viršūnę ir ją pavadino Vil
niaus universiteto vardu, o kitą kiek 
žemesnę viršūnę — M. Mažvydo var
du. Antroji alpinistų komanda — R. 
Augūnas, I. Migla. J. Mulolis, V. Pap
lauskas, L. Zakarevičius, vadovauja
ma alninizmo instruktoriaus V. Biti
no, pirmą kartą įveiktai 4.650 viršū
nei suteikė Nemuno vardą.

“Nemuno” draugijos lengvosios at
letikos varžybose Vilniaus “Žalgirio” 
stadijone pasižymėjo kaunietė Mar
garita Butkienė, į tolį nušokusi 6 m 
50 cm. Sis jos šuolis yra geresnis už 
paskutiniuosius pasaulio rekordinin
kės V. Bardauskienės bandymus. 
Pirmoji pasaulyje įveikusi 7 metrų 
ribą (7 m 9 cm), ji dabar pralaimi 
toli nuo tos ribos esančioms šuoli- 
ninkėms.

Lietuvos vandens slidininkų pirme
nybės įvyko Trakuose, Margio ežere. 
Dalyviai turėjo atlikti slalomo, figū
rinio slidinėjimo ir šuolių nuo 
tramplino pratimus. Moterų grupė
je devintą kartą čempijone tapo vil
nietė Vitalija Gvazdauskaitė, netu
rėjusi rimtesnių varžovių. Ji yra jau 
25 metų amžiaus ir su šia pergale 
pasitraukia iš aktyvaus sporto. Per
nykščiu vyrų čempijonu buvo aštuo
niolikmetis Rolandas Bučys iš Elekt
rėnų. Jam teko kovoti su daugkarti
niu čempijonu Ignu Lažinsku, Vil
niaus “Nemuno” draugijos vandens 
slidžių treneriu. Pastarasis, turintis 
jau 30 metu amžiaus, pirmenybėse 
pasirodė po ilgesnės pertraukos, nes 
turėjo sunkų stuburo sužeidimą. 
Jau pirmoje slalomo rungtyje R. 
Budrys net nepateko į pirmaujančių 
slidininkų trijulę. Pasirodo, jo tre
niruotes buvo sutrukdę stojamieji 
egzaminai į Kauno politechnikos in
stitutą, išlaikyti labai gerais pažy
miais. Lietuvos vandens slidininkų 
čempijonu vėl tapo šio sporto vete
ranas I Lažinskas.

Skautų veikla
• Po vasaros atostogų ir sėkmin

gos “Vilniaus” stovyklos Romuvoje 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai pra
deda ruoštis XVIH-tajai Romuvos 
stovyklai. Tas pasiruošimas vykdo
mas per 50 savaičių ir pradedamas 
vadinamąja žiamos sezono veikla. 
Tėvai, norintieji leisti savo vaikus 
į skautų-čių vienetus, jau dabar tesi
kreipia į vadovus tų vienetų, ku
riuose vaikai norėtų dalyvauti. Grei
tu laiku bus paskelbtos pirmosios su
eigos ir registracija. Atsimintina, 
kad organizuotas jaunimas ruošiasi 
palaikyti lietuviško gyvenimo tęsti
numą išeivijoje.

• Įdomus ir niekada Toronte ne
buvęs Lietuvos prezidentų minėji
mas bei koncertas, kurį rengia skau- 
tininkai-kės, bus sekmadienį, rug
sėjo 30 d., 4 v.p.p. Toronto Lietuvių 
namuose. Du prezidentai iš trijų yra 
buvę Lietuvos skautų šefai, kuriuos 
verta prisiminti ir pagerbti. Para
ginkime tėvelius, jų draugus ir skau
tų rėmėjus tame minėjime dalyvauti.

• Veiklą pradedent, svarbus drau
gininkų ir jų pavaduotojų suėjimas 
šaukiamas rugsėjo 18 d., 7.30 v.v. 
skautų būkle. Bus svarstoma “Ram
byno” tunto veikla ir priimti draugo
vių darbo planai. C. S.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St. Petersburg, Florida 33706, USA 
Tel. (813) 360-0490 

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ, 
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai (rengtas, vėsinami kambariai ir 
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

GARBENS

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.

BLOOR • INDIAN RD., atskiras 8 kambarių per 3 aukštus dvibutis 
(duplex), pilnai atremontuotas iš lauko ir vidaus, nauji elektros 
laidai, variniai vamzdžiai, balkonai iš priekio ir užpakalio, naujai 
įrengtos virtuvės ir prausyklos, kilimai, platus įvažiavimas, 2 nauji 
garažai, gera vieta, arti Lietuvių namų. Įmokėti apie $35.000.

NETOLI LIETUVIŲ PARAPIJOS, 12 butų investacija, atskiras pa
statas su balkonais; pajamos per $20.000 su žemom nuomom. Pra
šoma kaina — $155.000; apie $30.000 įmokėti. Lieka viena skola.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 
UŽ PARDAVIMĄ.

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB m jb a j| ja 
TORONTO LIETUVIŲ HAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

10%
9’/j%
9'/4% 
9'/$ % 
9%
6%

IMA:MOKA:

už 1 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už pensijų ir namų planų
speciali taup. sąsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių

1016% už asm. paskolas

10’/4% už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

TTT TT\ A Rezidencinės ir komercinės nuosavybėsJ’ Į jY J ĮL Į Į j/l Apartamentai •' Kondominiumai • Nuomojlmas 

DĮ7ĄT rg Angelė E. Karnienė AVAjZxlj REALTOR ... BROKER ... NOTARY
■J7 O r I'1 A nPJ? 5701 Gulf Boulevard,!!. Petersburg Baaeh.FI. 55706 
|\O JL 1 Hl Telefonas (815) 560'2448 . Vakare (8i» 345-27)8

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • sav. p. uttmiu

QTFDIIAII’Q CIIDQ 406 Roncesvalles Ave.
diernHnd runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

ANKA & PETER/photographers1

Z374 Bbor Street Wst,Toronto, m6s ipv 769 4488
Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 

fotografinių darbų

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

Baaeh.FI


HAMILTON
(Atkelta iš 4-to psl.)

nome. Bet tokia gimnazija yra, ku
ri laukia paramos iš užjūrio lietu
vių. šalpos Fondo komitetas yra už
mezgęs ryšį su Vokietijoje esančia 
"Labdaros" organizacija, kuri komi
tetui parūpina ir pristato reikalin
gus gimnazijoje paramos. Šiais me
tais komitetas jau išsiuntė 52 siun
tinius dėvėtų drabužių, iš kurių 20 
teko Punsko lietuviškos gimnazijos 
mokiniams. Labai malonu, kad at
siranda geraširdžių žmonių, kurie 
apmokėjo iš 52 pasiųstų siuntinių 
14. Tai buvo trys tautiečiai, kurie 
nesutiko, kad jie būtų paskelbti 
spaudoje. Šalpos Fondas jiems nuo
širdžiai dėkoja. Šalpos Fondas gau
na aukų ir iš V. Vokietijoje gyve
nančių tautiečių, kurie įvertina šal
pos darbų. Hamiltono Šalpos Fondo 
skyrius kartu su centriniu Šalpos 
Fondo komitetu pasiuntė vieną siun
tinį už $415.00 nukentėjusiai vienai 
šeimai. Būtų galima daug daugiau 
pasiųsti, bet trūksta lėšų. Siuntinių 
persiuntimas labai pabrango. Drabu
žių yra.

Komitetas gauna daugybę padėkos 
prašymo laišku. Vargas ir sunkus 
gyvenimas verčia juos prašyti dėvė
tų drabužių. Mes, gyvendami turtin
goje Kanadoje, gerose sąlygose, tu
rėtumėm atjausti ir padėti savo tau
tiečiams. Tik parodykime artimo 
meilę, gera lietuvišką širdį. Todėl 
kai į jūsų duris ir širdį pasibels Šal
pos Fondo aukų rinkėjai, neatsisa
kykite paaukoti šiam kilniam tikslui.

Vancouver, B.C.
TAUTOS FONDUI 1979 m. aukojo 

$40: K. Lukas; $20: C. Domenta, A. 
Goronson, A. Kenstavičius, J. Saka
lauskas, A'. Smilgis, A. Stalionis; 
$10: J. Anderson, V. Bukauskas, A. 
Gretinger, P. Jukna, J. Macijauskas, 
H. Tumaitis, B. Vileita; $7: B. Maci
jauskaitė; $5: M. Artis, P. Dainius, 
K. I. Grigaitis, E. Gumbelis, A. Kar
pavičius, X, M. G. Kukulai, B. Radze
vičius, V. Skabeikis, P. Skučas, K. 
Vanagas; $2: A. Ciapas, E. Gumbe- 
lienė, A. Jonušas, L. Klimienė, O. 
Macijauskienė. R. Maleris, A. Sida
ravičius, A. Šmitienė, P. Valančius, 
J. Venskus.

Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams. • »

B. Radzevičius, TF įgaliotinis

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
>t Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

KLB Šalpos Fondo Hamiltono sky
rius ruošia vajaus užbaigimo balių 
lapkričio 3 d. Jaunimo Centre. Šio 
baliaus metu meninę programos da
lį atliks garsusis Toronto šokio ir 
dainos ansamblis "Gintaras", vad. 
R. Karasiejienės ir G. Paulionienės. 
Visi esate iš anksto kviečiami lap
kričio 3 d. vakarą skirti Toronto 
"Gintarui”.

Baliaus metu įvyks tradicinis lie
tuvių abiturientų pristatymas lietu
viškai visuomenei. Visi abiturientai 
yra prašomi iš anksto registruotis 
pas J. Pleinį tel. 549-5372.

Komitetas dar kartą prašo nuošir
džiai paremti jo darbą auka ir atsi
lankymu į metinį šalpos parengimą. 
Tik visi bendrai dirbdami pasieksi
me gražių rezultatų.

Taip pat Šalpos Fondo komitetas 
nuoširdžiai dėkoja ilgus metus dir
busiam šalpoje Broniui Grajauskui 
už pasiaukojimą aukų rinkime. Šal
pos Fondas tikisi, kad Bronius pa
ilsėjęs vėl sugrįš į šį kilnų krikš
čionišką darbą. J. P.

St. Catharines, Ont.
APIPLĖŠĖ TAUTIETĘ. S. Ulbie- 

nė (Niagara Falls) viena grįžo iš 
parko apie 7 v.v. Jai einant gatve, 
priėjo ilgaplaukis, baltaodis, pagrie
bė rankinuką, įsėdo į automobili ir 
nuvažiavo. Automobilis buvo su JAV 
leidimu. Reiškia ir plėšikas buvo iš 
JAV. Tą įvykį pastebėjo vienas gy
ventojas, sėdo į savo automobilį, 
pasivijo plėšiką ir užsirašė jo nu
merį. Apie tai pranešė policijai.

Po kelių dienų rankinuką su do
kumentais rado vaikai pamiškėje 
prie Fort Erie. Plėšikas pasiėmė tik 
pinigus. Tą įvykį S. Ulbienė labai 
pergyveno. Kol kas plėšikas dar nė
ra susektas.

ŠAULIAI ir kiti rengiasi vykti į 
VI. Pūtvio šaulių kuopos 25 metų 
sukakties šventę rugsėjo 29 d. To
ronto Lietuvių Namuose. Vincas 
Bieliūnas iš Wellando šias eilutes 
rašančiam įteikė $5 auką Romo Ka
lantos bareljefo fondui.

J. šarapnickas

Amerikos Lietuvių Tarybos veikėjai su naujai atvykusiais tautiečiais (viduryje) iš okupuotos Lietuvos. Iš kairės: 
dr. L. Krlaučeliūnas, kun. A. Stašys, L. Giedrienė, R. Giedra, kun. dr. J. Prunskis, T. Blinstrubas Nuotr. G. Janutos

Tėviškės Žiburiai • 1979 IX. 20 — Nr. 38 (1545) • psl. 9

TORONTO"

© SKAITYTOJAI PASISAKO

Mokykloje
Mokytojas klausia vaikus, ko

kio didumo yra kupranugaris. 
Vienas tuojau pakelia ranką:

— Toks didumo, kaip aš.
— Kodėl gi kaip tu?
— Mano tėvelis dažnai sako, 

kad didesnio kupranugario už 
mane negali būti.

Parduotuvėje
— Tu pirkai naują automo

bilį?
— Taip. Matai, užėjau į par

duotuvę telefonu paskambinti, 
bet nepatogu buvo išeiti nieko 
nepirkus. parinko pr< AI§.

KNYGŲ RECENZIJOS
Būtų labai naudinga, jeigu “TŽ” 

aprašant knygas, būtų tiksliai pažy
mėta tos knygos kaina ir adresas kur 
ją gauti. Negana paskelbti laikraš
tyje kur ta Knyga spausdinta, kas 
yra jos leidėjas. Pvz. prof. Eretas, 
gyvenantis Šveicarijoje, išleisdino 
savo knygą, kuri buvo plačiai apra
šyta. Bet kur ją gauti? Labai norė
jau aš tą knyga nusipirkti V. Vo
kietijoje, bet nebuvo aišku kur 
kreiptis ir kokia jos kaina. Panašiai 
yra ir su kitomis lietuviškomis kny
gomis. Mums Europoje tai sudaro 
daug keblumų. Išimtis — A. Rinkū- 
no vadovėlis “Ar kalbate lietuviš
kai?” Apie jį buvo pateikta pilna 
informacija.

J. Žilius, V. Vokietija
Red. pastaba. Dėkojame už šią 

pastabą. Bandysime į tai kreipti dau
giau dėmesio. Deja, į redakciją daž
nai ateina nepilnos žinios apie iš
leistą knygą ir dėlto negalima pilnai 
informuoti skaitytojų. Visiems betgi 
žinoma, kad naujai išleistos knygos 
siunčiamos platintojams. Ten, kur 
jų nėra, tautiečiai gali kreiptis į lie
tuviškų laikraščių redakcijas. Kaiku- 
rie jų turi savo knygynus ir patar
nauja besikreipiantiems, o tie, ku
rie jų neturi, gali tokiais atvejais 
tarpininkauti. Knygų leidėjai turė
tų visuose leidiniuose nurodyti pil
ną savo adresą.

KAS PIKTINASI SĄŽININGUMU?
"Gimtasis Kraštas” 1979 m. rug- 

. Mūčio fl d. laidoje įsidėjo straipsnį

Sunku patikėti, kad tokios apva
lios sumos (4000) išėjo įpėdiniams. 
Paprastai, palikimai nepasidaro ap
valūs, o susideda iš šimtų, dešimčių 
ir net vienetų, ne vien apvalių tūks
tančių. Net centai yra parodomi. Pa
gal “GK”, adv. S. Massis nuvežė ir 
tėškė, kiekvienam po 4.000 dol. Taip 
paprastai komunistiniuose kraštuose 
nesidaro, o reikia praeiti ilgą biuro
kratinę procedūrą, kol pasieki tikslą.

Pigi “Gimtojo Krašto" propagan
da gal tinka savame krašte, bet ne
įtikina laisvųjų lietuvių. Reikia vis
ką aiškiai, tiksliai ir tikrai paskelbti, 
o ne pūsti komunistinės propagandos 
miglas.

J. Kintenis

“ALMA MATER” INFORMACIJA
Pavėluotai perskaitęs Jūsų reda

guojamojo laikraščio liepos mėn. 27 
d. numeryje tilpusias pogrindžio žur
nalo "Alma Mater” ištraukas apie 
mano viešnagę Lietuvoje, noriu Jus 
prašyti išspausdinti artimiausioje 
Jūsų laidoje keletą mano pastabų 
šiuo reikalu. Nors "Alma Mater" 
aprašymas didžiumoje ir atitinka 
faktus, jis visdėlto reikalingas, mano 
manymu, keleto patikslinimų ir pa
pildymų.

1. Šių metų gegužės mėnesį lan
kiausi Lietuvoje, atsakydamas, visų 
pirma, į Vilniaus universiteto kvie
timą atvykti su paskaitomis.

2. Be dviejų viešų paskaitų, kurių 
pirmoji buvo skaityta Aktų salėje, o 
antroji — Centriniuose Rūmuose, 
universiteto rėmuose turėjau vis^

eilę seminarų — pašnekesių. Siems 
pašnekesiams pravesti man buvo pa
siūlyta didžioji rektorato posėdžių 
salė, kurioje be vargo kaskart til
po apie pora šimtų klausytojų.

3. Nors Lituanistikos Institute ir 
neužteko laiko pasinaudoti jo turi
mais archyvais, tačiau gavau progos 
išsamiai pasikalbėti tiek su tautosa
kos, tiek ir su kalbos skyrių vado
vais bei bendradarbiais.

4. Viešnagės metu mane globojo 
ne mano studijų Prancūzijoje drau
gas A. Churginas, o Vilniaus uni
versiteto filosofijos katedra, kurios 
jauniems mokslininkams noriu šia 
proga pareikšti padėką ir simpatiją.

Manydamas, kad šios kelios pasta
bos padės susidaryti pilnesnį mano 
viešėjimo Vilniaus universitete vaiz
dą, prašau priimti, Pone Redakto
riau, mano gilios pagarbos patikri
nimus.

A. J. Greimas

JIESKAU GYVENIMO DRAUGO
Gyvendama toli nuo lietuvių veei- 

kimo centrų ir pažinčių, praleidau 
savo amžiaus beveik visą vasarėlę 
vieniša. Nors mano rudenėlis jau čia 
(40 m.), bet dar ne mano širdyje, 
kuri pavasariškai vis ilgisi panašaus 
į mane. Esu linksma blondinė, ne
rūkanti, kruopšti namų šeimininkė, 
inteligentės profesijoj.

Lietuvi Adomai, jei Tu panašiai 
jautiesi, esi 40-50 metelių, rašyk 
man: patiksime vienas kitam ir gal 
žiedus sukeisime; jei nepatiksime, 
užtikrintai grąžinsiu laišką ir nuo
trauką.

Aš, išsiilgusi Jieva, pasiekiama 
adresu: R. D. Moeller, Baumgarten- 
str. 22 D-684 Huettenfeld, W. Ger
many.

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis, nuotraukų. įrėminimai

ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place)

Tel. 249-3 I 77, po 6 valandos vakaro 248-9564

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

siuvėjas
7 Riverview Gardens RUDI H. SCHNEIDER
(Bloor ir Jane) - ....
Toronto, Ont. M6S 4E4 Telefonas 765-9535

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

bl
>1

• NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
■ Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

482 Roncesvalles Avė., Telefonas
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098

Savininkai
S. ir F. Janavičiai

"Jie piktinasi . . . sąžiningumu”. 
Antraeilė antraštė skamba taip: 
“Kaip užjūrio veiksniai užsipuolė 
viena palikimo bylą". Straipsnio 
įžangoje primena tautiečio Povilo 
Masioko iš Detroito testamentinį pa
likimą, kuri testamento vykdytoja 
advokatė Stefanija Masytė (Massis) 
praėjusių metų rudenį, lankydamasi 
“Tarybų Lietuvoje”, atvežė ir įteikė 
turto paveldėtojams.

Siame grynai propagandiniame ra
šinyje atsiliepiama į “Tėviškės Ži
buriuose” tilpusi straipsnį apie tes
tamentinius palikimus. Būdingu ko
munistiniu įžūlumu, pasikvietę į tal
ka turto paveldėtojus ir “injurkole- 
gijos" atvokatę Genovaitę Valinskie
nę, bando įrodyti, kad įpėdiniai ga
vo tokias sumas, kad net automobilį 
nusipirko. Yra ir nuotrauka.

Štai ką rašo L. Aleksiejūnas, pa
sitelkęs vieną iš įpėdinių P. Kriau
čiūną: “Visi mes, gavusieji dėdės 
palikimą, — mums kiekvienam už 
keturis tūkstančius dolerių išėjo po 
11 tūkstančių rublių “Vnešposyltor- 
go" čekiais ...”

IS šio sakinio galima suprasti, kad 
už 4.000 dol. palikimo kiekvienas 
įpėdinis (o jų buvo 9) gavo po 
11.000 rublių kažkokiais čekiais. 
Tai tik pagalvokite — 99.000 rublių! 
Tegu čia nevykusi - ar sąmoningai 
klaidinanti sakinio redakcija, bet ir 
tai už 1 dol. išeina bemaž po 3 rub
lius, kai už dol. mokama tik po 65 
kapeikas.

Nei L. Aleksiejūnas, nei adv. G. 
Valinskienė, koneveikdami “vaduo
tojus” ir aiškindami Povilo Masioko 
palikimą, niekur neužsimena apie to 
palikimo dydi ir turėtas išlaidas. Va, 
čia ir yra silpna komunistų vieta. 
Norint skaitytojus įtikinti tokių pa
likimų nauda, reikia pateikti paliki
mų verte ir smulkią išlaidų apyskai
tą. Advokatė ir korespondentas są
moningai nutyli palikimo dydį ir 
padarytas išlaidas. Galimas daiktas, 
kad P. Masioko palikimas buvo 
100.000 dol. ar didesnės vertės, o 
įpėdiniai gavo tik 36.000 dol. (4000 x 
9). Tai būtu beveik lik trečdalis pa
likimo. (Dclroitiškiai galėtų išaiškin
ti palikimo sumą ir viešai paskelbti). 
"Gimtajam Kraštui" nedera netei
singai niekinti kitus, kai patys-išsi- 
sukinėjančiai aiškina reikalą ir ne
duoda tikrų duomenų.

Siuntiniai Į Lietuvą - 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.

Siuntinys nr. 2, 1979
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 3 m.; 

vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3 m.; vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firnjos “Levi” arba “Wrangler” džinsai (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis — $312
J šį siuntįnį dar galima įdėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos 

dar galima pridėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio arba ką nors 
iš žemiau išvardintų naudingesnių dalykų:

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio apikaklė,
tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas $275.00 
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui 107.00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss 50.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis 42.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės 4.00
Tights (kojinės-kelnaitės) 5.00
Vilnonė gėlėta skarelė arba didelė nailoninė skarelė 15.00 
Geresni marškiniai 18.00
Vyriški arba moteriški bateliai 45.00
Puiki suknelei medžiaga 35.00

. “Crimplene” medžiaga suknelei 25.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims 70.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei 100.00
Kartu su drabužiais galima siųsti šie maisto gaminiai: % sv. 

arbatos — $5.00; ‘A sv. kavos (neseafe) — $7.50; 1 sv. pupelių ka
vos — $8.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $8.50; 114 sv. razinkų — 
$2.50; cigarečių 40 — $5.60.

įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui matuoti 
instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $38.50 persiun
timui.

Norime atkreipti klientų dėmesį, kad mes siuntinius tuojau 
išsiunčiame vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiunčiame tik pasiuntę 
siuntinius. Jas galima apmokėti paprastu čekiu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu,

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Telefonas 01-460-2592

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

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

V/S(J RŪi/p DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

EACE NAS
All Seasons Travel, B.D.
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

Telefonu iš V. Vokietijos rug
sėjo 17 d. gauta žinia, kad olim
pinis Lietuvos sportininkas Vla
das česiūnas, kuris pabėgo iš 
sovietinės grupės ir gavo poli
tinės globos teises, dingo nuo 
rugsėjo 13 d. Prisibijoma, kad jį 
galėjo pagrobti sovietiniai sau
gumiečiai.

Čekoslovakijos laisvės gynė
jams ir politiniams kaliniams 
remti komitetas Toronte rengia 
viešą susirinkimą rugsėjo 21, 
penktadienį, 7.30 v.v., OISE 252 
Bloor St. W. Kalbėtojais pa
kviesti darbo unijų veikėjai, 
teisininkai, profesoriai. Susirin
kimo tikslas — apginti suimtuo
sius čekų veikėjus, pasirašiusius 
garsiąją chartą 77.

Filmas Tautos šventės tema 
(vaizdinė juosta), paruoštas J. 
Karpio ir J. Cicėno, buvo rodo
mas Toronto L. Namuose, Prisi
kėlimo ir Anapilio salėse. Rug
sėjo 19 d., 9 v. v., buvo rodomas 
kabelinėje Graham televizijoje. 
Bus rodomas rugsėjo 30 d., 5 v. 
v., ir spalio 2 d., 4 v. p. p., kabe
linėje Mississaugos televizijoje.

Jaunosios kartos muzikas Jo
nas Govėdas po vasaros atosto
gų vėl pradėjo dirbti savo muzi
kos studijoje. Buvę ir nauji mo
kiniai gali kreiptis telefonu 531- 
5870. J. Govėdas garsėja kaip 
gabus pianistas, akompaniato
rius ir dirigentas. Šiuo metu jis 
vadovauja mergaičių chorui 
“Aidas” Hamiltone ir “Varpo” 
chorui Toronte. Be to, jis reiš
kiasi ir muzikinėje kūryboje — 
yra sukūręs visą eilę dainų. 
Naujausi jo kūriniai yra “Ne
baigta daina”, “Laimės rytas" 
(žodžiai M. Sims-černeckytės), 
“Liepsnelė” (L. Andriekaus), 
“Serenada” (J. Baltrušaičio), 
šios dainos jau buvo atliktos 
sol. G. Capkauskienės koncerte 
Klevelande.

Nesklandumai Toronto Kara
vane vis labiau ryškėja. “The 
Toronto Sun” rugpjūčio 30 d. 
laidoje išspausdino platoką in
formaciją apie susidariusią ak
tyvistų grupę, kuri reikalauja 
reformų iš Karavano korporaci
jos, kuriai vadovauja L. Kossa- 
ras, ukrainietis. Minėtoji grupė 
specialiame posėdyje sudarė 
komitetą vadovauti akcijai prieš 
dabartinę Karavano vadovybę. 
Į tą komitetą įeina šių tautybių 
paviljonų atstovai: šveicarų, 
graikų, estų, arabų ir kipriečių. 
Jį remia kitų keturių tautybių 
atstovai, bet kol kas nenori bū
ti skelbiami. Pirmasis komite
to žingsnis — sušaukti viešą 50 
pavijonų atstovų susirinikimą 
ir jame nutarti bendrus reika
lavimus. Komiteto nuomone, 
visų pirma reikia sudaryti bend
rą komitetą deryboms su L. 
Kossaro vadovybe. Jeigu nepa
vyktų su ja susitarti, organizuo
ti atskirą festivalį, nepriklauso
mai nuo Karavano. Reikalavi
mų eilėje numatyta: panaikin
ti dabartinį dvigubą mokestį 
tiems paviljonams, kurie yra 
praleidę metus ir nedalyvavę 
Karavane; grąžinti paviljonams 
$500 registracijos mokestį, jei
gu pasibaigus Karavanui nėra 
nuostolio; pakeisti įėjimo pasų 
pardavinėjimo tvarką (dabar $6 
mokestis eina centrinei vadovy
bei). Aktyvistų komitetui va
dovauja šveicaras Hildebrand.

Daugiakalbė televizija, trans
liuojanti programas 47 kanalu 
(kabelio 4), buvo oficialiai ati
daryta rugsėjo 15 d. specialia 
programa, transliuota nuo 11.30 
iki 3 v.p.p. Per satelitą ji buvo 
perduota ir Europon. Šios tele
vizijos bendrovė, kuriai pirmi
ninkauja Dan lanuzzi, įsigijo 
specialią salę renginiams, kurie 
bus filmuojami ir rodomi tele
vizijoje. Ji yra St. Clair W. gat
vėje. Anksčiau ji vadinosi Vau
ghan teatru, o dabar /‘Heritage 
Telecentre”. Rugsėjo 13 d. įvy
ko iškilmingas jo atidarymas, 
kurin susirinko daugybė kvies
tinių svečių. Sveikinimo žodį ta
rė daugiakalbės televizijos b-vės 
pirm.' D. lanuzzi, o me.ninę pro
gramą atliko šv. Cecilijos mo
kyklos mokinių choras, Roland 
a. Romaine šokėjai, kroatų tau
tinių šokių sambūris ir pianis
tas John Kornel. Be to, buvo 
parodytas filmas “Joso in Yugo
slavia”,' kuriame pavaizduotas 
kroatų kilmės kanadietis, lan
kąs savo tėviškę, palaikąs ry
šius su gimtuoju kraštu, bet 
gyvenąs Kanadoje, kurioje įsi
kūrė, atlikdamas įvairius dar
bus.

Daugiakalbė televizija, pra
dėjusi darbą rugsėjo 3 d., susi
laukia daug kritikos, nes dar 
nepasižymi nei technika, nei 
programos kokybe. Bendrovės 
pirm. Dan lanuzzi pareiškė, 
kad dar neįveikti pradiniai sun
kumai. Esą viskas pagerės vė
liau, nes kol kas stotis pergyve
na bandomąjį laikotarpį. Dau
giakalbė televizija transliuoja 
programas 47 kanalu ir 4-tuoju 
(kabeliniu).

A.a. Pranui Žilvičiui mirus 
Delhi, Ont., vietoje gėlių “Tė
viškės žiburiams” aukojo po 
$25: O. ir V. Jurkai, K. ir B. 
Čepaičių šeima; po $10; B. Ston
kus, B. Povilaitis, S. Mažeika, 
P. Lapienis, St. Oleka; po $5: 
M. Norkus, J. Jocas, B. čaika, 
G. Lingaitis, E. Razokienė, V. 
Galeckas, J. Vitkauskas; $4: M. 
Rudokas.

Taip pat a. a. Prano žilvičio 
atminimui aukojo “T. Žibu
riams” po $10 A. L. Smolskis ir 
S. Bieliauskas, i® r* - -

A.a. Viktoro Ignalčio atmini
mui vietoje užuojautos paauko
jo “T, Žiburiams” po $25: H. 
Kairienė, A. čerškienė, P. Kra- 
niauskienė.

Lietuvių Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubas “Briedis” 
Sault Ste. Marie, Ont. “TŽ” pa
aukojo $25.00.

JAV kultūros tarybos pirm. 
Aleksandras Radžius lankėsi 
Toronte ir ta proga apžiūrėjo 
lietuvių institucijas, jų tarpe ir 
“TŽ”, kuriems paremti įteikė 
ir savo auką. Jis rūpinasi kultū
riniais lietuvių reikalais, litera
tūra ir yra išspausdinęs nema
žai savo eilėraščių.

Edvardas žiaušys iš JAV pra
tęsė “TŽ” prenumeratą tautie
tei J. štočkūnienei Argentinoje, 
kuriai “TŽ” siuntinėjami oro 
paštu. Gautąjį egzempliorių 
skaito ir kiti Mindaugo draugi
jos nariai..
• “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.
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rlS TORONTO"
Anapilio žinios

— Maironio mokykla mokslo me
tus pradeda šį šeštadieni. Atlikime 
savo pareigą: lietuviškasis jaunimas 
uoliai ją lankydamas, tėvai — ska
tindami savo vaikus šiai kilniai pa
reigai, o visa lietuviškoji visuomenė 
remdama ir globodama šią lietuviš
ką instituciją.

— S| savaitgali Toronte lankosi 
prel. L. Tulaba, Sv. Kazimiero lietu
vių kolegijos Romoje rektorius.

— Rugsėjo 30, sekmadienį, Lietu
vos Kankinių šventovėje įvyks dvi
guba šventė: 10 v. pamaldose orga
nizuotai dalyvaus Toronto skautų 
tuntai. Pamaldų metu giedos “Vo
lungė". 11 v. pamaldose dalyvaus To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa, šven
čianti 25 m. veiklos sukaktį.

— Tradicinės pamaldos Sv. Jono 
lietuvių kapinėse įvyks spalio 23, sek
madienį. Netrukus bus ruošiami pa
matai naujiems paminklams.

— Parapijos choras po vasaros 
atostogų pradeda darbą. Jam vado
vauja muz. S. Gailevičius. Choro 
ruošiamas parengimas spalio 13 d. 
parapijos salėje.

— Lietuvių kapinėse pašventintas 
a. a. Prano Keturkos paminklas.

— M. žilvitienė a. a. Prano žilvi
čio prisiminimui parapijai paaukojo 
$100.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 10 v. r., 
už a. a. Marcelę Andziulienę; sekma
dienį, 10 v. r. už a. a. Oną Ališaus
kienę, 11 v. už a. a. Petrą Baltruko- 
nį ir a a. Jurgį Dementavičių.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Parapijos choras repetuoja pir

madieniais 7.30 v. v.
— Ketvirtadienį, 8 v. v„ Toronto 

liuteronų suvienytų TLCM parapijų 
komitetas renkasi danų liut. švento
vėje.

— Finansinių reikalų komitetas 
rinksis rugsėjo 25 d.

— Padėkos sekmadienį, spalio 7 
d., 9.45 v. r., pamaldose pamokslą 
sakys svečias iš Vokietijos — Stasys 
Tąutvaiša.

— Spalio 7, sekmadieni, 2 v. p. p. 
Lietuvių Dienos proga pamaldos 
evangelikams įvyks Faith Lutheran 
Church, 31 Angar St., St. Cathari
nes, Ont., kurias laikys kun. A. Ži
linskas.

— Padėkos dienos moterų draugi
jos tradiciniai pietūs įvyks spalio 14 
d. Lietuvių Namuose po 9.45 v. r. 
pamaldų, kuriose giedos par. cho
ras.

— "Svečio” 1 ir 2 nr. jau gautas 
iš Čikagos. Platina A. ' Langienė 
prieš ir po pamaldų.

— Rugsėjo 16 d. pamaldų metu 
buvo pakrikštyta Alison (Alytė) 
Laura MacDougall, dukrelė Daivos 
Mikšytės ir John MacDougall. Kū
mai — Judy MacDougall ir Andrius 
Mikšys.

Lietuvių Namų žinios
— Visuomeninės veiklos koordi

nacinio komiteto posėdis įvyko rug
sėjo 11 d. Svarstyti parengimų rei
kalai, ypač LN metinio baliaus spa
lio 13 d.

— Organizacijos pakartotinai kvie
čiamos užsiregistruoti LN raštinė
je, jei nori naudotis LN patalpomis 
parengimams, sueigoms, minėji
mams, ypač 1980 m.

— J. Jankaitis, buvęs LN revizijos 
k-jos narys ir Ilgametis LN talki
ninkas, po operacijos gydosi Toron
to Western ligoninėje.

— Nauji LN nariai: N. Vekteris 
papildė įnašą iki $100, R. Vingelytė 
— iki $100, V. A. ir V. A. įmokėjo 
po $100.

— Toronto lietuvių teatras "Ait
varas”, vad. A. Dąrgytės-Byszkie- 
wicz, dalyvaus daugiakultūriame fes
tivalyje. Lapkričio 16, penktadienį, 
St. Lawrence teatre vaidins V. Alan
to komediją "Saulėgrąžų sala”.

— Praėjusio sekmadienio popietė
je dalyvavo 200 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: Jonas Jonaitis iš Klai
pėdos, Anelė Ciuplevičienė iš Kau
no, M. Baltrušaitis, A. ir A. Baltru
šaitis iš Čikagos, J. šarapnickas iš 
St. Catharines, H. Kairienė iš Ha
miltono.

DIRBANČIAM STUDENTUI reika
lingas kambarys netoli Anapilio. Ga
lintieji išnuomoti prašomi pranešti 
“T. žiburių” administracijai 275- 
4672.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. S1 MlNKEVICIENE. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
lais 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.

£^^Fsm/t-h-corona 

KASOMOSIOS MAŠINĖLĖS su ang
lišku ar lietuvišku raidynu. Mo
kiniams — speciali nuolaida. Elekt
rinės Ir paprastos. Fabriko garantija 
5 metam. Pristatau betkur. Skambin
ti arba rašyti: SL PR A K A P AS, 
49 Norseman SL, Toronto, Ont M8Z 
2P7. Tel. 233-4486.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vincas Didžbalis ir Loreta Ba

bineau susituokė rugsėjo 15 d. mūsų 
šventovėje.

— Vytautas ir Augutė Dubickai 
atšventė savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį rugsėjo 15 d. Teodo
ras ir Birutė Stanuliai draugų tarpe 
paminėjo savo 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

— KL Katalikių Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo par. skyriaus susirinki
mas — spalio 14 d., po 1130 v. r. 
Mišių, Parodų salėje. Metinės reko
lekcijos įvyks lapkričio 16-18 d. d., 
Queen of the Apostles vienuolyno 
patalpose, Mississaugoje.

— A. a. Jonas Mardosas, 64 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės Sv. Jo
no kapinėse. Paliko žmoną Elzbietą, 
dukrą Kristiną ir sūnų Aleksandrą.
— Jono Poškaus motina Ona mirė 
Lietuvoje.

— Dail. Alfonso Dargio paroda 
ruošiama spalio 20-21 d. d. Ta proga 
pakviestas rašytojas Jurgis Jankus' 
literatūros vakarui. Bus gera proga 
įsigyti jo knygą “Anapus rytojaus”.

— Maironio mokyklos vakaras ir 
šokiai — spalio 27 d. Prisikėlimo sa
lėje. Meninę programą atliks Toron
to vyrų choras “Aras”.

— Toronto lituanistinė mokykla 
mokslo metus pradeda šį šeštadienį, 
rugsėjo 22 d. Mišios — sekmadienį, 
10 v. r. Prisikėlimo šventovėje.

— Vietnamo pabėgėlių reikalams 
per Prisikėlimo parapijos labdaros 
sekciją aukojo: M. Caprackaitė $500, 
J. O. Gustainiai $200, L. Balsys 
$200, KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrius $200, J. G. Kaknevi- 
čiai $100, O. P. Karaliūnai $120, VI. 
Melnykas $100, P. B. Serepinai $100, 
A. Vaičiūnienė $100, G. Kurpis $96, 
J. Dabrowski $60, A. Gurevičius $50, 
A. E. Abromaičiai $50, M. Petronis 
$50, A. Pranckevičius $50, S. O. Got- 
šeldai $30, B. A. Arūnai $25, H. I. 
Matušaičiai $25, V. Zentinš $25, N. 
N. $5. Iš viso iki šiol surinkta 
$13,806.00.

— Parapijos choras dalyvaus Ka
nados Lietuvių Dienos programoje 
spalio 7 d. ir giedos Mišias St. Catha
rines katedroje, vadovaujant sol. V. 
Verikaičiui. Choro repeticijos tre
čiadieniais, 7.30 v. v.

— Mišios: šeštadienį 8 v. padėkos 
intencija, užpr. O. A. Jakimavičiai, 
8.30 už Leoną Cuplinską, užpr. E. J. 
Cuplinskai, 9 v. už Aleksą Petkūną, 
užpr. E. Aukštakalnienė, 9.20 už An
taną Balnį, užpr. T. Balnienė, 10 v. 
už Vytautą Juodišių, užpr. K. B. Če
paičiai; sekmadienį 8 v. už Liudviką 
Puslį, užpr. E. Puslienė, 9 v. už Ado
mą ir Marijoną Gurevičius, užpr. A. 
Gurevičius, 10 v. už Juozą Vainą, už
pr. L. V. Balaišiai, 11.30 už parapiją, 
7 v. v. už Karoliną Priščepionkienę, 
užpr. vyras.
“ Fabijolės” veikalo II ir IV 

v. repeticija — rugsėjo 23, sek
madienį, tuoj po pamaldų Prisi
kėlimo parapijos patalpose.

“Fabijolės” veikale atkurtas 
pirmonios krikščionybės išpaži
nėjų idealas “Christus regnat”, 
todėl ir veikalas Toronte bus 
kartojamas Kristaus Karaliaus 
šventės proga spalio 25 d., 4 v. 
p. p.. Prisikėlimo salėje. Pelnas
— Vietnamo pabėgėlių Šalpai.

Augštesniųjų Lituanistinių 
Kurst; ir lietuvių kalbos nemo
kančių klasės klausytojų regis
tracija Toronte įvyksta ateinan
tį pirmadienį ir antradienį, rug
sėjo 24-25, nuo 7 v. v. iki 9 v. v., 
West Park Secondary School pa
talpose, Dundas ir Bloor gatvių 
kampas.

Anapilio Moterų Būrelis kvie
čia visas nares ir jų svečius rug
sėjo 26, trečiadienį, 7.30 v.v. 
(punktualiai) atsilankyti į Ana
pilį. Turėsime pašnekesį su se
sele Igne, po to — trumpą ap
žvalgą ateities planų.

Mes esame dėkingos seselei 
Ignei už sutikimą dalyvauti mū
sų susirinkime ir pokalbį su mu
mis. Seselė Igne yra tokia spon
taniška asmenybė, kuri savo 
spindinčia energija ir entuziaz
mu sugeba užkrėsti klausytojus, 
nežiūrint kokia tema ji kalbėtų.

Valdyba

IŠPARDUODAMI lietuviški rank
šluosčiai, užuolaidos, lovatiesės, stal
tiesės, tautiniai drabužiai, gintaro ir 
kiti Įvairūs dirbiniai rugsėjo 29, 30 
d.d., šeštadienį ir sekmadienį, nuo 
10 v.r. iki 4 v.p.p., 412 Dovercourt 
Rd., Toronte. Telefonas 534-3882.

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

IŠNUOMOJAMAS I me augšte vieno 
miegamojo butas su atskiru Įėjimu. 
Skambinti tel. 536-4758 Toronte.

CANDLELIGHT 
CATERERS

. SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tek 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

visos ir visi į LONDONO
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rugsėjo 22, šeštadienį, Connally Bldg., JMB / / / ] ( 
Plumbers Hall (įėjimas iš kiemo), 523 First St., LONDON, ONTARIO \|/ 

PROGRAMOJE: Vienas geriausių Kanados lietuvių ansamblių — Toronto "Gintaras" 
(Vyresnio amžiaus jaunimo tautiniai šokiai ir dainos)

LINKSMOJOJE DALYJE: D. Svilpaitė, sopranas, ir lietuvių mėgstamas orkestras"Carrousel" 
Koncertas — nuo 6.45 v.v. ligi 9 v.v., šokiai — nuo 9 v.v. ligi 1 v.r.; salė atidaroma 6.30 v.v. 
Bilietai dvigubai (koncerto ir šokių) programai — $6.50, jaunimui — $3.00. Rengėjai

Pirmosios tremtyje įsteigtos VLADO PŪTVIO

ŠAULIŲ

KUOPOS

METŲ SUKAKTIES 
IŠKILMINGAS

PROGRAMOJE: Romo Kalantos bareljefo atidengimas, 
vakarienė, meninė dalis, kurių atliks "Gintaro" ansamblio 
dainininkės, vad. G. Paulionienės, šokiai, grojant penkių 
asmenų estų orkestrui. įėjimas — $10 asmeniui.

Visus dalyvauti maloniai kviečia —
VI. Pūtvio šaulių kuopos valdyba

įvyks 
rugsėjo 29, 
šeštadienį,
7 v. vakaro, 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose, 
Karaliaus 
Mindaugo 
menėje, 
1573 Bloor St. W.

H MONTREAL

Prano Gailiaus SVEČIO IS PRANCŪZIJOS
5 PARYŽIAUS

meno 
darbu
Toronto Lietuvių Namų 
Gedimino pilies menėje 
rugsėjo 29-30 dienomis

ATIDARYMAS ir pokalbis su dailininku 
— rugsėjo 29, šeštadienį, 5.30 v. v.
LANKYMAS — rugsėjo 29, šeštadienį 
5-9 v.v.; rugsėjo 30, sekmadienį, 12-7 v.v.

Maloniai kviečiame visus Toronto ir apylinkių lietuvius atsilankyti! Parodų globoja
skautininkių-ų ramovė

Toronto lietuvių filatelistų ir 
numizmatikų pirmutinis po va
saros susirinkimas įvyks rugsėjo 
30 d., 3 v. p. p., Prisikėlimo pa
rapijos patalpose — skautų 
būkle. Valdyba

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties minėjimas rengia
mas lapkričio 11, sekmadienį, 
Toronto un-to Convocation salė
je. KLB Toronto apylinkės val
dybos nutarimu sudarytas spe
cialus komitetas, kuriam pirmi
ninkauja dr. J. Sungaila. I ko
mitetą įeina atstovai: KLB To
ronto apylinkės valdybos — 
kun. P. Ažubalis ir A. Juzuko- 
nis, LKM Akademijos Toronto 
židinio — dr. J. Sungaila ir 
kun. Pr. Gaida, medikų dr-jos 

dr. S. Kazlauskas, inžinierių 
sąjungos — inž. R. Sinkus, atei
tininkų — inž. Almis Kuolas, 
skautų akademikų (dar nežino
mas), studentų klubo — V. Pet
kevičiūtė, vilniečių sąjungos — 
Stp. Varanka. Pirmasis posėdis 
įvyko rugsėjo 12 d. Anapilyje. 
Jame aptarta akademinė ir me
ninė programa, kalbėtojų ir sve
čių kvietimas, salės, lėšų ir kiti 
reikalai. Nutarta šią stambią 
sukaktį paminėti plačiu mastu, 
kviečiant dalyvauti visą lietu
vių visuomenę ir kitataučius 
svečius.

“T. Žiburių” trisdešimtmečio 
minėjimas bus .gruodžio 9, sek
madienį, Anapilio salėje. Ta 
proga bus paminėta ir 75 metų 
spaudos laisvės atgavimo su
kaktis. Šiai iškilmei jau atlikti 
paruošiamieji darbai. Koncer
tinę dalį sutiko atlikti sol. G. 
Capkauskienė, sol. J. Vaznelis 
ir muz. J. Govėdas, Numatyta ir 
žodinio meno dalis. Iškilmė bus 
baigta visų dalyvių vakariene.

Romo Vaštoko Fondo Komite
to pranešime yra atitaisytina 
klaida: $100.00 aukojo ne B. Ba
rauskas, bet B. Baranauskas.

Dėmesio! Dėmesio!
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ SVETAINEI "LOKYS"

skubiai reikalingas vedėjas
Atlyginimas pagal susitarimų.

Kreiptis į L. N. vedėjo raštinę arba tel. 532-3311

Svarbus pranešimas
"VARPO" choras pra
deda savo 27-tų dar
bo sezonų ir prašo 
visus būsimus bei bu
vusius VARPIEČIUS 
dalyvauti pirmoje re
peticijoje Toronto 
Lietuvių Namuose

rugsėjo 25, 
antradienį, 

7.30 v. v.
Šioje repeticijoje privaloma dalyvauti, nes bus nusta

tomas repertuaras, sezono išvykos bei pasirodymai.

"Varpo" dirigentas muz. J. GOVĖDAS 

TL Choro "Varpas" valdyba

IŠNUOMOJAMAS su atskiru įėjimu 
butas (apartamentas); yra garažas; 
arti susisiekimo. Skambinti tel. 536- 
1695 Toronte.

DABAR YRA GERAS LAIKAS at
naujinti jūsų pūkines arba plunks
nines antklodes (kaldras) ir pagal
ves. Tel. 787-9021 Toronte.

LITUANISTINE MOKYKLA 
pradėjo darbą rugsėjo 15 d. naujose 
St. Henri gimnazijos patalpose (Eco- 
le Polyvalente St. Henri), 4115 St. 
Jacques St. West, (St. Henri Place, 
kampas College St.)

Patalpos yra naujos modernios, 
prie pat St. Henri Metro stoties. Me
tro linija nuo Henri Bourassa, šiau
rinėje miesto dalyje, dabar eina iki 
Bonaventure stoties, bet lapkričio 
11 d. planuojama atidaryti šios lini
jos tęsinį į vakarus — St. Henri ra
joną pagal Lionel Groulx metro sto
tį. Taigi vaikai galės išlipti prie pat 
mokyklos durų.

Dabar privažiuojama autobusais! 
nr. 90 ir 19 nuo Atwater Metro .eina 
St. Antoine gatve į vakarus, užsuka 
į St. Jacques gatvę, sustoja prie mo
kyklos ir eina St. Jacques gatve į 
rytus iki Atwater St: nr. 37 eina At
water St., persėdus į nr. 35 ant No- 
tre-Dame St. važiuoti į vakarus iki 
St. Henri Place. Privažiuojama greit
keliu Ville Marie (Atwater Exit).

J mokyklą kviečiami visi mokiniai, 
net ir tie, kurie dėl kokių nors prie
žasčių nustojo mokyklą lankyti. Žiū
rėsime kaip galima mokslo reikalus 
suderinti. Kviečiami lietuviškų ir 
mišrių šeimų vaikai, kurie nekalba 
lietuviškai. Yra organizuojama to
kiems mokinims speciali klasė.

Prašome visus tėvus leisti, para
ginti, siųsti savo vaikus į lietuvišką 
mokyklą. Prašome visus padėti mūsų 
jaunesiems ir mažiesiems išmokti 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti.

Siaurinėje mokyklos pusėje yra 
automobiliams pastatyti aikštė.

M. Jonynienė, 
lituanistinės mokyklos vedėja 

P. Adamonis,
L. Bendruomenės švietimo atstovas

Lituanistinės mokyklos mokytojų 
posėdis įvyko rugsėjo 6 d. seselių 
namuose. Dalyvavo Visi mokytojai, 
mokyklos globėjas kun. J. Aranaus- 
kas, tėvų k-to pirm. R. Verbyla ir 
švietimų reikalų atstovė Marija Jur
kienė.

Apie mokytojų studijų savaitę 
Kennebunkporte pranešimus padarė 
mokytojos M. Jonynienė ir St. Ali
šauskienė.

Mokytojai šiems mokslo metams 
pasiskirstė darbu: parengiamasis sky
rius — Julytė Adomonytė, I-II sk. 
Aušra Baršauskienė, III-IV sk. — 
Julija Adamonienė, V-VI sk. — Sta
sė Ališauskienė. Nuo VII iki IX sky
riaus dėstoma pagal dalykinę siste
mą. Liet, literatūrą dėsto M. Jony

nienė, kuri yra ir mokyklos vedėja, 
lietuvių kalbą — M. Malcienė, Lie
tuvos istoriją — R. Otto, Lietuvos 
geografiją — A. Knystautienė. Vi
suose skyriuose dainavimą dėsto se
selė Teresė, tautinius šokius — Ina 
Lukošcvičiūtė, akordeonistas — Li
nas Staškevičius. Parengimų vado
vė — Jadvyga Baltuonienė. Moky
tojai ir tėvų komitetas primena tė
vams, kad siųstų savo vaikus į lietu
vių mokyklą. Čia jie daug išmoksta, 
suruošia gražius parengimus ir su
randa daug draugų?

Solistė Gina Capkauskienė, vasa
ros metu Tėvų pranciškonų pakvies
ta į Kennebunkportą, davė koncer- 
tą-rečitalį, akompanuojant muz. Ci
bui. Pailsėjusi grįžo į Montreal} ir 
Įtemptai pradėjo darbą, nes jos lau
kia visa eilė koncertų. Rugsėjo 8 d. 
ji dainavo Klevelande Tautos šven
tės minėjime, akompanuojama muz. 
J. Govėdo. Rugsėjo 22 d. su solis
tu R. Strimaičiu ji koncertuos Det
roite. Spalio 7 <1. — rečitalis Čikago
je, Jaunimo Centre (rengia L. Mo
terų Federacija). Spalio 17 d. dai
nuos Otavoje 30 metų Bendruome
nės sukakties minėjime. Spalio 20 d. 
pasirodys Montrealyje, o po to iš
skris Australijon. Ten ji yra kon
certavusi jau 1974 m., žada būti 6 
savaites ir atlikti 6 koncertus: Per- 
the, Adelaidėje, Melburne Geelonge, 
Kanberoje ir kitur. Grįžusi iš Aust
ralijos dainuos “T. Žiburių" 30-čio 
minėjime Anapilio salėje gruodžio 
9 dieną.

Mokytoja Stasė Ališauskienė vasa
ros metu kelias savaites praleido 
Europoje. Aplankė Vilnių, Kauną, 
Varšuvą. Graikiją, Italiją. Per Ams
terdamą grįžo į Montreal) ir vėl įsi
jungė į visuomeninį darbą. Jau daug 
metų dirba lituanistinėje mokyklo
je, pensininkų “Rūtos" klube dėsto 
prancūzų kalbą ir nuo pat Aušros 
Vartų parapijos įsteigimo dalyvauja 
parapijos chore.

Kredito unija “Litas”, mirus ku- 
riaip nariui, išreiškia užuojautą li
kusiems artimiesiems. Ji tai padaro 
tuojau po nario mirties, nors kartais 
įvyksta pavėlavimų dėl tarnautojų 
atostogų ar kitų priežasčių. Taip įvy
ko velionies J. Jagmino atveju. Už 
tai atsiprašoma. A. A.

Vytautas A. Jonynas, literatūros 
kritikas ,ir lietuvių spaudos bendra
darbis, Montrealio universitete dės
to du bibliografinių mokslų kursus. 
Jo žmona Monika Jonynienė yra 
Montrealio lituanistinės mokyklos 
vedėja.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

. —— — KIŪNTREflLJŪ LIETIMU 
UIZL±1 HHEDITŪ UNIJA
1463 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766-5827

■

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias ,-tas 
Taupomąsias s-tas

6.0 % Asmenines 13.0 %
10.0 % Nckiln. turto 11.75 %

Pensiją planas 9.0 % Čekiu kredito ...... 14.0 %
Term. ind. 1 m. 11.0 % Investacines nuo 14.0 %

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

'Aras” kviečia
Vyrų choras "ARAS" po sėkmingų gastrolių 

Worcesteryje, Montrealyje ir Toronte pradėjo ruoštis 
1979-80 metų sezonui.

Kviečiame vyrus, mylinčius lietuviš
ką dainą, įsijungti į mūsų eiles.
Š.m. spalio 7, sekmadienį, "ARAS" atliks dalį 

meninės programos Kanados Lietuvių Dienoje St. 
Catharines, Ontario.

Chorui vadovauja energingas muzikas solistas 
VACLOVAS VERIKAITIS. Šiuo metu chore yra per 
40 vyr'ų.

Smulkesnių informacijų teirautis:
Juozas Karasiejus, 
Petras Murauskas. 
Teodoras Stanulis,

tel. 279-9079 
tel. 763-6984 
tel. 533-6074

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS "ARAS"


