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Seinai negirdi
Unijos laikais lietuviai su lenkais broliavosi, bet unija 

buvo tiek nelemta, kad baigėsi visišku išsiskyrimu ir net 
kovomis — karinėmis, kultūrinėmis, politinėmis. Per visą 
nepriklausomybės laikotarpį Lietuva šaukė "Mes be Vil
niaus nenurimsim!” Po II D. karo padėtis pasikeitė — 
Vilnius su dalimi savo sričių grįžo Lietuvai, o Lietuva 
— Rusijai. Kad ir okupacinėje padėtyje, lietuviai sugebėjo 
daugiau ar mažiau įsitvirtinti Vilniaus mieste bei artimose 
jo srityse, bet nepajėgė pasiekti lietuviškų sričių, likusių 
dabartinėje Gudijoje. Taigi negalime sakyti, kad Vilniaus 
kova laimėta, bet galime tvirtinti, kad teisingesnio spren
dimo linkme pasistūmėta. Tai, kas Vilniaus krašte lietu
vybei laimėta, pasiliks vienokiai ar kitokiai ateičiai. Dėlto 
niekas šiandieną nebešaukia "Mes be Vilniaus nenurim
sim!” Vilniaus byla, kadaise nuodijusi lietuvių-lenkų san
tykius, neteko nuodingojo geluonies, bet jo vietoje atsirado 
kitas panašus geluonis, būtent, lietuvių skriaudimas dabar
tinėje Lenkijoje. Ten lietuvių veikla tebevaržoma. Tenykš
čiai lietuvių veikėjai netgi sako, esą būtų geriau gyventi 
sovietinės Lietuvos teritorijoje, negu Lenkijoje, kur lietu
viškoji veikla gyvena naujos priespaudos laikus.

BUVO tikėtasi, kad sovietinėje sistemoje ir valdžioje 
lietuvių-lenkų klausimas bus išspręstas remiantis tei
singumo ir abipusiškumo principu. Deja, taip neįvy
ko. Lenkai Vilniaus krašte turi plačią savo spaudą, mokyk

las, mokytojų paruošimo instituciją, pamaldas daugelyje 
šventovių. Lietuviai, gyvenantys Lenkijos valdomose že
mėse, turi daug mažiau. Jų spauda tiek suvaržyta, kad 
įstengia leisti tiktai nereguliarų žurnaliuką "Aušra”. Lie
tuviškų ar tik pusiau lietuviškų mokyklų tėra keletas Su
valkų trikampyje. Lietuviškos pamaldos leidžiamos tik 
pačiose lietuviškiausiose vietovėse, kaip Punskas, Smalė- 
nai. Ten, kur lietuvių yra mažiau, reikia kentėti sunkią 
priespaudos leteną. Tokios padėties simbolis yra Seinai. 
Jau bene trisdešimt ar daugiau metų, kai Seinų lietuviai 
savo katedroje negali turėti reguliarių sekmadienio Mi
šių. Veiklesnieji tautiečiai daug kartų kreipėsi f vietos 
hierarchiją, maldaudami leidimo lietuviškoms pamaldoms 

>‘^.ŠFiU»d-oje< prie’ kurias stąiybos yra .prisidėję ji}.-t*vaį i« 
seneliai, bet atsakingieji dvasininkai apie tai nė girdėti 
nenorėjo. Dėlto kilo ir demonstracinių veiksmų bei susi
kirtimų. Pagaliau lietuviams buvo duota buvusi vokiečių 
protestantų mažytė šventovė, kuri toli gražu negali paten
kinti lietuvių. Tuo būdu lenkai išstūmė lietuvius iš Seinų 
katedros ir padarė juos antraeiliais parapijiečiais.

1ENKAI minėtąjį sprendimą laiko visai patenkinamu 
ir tuo reikalu besikreipiantiems užsienio lietuviams 

' atsako, esą problema išspręsta. Taip, lenkams ji 
atrodo išspręsta, bet toks sprendimas pažeidžia teisingumą 

ir tautybių lygybės principą. Lietuviai turi neginčijamą 
teisę į Seinų katedrą ne tiktai kaip parapijiečiai, bet ir 
kaip to krašto palikuonys, kurių vyskupas A. Baranauskas 
yra toje katedroje palaidotas. Istoriškai imant, lietuviai tu
ri daugiau teisių į katedrą nei lenkai. Juk Seinai yra senas 
lietuvių miestas, susijęs su lietuvių veikla, kultūra ir pra
eitimi. Bet šiuo metu, atsižvelgdami į esamą būklę, akty
vieji Seinų lietuviai jieško ne praeitimi paremtų privilegi
jų, o elementarinių teisių atstatymo, t.y. lietuviškų pa
maldų katedroje ir pilno jų aptarnavimo lietuvių kalba. 
Kelerių metų patirtis jau parodė, kad protestantų švento
vėlė lietuviams yra nepakankamas sprendimas. Hierarchai 
tai turėtų suprasti ir žvelgti į padėti krikščioniška širdimi, 
o ne nacionalistinėmis akimis. Kol jie to nepadarys, Seinai 
bus nuodijančiu centru, kurio garsas jaudins ir visą lie
tuvių išeiviją, ir pačią Lietuvą, pasigirs naujas šūkis “Mes 
be Seinų nenurimsim!” Iki šiol buvo sakoma, jog Seinų 
atsakingieji mūsų skundų negirdi. Tikėkimės, kad jie 
kada nors išgirs. O jei ne, patys save pasmerks.

Pasaulio įvykiai
POLITINĘ KRIZĘ IZRAELIO PREMJERUI M. BEGINUI AT- 
NEŠĖ užsienio reikalų ministerio M. Dayano atsistatydinimas ir 
arabų teises ginantis augščiausiojo teismo sprendimas. Abu šie 
įvykiai susieti su vakarine Jordano upės pakrante. M. Dayaną pri
vertė pasitraukti jokios pažangos neduodančios Izraelio ir Egipto 
derybos dėl arabų savivaldos toje srityje, šiuo klausimu jis jau 
kelis kartus buvo susitikęs su arabų veikėjais, palaikančiais ry
šius su PLO palestiniečių organizacija. Pasak M. Dayano, karinė 
Izraelio valdžia okupuotoje vakarinėje Jordano pakrantėje turi 
būti pakeista civiline pačių arabų vyriausybe, nors ten ir nebūtų 
įsteigta palestiniečių valstybė. Augščiausiasis Izraelio teismas ne
legaliomis pripažino izraelitų sodybas prie Nabluso miesto, vaka

KANADOS ĮVYKIAI

Vis kyla palūkanos
Valstybinis Kanados bankas 

11-tą kartą pastarajame pusan
trų metų laikotarpyje padidino 
paskolų palūkanas bankams iki 
14'/. Paskutinis jų padidinimas 
š.m. spalio 9 d. siekė 13%. Tada 
bankų paskolos firmoms ir pri
vatiems asmenims pabrango 
13,75%, o mortgičiai iki 14%. 
Kaip ir visais kitais atvejais, pa
skolų pabranginimą padiktavo 
JAV bankai, kuriems už pasko
las dabar jau reikia mokėti 
15%. Tokiu atveju susidaro rim
tas pavojus, kad Kanados dole
riai masiškai pradės plaukti Į 
JAV, kur už jų investavimą bū
tų gaunamas gerokai didesnis 
pelnas. Dolerių išleidimas užsie
nin Kanadai būtų labai žalin
gas, nes ją smaugia nuostolingas 
atsiskaitymo su užsieniu balan
sas. Pernai šoje srityje buvo su
silaukta $5,3 bilijono deficito, 
šiemet jis gali padidėti iki $7 
bilijonų, sekančiais metais — 
iki 10 bilijonų. Prekyboje su 
užsieniu Kanada neturi deficito, 
bet jį sukelia iš Kanados išve
žami dividendai užsienio šėri- 
ninkams. šiam deficitui išlygin

ti Kanadai yra būtinas kapita
las iš užsienio. Jį skatina už in- 
vestacijas mokamos augštesnės 
palūkanos. Po paskutinio pasko
lų pabranginimo JAV bankuose 
kanadiško dolerio vertė per po
rą dienų nukrito iki 84,55 cento. 
Naujasis paskolų pabranginimas 
vėl sustabdys dolerio kritimą, 
bet jis taipgi taps sunkia ekono
mine našta kanadiečiams, kai 
jiems už mortgičius bei kitas 
paskolas reikės mokėti apie 
15% palūkanų. Susiveržus dir
žus, sumažės gaminių pirkimas 
ir, labai galimas dalykas, darbas 
įmonėse. Iš šios nelemtos karu
selės lig šiol niekam nepavyko 
surasti išeities. Kai Kanadą val
dė liberalai, opozicinė konser
vatorių partija kritikavo pasko
lų branginimą, o dabar pati jau 
net keturis kartus padidino pa
skolų palūkanas. Tokį žingsnį 
dabar kritikuoja liberalai, savo 
valdymo metais taip pat nesu
radę kito sprendimo.

Premjeras J. Clarkas galutinį 
sprendimą dėl naftos kainų pa
didinimo Kanadoje žada pada- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Seinų kraite lietuviai, kovojantys už lietuviškas pamaldąs vietos katedroje, kurioje iki šiol leidžiamos tiktai lenkiš
kos. Lietuviai drąsiai renkasi sekmadieniais po lenkiškų pamaldų Į Seinų katedrą ir gieda lietuviškas giesmes.

Kaip simbolinis feniksas
"Elta-Press" informuoja italų spaudų apie Lietuvę

ICON'S. KL. RAZMINAS smerkia vadinamąjį naujai iš
leistą “Religinių bendruomenių 

Romoje pasirodė italų kalba statutą ”, Jį pa-kelbė sovietų val- 
naujas dvigubas rugpjūčio ir džia neatsįžvcJgdama į jokius 
■rugaėjo fnėm»tų BLTA-PRESS sel^tRių-'- ūjurfįktirronių porei-
informacijų 8-9 nr. šis lietuviš
kųjų informacijų biuletenis, jau 
26 metai redaguojamas ir lei
džiamas mons. V. Mincevičiaus, 
finansuojamas VLIKo, yra la
bai vertinamas italų spaudoje. 
Šimtai Italijos laikraščių panau
doja tą medžiagą ir taip pasi
tarnauja Lietuvos problemų kė
limui pasaulio opinijoje.

Naujai pasirodęs E L T A- 
PRESS numeris pateikia pilną 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” 37 nr. vertimą italų 
kalbon. Įžangoje vertėjas mons. 
V. Mincevičius pažymi, kad 
laisvuosius Vakarus jau yra pa
siekęs ir 38 “LKB Kronikos” 
numeris.

Leidinyje pateikiami gausūs 
Lietuvos kunigų pareiškimai so
vietų valdžiai, atsisakant vykdy
ti priešingus konstitucijai ir ne
žmoniškus sovietų potvarkius, 
kuriais siekiama sunaikinti reli
giją ir K. Bendriją Lietuvoje. 
Pagrindinis šių pareiškimų mo
tyvas: "Sąžinė yra augščiau už 
Įstatymus!”

Šiame “LKB Kronikos” nu
meryje pirmoje eilėje išreiškia
ma padėka visiems laisvajame 
pasaulyje, kurie remia lietuvių 
kovą už savo tautos ir žmonių 
teises. Ypatingai dėkojama JAV 
vyskupams ir Vatikano radijui. 
“Mes esame tvirti, — rašo Lie
tuvos katalikai, — nes nesame 
vieni! Dievas yra mūsų prie
glauda ir tvirtybė! Su mumis 
yra popiežius, atėjęs iš Rytų, 
kuris kalba Tylos Bažnyčios lū
pomis ir kuris kenčiančiai ir 
persekiojamai Lietuvos Bažny
čiai atidavė pusę savo širdies!” 
Šiuos žodžius patvirtina ir “Kro
nikoje” atspausdintas Jono-Pau- 
liaus II telegramos tekstas, ku
riuo jis dėkoja visiems Lietuvos 
kunigams ir tikintiesiems už 
sveikinimus, atsiųstus jo išrin
kimo popiežium proga. Telegra
ma iš Vatikano pasiųsta į Lie
tuvą kunigo Mykolo Buožiaus 
vardu.

Kitame straipsnyje “Prikelki
me Lietuvą” reiškiamas susi
rūpinimas lietuvių moralės smu
kimu, vis labiau plintant ateiz
mui ir žmonių sąžinėse atsive
riant vis didesnei idėjinei tuštu
mai.

Toliau seka 6 puslapių 
straipsnis "Kova prieš augščiau- 
siosios tarybos prezidiumo de
kretus”. Jame Tikinčiųjų Tei
sėm Ginti Komitetas griežtai pa

klus. Tuo statutu siekiama su
naikinti Lietuvos K. Bendriją. 
Jis prieštarauja ir sovietų kons
titucijai, ir Visuotinei Žmogaus 
Teisių Deklaracijai, ir kitom 
tarptautinėm sutartim, kurias 
pasirašė ir Sov. Sąjunga! Tas 
“statutas” diskriminuoja tikin
čiuosius ir kunigus, pažeidžia jų 
sąžinę ir pagrindines žmogaus 
teises, trukdo vykdyti žmonėms 
jų religinius ir moralinius Įsi
pareigojimus. Todėl Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti Komitetas reika
lauja atšaukti tą statutą ir res
pektuoti konstituciją, kuri pri
pažįsta sąžinės laisvę. Šis Tikin
čiųjų Teisėm Ginti Komiteto 
raštas pasiųstas augščiausiai 
Sov. Sąjungos ir LTSR vadovy
bei, Lietuvos vyskupams ir kul
to reikalų tvarkytojui P. Anilio- 
niui. Atsakymo tačiau nesusi
laukta jokio. Taip pat nesulauk
ta atsakymų ir į kitus penkis ko
miteto raštus pačiam Brežne
vui ir kitom augštoin instituci
jom.

Vengrijos kardinolas Lietuvoje
Š.m. spalio 14 Romos dienraš

tis “11 Tempo” paskelbė žinią, 
kad popiežiaus siųstas Vengri
jos kardinolas Laszlo Lekai lan
kėsi Maskvoje ir Lietuvoje. “H 
Tempo” straipsnis skelbia: 
“Emissario del papa visita la Li- 
tuania”. Straipsnyje pažymima, 
kad Vengrijos kardinolą Į Sov. 
Sąjungą oficialiai pakvietė 
Maskvos ortodoksų patriarchas 
Pimenas. Ta popiežiaus pasiun
tinio misija, atrodo, turėjo 
Kremliaus pritarimą. Jos tikslas 
— tiesiogiai patirti dabartinę 
Lietuvos katalikų padėtį.

Vengrijos kardinolo Lekai pa
rinkimas šiai misijai, komentuo
ja toliau “II Tempo”, rodo, kad 
popiežiaus santykiai su Vengri
jos vyskupais yra žymiai page
rėję. Tuoj po išrinkimo Jonas- 
Paulius II esą prikišęs kardino
lui Lekai perdidelį jo priklau
somumą nuo komunistinės veng
rų valdžios.

Šioji misija, pasak Romos 
dienraščio, artimai rišasi su 
daugeliu kitų faktų, kurie liečia 
Budapeštą ir Romą. Tai esą pa
tvirtina dažnos (beveik kas pus
metis) Vatikano “keliaujančio
jo” atstovo mons. Poggi kelio
nės į Vengriją, susitarimas dėl 
naujų vyskupų paskyrimo kai-

Atskiru straipsniu “Kronika" 
paaiškina priežastis, kurios ver
tė sovietų vyriausybę pakeisti 
Vilniaus arkivyskupijos valdy-

Gutausku. Propagandos tikslais 
Maskva nori, kad Vilniuje būtų 
lietuvis vyskupas, bet ne Julijo
nas Steponavičius. Sovietam at
rodė, kad kun. Algis Gutauskas 
yra tinkamas kandidatas į vys
kupus. Jis yra moraliai nesusi
kompromitavęs, palankus sovie
tams ir turi nemažai draugų len
kų kunigų tarpe, kurie gali pa
remti jo kandidatūrą Į Vilniaus 
vyskupus.

Straipsnyje “KGB kova prieš 
katakombų Bažnyčią” iškeliami 
KGB bandymai sukompromituo
ti ir likviduoti slaptai veikian
čią katakombinę Bendriją Lie
tuvoje. Pastaroji kreipiasi į 
Apaštalų Sostą, prašydama vi
sais galimais būdais paremti 
jos veiklą, be kurios Lietuvos 
Katalikų Bendriją gali ištikti 
tas pat likimas, kuris Sovietų 
Sąjungoje ištiko ortodoksus.

Toliau “Kronika” išsamiai 
referuoja apie pagarsėjusį “Vil
kaviškio procesą”, kur Tikinčių-

(Nukelta j 2-rą psl.) 

kuriom svarbiausiom Vengri
jos vyskupijom ir dažni Vengri
jos vyskupų lankymaisi Romoje. 
Taip pat nepamirštinas ir kar
dinolo Lekai pasikalbėjimas su 
popiežium, jam lankantis Len
kijoje birželio mėnesį.

“11 Tempo" ta proga pažymi, 
kad Vatikanas visuomet siekė 
užmegzti artimesnius ryšius su 
augštosiomis sferomis lietuvių 
tikinčiųjų padėčiai pagerinti. 
Dabartinės aplinkybės — išrin
kimas popiežiaus lenko, jo vizi
tas gimtinėje Lenkijoje, kuri ri
bojasi su Lietuva, parinkimas 
kardinolo Lekai, gerai pažįstan
čio dabartinę Vengrijos tikrovę, 
gali nutiesti kelią Vatikanui 
pasiekti tikslą. Ankstesnieji vizi
tai Sovietų Sąjungoje (kaikurie 
ir Lietuvoje) buvo atlikti kardi
nolo Bengsch ir Prahos arkivys
kupo kardinolo Tomasek.

Parinkimas kardinolo Lekai 
šiai misijai į Sovietų Sąjungą 
ypač į Lietuvą (kardinolas Lekai 
iš Leningrado į Vilnių atvyko 
spalio 10 d.) rodo, kad Vatika
nas vertina Vengrijos vyskupų 
laikyseną, žinodamas jų veiklos 
sąlygas. Seniau toks mostas bū
tų kėlęs visų nuostabą — pa
žymi Romos dienraštis. 

rinėje Jordano pakrantėje. Val-» 
džiai duotas įsakymas panaikin
ti tas sodybas ir nusavintą že
mę grąžinti arabams. Esą tos so
dybos buvo įsteigtos ne strategi
niu, o grynai politiniu tikslu. 
Koalicinė premjero M. Begino 
Likudo partija 120 vietų parla
mente turi tik 65 rėmėjus, ku
rių dalis nori kolonizuoti vaka
rinę Jordano pakrantę. Dėl to
kio teismo sprendimo dabar at
sistatydinimu grasina žemės 
ūkio ministeris A. Šaronas, pa
grindinis izraelitų sodybų pro
paguotojas arabų žemėse. To
kiose aplinkybėse premjerui M. 
Beginui nebus lengva išsaugoti 
koaliciją, kai joje pradeda kirs
tis kietos ir lankstesnės linijos 
atstovai ir kai naujų parlamen
to rinkimų reikalauja opozicinė 
darbiečių partija. M. Dayanas 
iš darbiečių partijos į M. Begi
no koaliciją atėjo 1977 m. Da
bar jis žada būti nepriklausomu 
parlamento nariu. Jo politinę 
karjerą gali užbaigti jau turėta 
Vėžtu operacija, pradedąs4 silp
nėti regėjimas vienintele akimi.

Pasmerkė teismę
Prahoje buvo nuteisti šeši 

žmogaus teisių gynėjai, apkal
tinti priešvalstybine veikla, ry
šiais su užsienio agentais. Dra
maturgas V. Havelas gavo pus
penktų metų kalėjimo, inž. P. 
Uhlas — penkerius, V. Benda 
— ketverius, J. Dienstbieras — 
trejus, disidentė O. Bednarova 
—- trejus. Suspenduota dvejų 
metų bausmė paskirta Danai 
Nemcovai, septynių vaikų moti
nai. Teismo salėn nebuvo įleisti 
užsieniečiai žurnalistai ir žmo
gaus teises ginančios “Amnesty 
International” organizacijos ste
bėtojai. Prie teismo rūmų vyku
siose demonstracijose policija 
suėmė 37 dalyvius. Teismas su
silaukė plataus pasmerkimo Eu
ropoje ir kitose pasaulio šalyse. 
Net ir Kanados parlamentas 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
įgaliodamas užsienio reikalų mi- 
nisterę F. MacDonald pareikšti 
oficialų protestą Čekoslovakijos 
vyriausybei dėl žmogaus teisių 
laužymo, Helsinkyje 1975 m. 
pasirašytos sutarties nesilaiky
mo. Teismą taipgi griežtai pa
smerkė komunistų partijos Ita
lijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Švedijoje, Olandijoje. Šį kartą 
ir jos stojo ginti žmogaus teisių, 
kurias užtikrina baigminis Hel
sinkio konferencijos aktas. 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisteris J. F. Poncetas atšaukė 
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Atgijusi Europa jaunimo spektaklyje Los Angeles mieste

numatytą vizitą Čekoslovakijai. 
Bendrojoje Europos Rinkoje ak
cijos prieš Čekoslovakiją žada 
siekti Britanija. Nuteistieji pri
klausė “Chartos 77” sąjūdžiui 
ir buvo suimti gegužės 29 d. su 
keturiais kitais žmogaus teisių 
gynėjais.

Nušovė diktatorių
P. Korėjos žvalgybos viršinin

kas K. Jae-Kyu vakarienės me
tu nušovė šią respubliką nuo 
1961 m. perversmo valdžiusį 
diktatorių Ch. H. Parką, jo sau
gumo viršininką ir keturis kitus 
asmenis saugumiečių restorane. 
Pradžioje buvo paskelbta, kad 
prez. Ch. H. Parkas žuvo tarp 
žvalgybos ir saugumo viršinin
kų įvykusiame susišaudyme. Vė
liau betgi paaiškėjo, kad prieš 
jį buvo suorganizuotas atenta
tas. Žvalgybos viršininkas pasi
davė kariuomenei, jo talkinin
kai buvo suimti. Krašto valdy
mą laikinai perėmė premjeras 
Gh> -Kywhaha iki sekančių* prezi
dento rinkimų. Visoje P. Korė
joje buvo paskelbtas karo lauko 
stovis. Diktatorius Ch. H. Par
kas šią respubliką valdė geleži
ne ranka, kovodamas su dažno
mis studentų demonstracijomis, 
suiminėdamas opozicininkus. 
Dėl tokios jo politikos daug ne
malonumų turėjo JAV, P. Ko
rėjoje laikančios beveik 40.000 
savo karių.

Serga vėžiu
Niujorke buvo padaryta tul

žies operacija iš Meksikos at
skridusiam Irano šachui R. Pah- 
laviui. Gydytojai taipgi konsta
tavo, kad nuverstasis šachas R. 
Pahlavis serga kaklo liaukų vė
žiu, kurį galbūt pavyks išgydyti. 
Revoliucinius teismus Irane 
tvarkantis ajatola S. Chalchalis 
Niujorke gyvenančius mahome
tonus ragina R. Pahlavį supjaus
tyti į skutelius. Dėl vėžio ligos 
džiūgauja ir ajatola R. Chomei- 
nis, vyriausias mahometoniškos 
Irano respublikos diktatorius.

Dar viena auka
Teismas Leningrade paskyrė 

pusantrų metų darbo stovykloje 
disidentui N. Nikitinui už So
vietų Sąjungos šmeižimą. Tikra
sis jo nusikaltimas — bandymas 
suorganizuoti profsąjungą, kuri 
gintų darbininkų reikalus, už
uot tarnavusi kompartijai. Visos 
sovietinės profsąjungos yra 
griežtoje kompartijos kontrolė
je.
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Q RELIGINIAME GWEWiE
* TARPTAUTINĖ ANGLIKONŲ 

IR KATALIKU TEOLOGINĖ KO
MISIJA posėdžiavo Venecijos mies
te, Italijoje. Posėdžiams pasibaigus 
rugsėjo 6 d., buvo paskelbtas bend
ras pareiškimas, kuriame sakoma, 
jog popiežiaus primato ir neklaidin
gumo srityje labai toli pažengta, bet 
dar nėra prieita galutinio sutarimo. 
Dvejų metu laikotarpyje tikimasi to
ki sutarimą pasiekti ir naują doku
mentą pateikti abiejų Bendrijų va
dovybių sprendimui. Ruošiamasis 
dokumentas bus logiškas tęsinys 1976 
metais paskelbto dokumento apie 
Bendrijos autoritetą. Šioje komisijo
je kataliku teologų vadovas yra vysk. 
Alan Clark iš Anglijos, o anglikonų 
teologų vadovas — arkiv. Henry 
McAdoo iš Airijos.

* KARD. SILVIO ODDI, 68 m. 
amžiaus, paskirtas naujuoju kunigų 
kongregacijos prefektu vietoj miru
sio kard. J. Wright. Kard. Oddi ku
nigu Įšventintas 1933 m., o vyskupu 
— 1953 m. 1953 — 1969 metais dir
bo diplomatinėje Vatikano tarnybo
je. Jis buvo apaštališkuoju delegatu 
Palestinai, Jordanui ir Kiprui, vė
liau — internuncijumi Jungtinei 
Arabu Respublikai ir galiausiai — 
nuncijumi Belgijai ir Liuksembur
gui.

* KARD. LEO JOZEF SUENENS, 
75 m. amžiaus, Malines-Bruxelles 
miestų arkivyskupas, dėl amžiaus at
sistatydino iš savo pareigų. Popie
žius Jonas-Paulius II jo atsistatydi
nimą priėmė.

* OLANDIJOS VYSKUPAI susi
rinks Romoje 1980 m. sausio 14 d. 
posėdžio su Jonu-Pauliu 11 ryšium su 
aštriu suskilimu hierarchijos ir ti
kinčiųjų Olandijoje. Posędžio tema, 
'nndt Vatikano radijo, '"Sielovadinis 
darbas dabartinėje Olandijos aplin
koje". Po ilgų pokalbių su kard. Jan 
Willebrands ir vysk. Adrian J. Šimo
nis, o taipgi po susitikimų su kitais 
Olandijos vyskupais Jonas-Paulius II 
nutarė pats įsikišti ir vienyti besky- 
lančią Bendriją Olandijoje.

* KARDINOLŲ SUVAŽIAVIMAS 
įvyks lapkričio mėnesĮ Vatikane. Tai 
naujas Jono-Pauliaus II žingsnis 
Bendrijos vadovavimo srityje. Kardi
nolai senovėje buvo popiežiaus pagal
bininkai K. Bendrijos vadovavime, 
tačiau ilgainiui kardinolystė tapo 
daugiau garbės ir prestižo dalyku, 
be jokių kitų rimtu įsipareigojimų, 
išskyrus naujo popiežiaus rinkimus. 
Atrodo, kad dabartinis popiežius, 
šaukdamas šį suvažiavimą, bandys at
gaivinti tikrąjį kardinolų, kaip savo 
pagalbininkų ir patarėjų, vaidmenį.

* MONS. MYROSLAV J. LUBA- 
CIVSKI, ukrainiečių katalikų kunigų 
seminarijos Stamford, Conn., dvasios 
vadovas, paskirtas naujuoju ukrainie
čių Filadelfijos arkivyskupijos va
dovu. Paskyrimas buvo padarytas dar 
prieš Jonui-Pauliui II atvykstant į 
JAV. Naujasis arkivyskupas yra gi
męs 1914 m. Ukrainoje ir į JAV at
vykęs 1947 m.

* FINANSINĖ VATIKANO PA
DĖTIS pirmą kartą istorijoje bus 
paskelbta viešai Jono-Pauliaus II 
įsakymu. Tą žinią paskleidė italų 
savaitraštis “L’Espresso". Aiškina
ma, jog tokiam popiežiaus žingsniui 
labai priešinosi visa eilė Vatikano 
pareigūnų, tačiau popiežiaus nuomo
nę palaikęs kard. Casaroli. Žinios pa
tikimumas dar nėra aiškus, nes pa
siteiravus Vatikano spaudos agentū
roje, jos atstovas pareiškė, kad mi
OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

Vakaruose — 
137 RQNCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442 

KRAUTUVĖS:

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

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

nimo “L’Espresso” straipsnio dar 
nėra skaitęs. Yra žinoma, kad per 
eilę paskutiniųjų metų Vatikanas 
turi nuostolių, nes išlaidos kyla, o 
pajamos iš turimojo kapitalo mažė
ja. Be to, daugel) Vatikano turtų 
sudaro šventovės bei meno kūriniai, 
kurie jokių arba labai mažas paja
mas duoda, o priežiūros išlaidos yra 
milžiniškos.

* KESTON ŽINIŲ AGENTŪRA Iš 
Anglijos pranešė, kad ją pasiekęs 
naujas Lietuvos pogrindžio leidinys 
“Perspektyvos” 9 nr., kuriame yra 
A. Sacharovo straipsnis, BBC ko
respondento ir Keston žinių agentū
ros bendradarbio Janis Sapiets po
kalbis su A. Solženiclnu, išverstas 
lietuvių kalbon, ir aprašoma lietuvių 
disidentų sušauktoji spaudos konfe
rencija Vilniuje užsienio žurnalis
tams. Minima, kad lietuviai kritika
vę užsienio spaudą, nes ji skelbianti 
žinias tik apie disidentus Rusijoje, 
o ignoruojanti žmogaus teisių judėji
mą Lietuvoje. Žurnalistai buvo pra
šomi atkreipti Vakarų spaudos dė
mes) | Viktorą Petkų, Bali Gajaus
ką ir Henriką Jaškūną, kurie atlie
ka po 15 metų bausmę koncentra
cijos stovyklose. Toliau minima, kad 
jie džiaugiasi Jono-Pauliaus II išrin
kimu, nes jis supranta Lietuvos ir 
jos tikinčiųjų padėtį. Nepriimtieji 
kandidatai j Kauno seminariją tvir
tina, jog veikianti pogrindžio semi
narija, nes geriausieji kandidatai į 
Kauno seminariją nepriimami. Tvir
tinama, kad jau pogrindžio semina
riją baigė 15 asmenų. Jie buvo slap
ta įšventinti ir slaptai eina kunigiš
kąsias pareigas, žinių agentūra mini 
ir kitus du ją pasiekusius leidinius 
— “Alma Mater” ir "Aušra” 15 nr.

* KNYGĄ APIE ŽMOGIŠKĄJĮ 
LYTIŠKUMĄ (The Hhmap Sexuali
ty), kurią redagavo kun. Anthony 
Kosnik, smarkiai sukritikavo ir jos 
pagrindines klaidas nurodė Vatika
no Doktrinų Kongregacija, vadovau
jama kard. Franjo Seperio. Pvz. kny
goje nuolat pabrėžiama, kad II Vati
kano santaryba atmetė tradicin) 
Bendrijos mokymą apie pirmini (vai
kų gimdymo bei auklėjimo) ir ant
rinį (santuokinių meilės) santuokos 
tikslą. Dabar pagrindinė reikšmė 
esanti teikiama santuokinių meilei. 
Pasak kongregacijos, tai esanti ne
tiesa. Kaip pirminis santuokos tikslas 
II Vatikano santarybos dokumentuo
se bent dešimt) kartų esąs nurodo
mas vaikų susHaukimas bei jų auk
lėjimas. Nurodoma taipogi, kad kny
ga iškreipia kafkuriuos II Vatikano 
santarybos posakius ir tokiu būdu 
pakeičia pasisakymų prasmę. Kny
goje peršamas moralinis reliatyviz
mas, todėl nenuostabu, kad mažai 
dėmesio kreipiama į šimtmetini K. 
Bendrijos mokymą žmogaus lytinės 
elgsenos srityje.

* NESENIAI IŠLEISTA NAUJA 
KNYGA apie dabartini Sv. Tėvą Jo- 
ną-Paulių II “A Pictorial Biography 
of John Paul II”. Ten tarp kitko ra
šoma*. “1906 m. vasario 10 d. Karo
lis Wojtyla, austrų-vengrų kariuo
menės pareigūnas, vedė jauną lie
tuvių kilmės silezijietę Emiliją Ka- 
czorowską. Antrajam jų sūnui Karo
liui šeimos istorija simboliškai pri
minė vieninga lenkų ir lietuvių pa
sipriešinimą Rusijai XIX šimtmety
je. Kaip popiežius, Wojtyla lietu
vius ypatingai šiltai pasveikino.” 
Knyga parašė du autoriai — Peter 
Heblethwaite ir Ludwig Kaufman, 
įvadą parašė Filadelfijos kardino
las arkiv. John Krol. KUN. J. STS.

* *

*

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

JAV Lietuvių Bendruomenės devintosios tarybos pirmosios sesijos suvažiavimas Klevelande Nuotr. V. Bacevičiaus

A+A
VANDAI GYLIENEI

j, jk 
mirus, nuoširdžiausią padėka reiškiu klebonui kun. P. 
Ažubaliui už labai gražias laidotuvių apeigos ir už 
paguodq man mano rūpesčiuose.

Gilią padėką reiškiu generaliniam konsului dr. J. 
Žmuidzinui su Ponia, p.p. Garbaliauskams, Kalendroms 
ir Kuolams už man suteikta moralinę pagalbą bei 
paramą.

Solistui J. R. Simanavičiui už jautrų giedojimą 
bažnyčioje, visoms ponioms parengusioms užkandžius 
po laidotuvių, ir visiems, prisidėjusiems prie laidotuvių, 
atiduodant paskutinę pagarbą velionei — mano nuo
širdus ačiū.

Nuliūdęs pusbrolis —
Vytautas Aleksandrūnas

Studentiškos dienos Vilniuj
G. DUMČIŪTE- 

BREICHMANIENĖ 
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Lietuvių sugyvenimas

1942 m. pavasari išlaikiau 
paskutinius baigiamuosius eg
zaminus. Liko tik diplominis 
darbas parašyti. Dauguma stu
dentų gavo tarnybas ir liko Vil
niuje gyventi. Gyvenimas atro
dė saugesnis ir normalesnis ne
gu sovietų okupacijos metu. 
Veikė dramos teatras, opera, 
Valstybinė Filharmonija, tad ir 
kultūrinis gyvenimas buvo gy
vas, judrus. Ypač susigyveno 
Vilniaus lietuviai. Pavasarį Auš
ros Vartuose per gegužines pa
maldas visa gatvė iki pat Valst. 
Filharmonijos būdavo pilna lie
tuvių. Giesmės skambėdavo gra
žiai ir galingai. Man labai atmin
tinos gegužinės pamaldos atro
dė mažoje gimnazistų bažnytė
lėje Vilkaviškyje. Bet dabar šis 
dvasinis pakilimas, žmonii} gau
sa ir galbūt mintis, kad visi mel
džiame laisvės ir normalių laikų 
savo kraštui, nustelbė anuos pri
siminimus. Po pamaldų visi gra
žiais gegužės vakarais dar per
eidavo Gedimino gatve pasišne
kučiuodami, pažįstamus susitik
dami. Net Kaune susitikę asme
niškai nepažįstamą vilnietį svei
kindavo vieni kitus kaip geriau
sius draugus. Bendri priešai, 
bendras tikslas jungė visus.

Universiteto uždarymas
1942 m. rudenį dar normaliai 

prasidėjo mokslo metai. Vėl tie 
patys gandai ir vargai, tas pats 
vokiečių spaudimas. Pradėjus 
nesisekti rytų fronte ir matant, 
kad Lietuvoje pats gražiausias 
jaunimas nesijungia į vokiečių 
kariuomenę, o gyvena normalų 
gyvenimą ir net siekia mokslo, 
vedė vokiečius iš kantrybės. Po 
daugelio posėdžių, grasinimų, 
bauginimų kovo 16 d. naktį bu
vo suimti dr. Germantas, Puo
džius, prof. V. Jurgutis, B. Sruo
ga, kun. A. Lipniūnas ir dauge
lis kitų. Nežiūrint visų pastangų 
juos išgelbėti, jie buvo išvežti j 
Stutthofo koncentracijos lage
rį, kuriame išbuvo iki karo pa
baigos. 1943 m. kovo 17 d. rytą 
Vilniaus universitetas buvo ap
suptas vokiečiij kariuomenės, 
padaryta krata. Rektoriui buvo 
pranešta, kad universitetas už
daromas.

Po kiek laiko rektoriui pavy
ko gauti leidimą universitetą 
“saugoti”. Reikėjo ir rūpėjo iš
saugoti universiteto turtą ir bib
lioteką. Daugelis studentų egza
minus laikė nelegaliai pas pro
fesorius su jais susitarę. Savo 
diplominį darbą turėjau vežti į 
Kauną, į medicinos fakulteto rū
syje veikiančią bendrą raštinę. 
Iš ten profesoriai gaudavo mū
sų darbus įvertinti, o mums iš
duodavo tik pažymėjimus, kad 
egzaminai išlaikyti ir diplomi
nis darbas gautas įvertinti. Dau
guma studentų vis tik studijas 
tęsė nelegaliai, nes galėjo nau
dotis universiteto biblioteka, o 
be to turėjo vienokias ar kito
kias tarnybas ir oficialiai galėjo 
gyventi Vilniuje.

Kartu su universitetu Vilniu
je buvo uždaryti: Pedagoginis 
Institutas, Dailės Akademija, 
Liaudies Ansamblis, Vytauto 
Didžiojo Universitetas Kaune, 
Žemės Ūkio Akademija Dotnu
voje ir Prekybos Institutas Šiau
liuose.

Po platųjį pasaulį. . .
Mūsų kartos studentiškos die

nos bėgo karo sūkuriuose, tau
tai išgyvenant siaubą, baimę, 
laisvės praradimą, patiriant kas 
yra tėvynės meilė, kraujo auka, 
jos prasmė, pajuntant, kas yra 
jaunystės džiaugsmas, bet kar
tu ir skausmas. . . Kaip visados, 
nežiūrint kokie būtų laikai, jau
nimas augo, brendo, siekė 
mokslo, džiaugęsi, mylėjo, kūrė 

šeimas. Nepritekliuose ir pavo
juose gyvenimas ėjo savo keliu. 
Tačiau artėjant raudonajai ban
gai iš rytų antrą kartą, daugu
ma, dar neužmiršę pergyventų 
siaubo dienų, pasirinko vakarų 
pasaulį.

Dabar, kai po daugelio metų 
pavartau lietuviškos spaudos 
puslapius, savo buvusių kolegų 
pavardes užtinku visuose kraš
tuose nuo pietų ašigalio Austra
lijoje ligi šiaurės ašigalio Kana
doje. Daugelis mūsų, kurie stu
dijavome nepraktiškus mokslus 
(pvz. humanitarinius), mažai pa
sinaudojom įsigytom profesi
jom. Tačiau labai dažnas vieno
kiu ar kitokiu būdu stengiasi 
atiduoti savo duoklę tėvynei, 
dirbdami organizacinį, kultūri
nį, kūrybinį darbą, skiepydami 
tautiškumo jausmą jaunojoj 
kartoj. Gal tik vienas kitas pa
skendo svetimybių jūroj ar pra
bangaus gyvenimo džiaugsmuos. 
Esu tikra, kad didelė dauguma 
neapvylė savo Alma Mater Vil- 
nensis.

Dabarties jaunimas
Dabar vėl maišaus Kanados 

studentiško jaunimo būryje, nes 
dirbu universiteto mokomojoj 
ligoninėj. Nėra taisyklės be iš
imties, bet su nuostaba žiūriu į 
suveltais plaukais, apiplyšusio
mis, atbrizgusiomis kelnėmis 
apsivilkusius, purvinas kojas 
ant stalų, sukalusius jaunwJius, 
mėtančius cigarečių nuorūkas 
ant kilimais padengtų grindų.

Kaip simbolinis feniksas
(Atkelta iš 1-mo psl.)

jų Teisėm Ginti Komiteto na
rys, Kybartų parapijos klebo
nas kun. Sigitas Tamkevičius 
buvo teisiamas už procesijos su
rengimą j kaĮiines Vėlinių die
ną. Panašų procesą KGB ren
gia ir Kauno Prisikėlimo para
pijos kunigui Juozui Indriūnui 
už pasmerkimą pamoksle įvairių 
Kauno mokytojų, kurie nemora
liai elgiasi su augštesniųjįĮ mo
kyklų moksleivėmis.

“Kronika” ir šiame numeryje 
pateikia naujausias žinias apie 
lietuvius kalinius — Viktorą 
Petkų, Oną Pranckūnienę, kuri 
jau baigė savo bausmę ir sugrį
žo į Kauną, apie kankinį Petrą 
Paulaitį, Vladą Lapienį. Taipgi 
yra žinių iš Lietuvos vyskupijų 
ir sovietinių mokyklų, apie ka
talikus Ukrainoje ir Gudijoje.

“Kronika yra gyva, — rašo 
leidėjai 37-me numeryje, — ir 
ji nemirs, nes ir lietuvių tauta 
yra gyva, ir gyvos yra rankos, 
pakeltos maldai”.

Italai apie “Kroniką”
Kokio dėmesio susilaukė ir 

kaip italai vertina “LKB Kroni
ką”, pasako pvz. Torino savait
raštis “Carroccio”. Jis rašo:

“Lietuva yra viena iš 15 so
vietinių respublikų, lyg mažutė 
sala begaliniame “Gulago saly
ne” kartu su koncentracijos la- 
geriai&.Nuo pat Lietuvos paver
gimo' Maškva laiko joje 250:000 
karių, kaip ‘socialistinio teisėtu
mo’ sargybą. Tai tikrai įspūdin
gas karių skaičius vos apie tris 
milijonus gyventojų turinčiai 
Lietuvai. Nežiūrint to, lietuviai 
niekad nesutiko būti rusų ‘ko
lonija’ ir ‘kolonizatoriams’, kaip 
lietuviai vadina sovietus, dar 
nepavyko jų nugalėti. Nuo pat 
okupacijos pradžios Lietuvoje, 
toje išdidžioje Europos tautoje, 
prasidėjo rezisįęncija ir sukili
mas, kuris ilgai buvo tęsiamas 
ginklu, o dabar — taikingomis 
priemonėmis.

Tos priemonės — tai ‘Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kroni
ka’, kuri nuo 1972 m. beveik re
guliariai kas tris mėnesiai savi- 
laidos būdu pasirodo pasauliui. 
Kiekvienas ‘Kronikos’ numeris, 
spausdinamas mašinėle ant pa- 

“Nejaugi tai busimasis šio kraš
to elitas?” — nekartą klausiu 
save. Ar tai busimieji Kanados 
vadai, kurie nesupranta, neįver
tina valdžios jiems teikiamų 
privilegijų? Europiečių vaikai 
visdėlto skiriasi daug kuo jau 
vien iš pažiūros. Gal tėvų auklė
jimas namuose, gal atsivežtos 
tradicijos, gal didesnė pagarba 
vyresniajam. Ir patys kanadie
čiai pripažįsta, kad europiečiai 
turi daugiau savyje dvasinio 
turto.

Dauguma mano laikų studen
tijos Vilniaus universitete buvo 
vidutinio turtingumo ūkininkų 
vaikai. Nors ir po vieną eilutę 
turėjo (kartais ir namuose aus
tą), bet visados ji buvo švari, 
gražiai išlaidyta, nes reiškė pa
garbą įstaigai, kurioje mokėsi, 
dirbo. O ir pats europiečių po
žiūris į universitetą, vadinant jį 
Alma Mater (išvertus iš lotynų 
kalbos — Gaivinanti Motina, 
Motina Maitintoja, skleidžianti 
šviesą, tiesą, mokslą, pažinimą) 
rodo, kad jie gerbia savo mokslo 
įstaigą.

Šiandien senasis Vilniaus uni
versitetas veikia nenormaliose 
sąlygose; okupanto kontroliuo
jamas, augina naują kartą. Rei
kia tikėtis ir laukti, kad iš jų ei
lių išaugs Lietuvai garbingų sū
nų. O aš bent prisiminimuose 
džiaugtis galiu, kad ir mano Al
ma1 Mater yra senasis Vilniaus 
universitetas.

(Pabaiga)

Mūsų kredito unijos nariui
a+a Viktorui Alseikai

mirus, jo žmonoi GERTRŪDAI, bei visiems giminėms ir 
artimiesiems nuoširdžą užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito •<
Unijos “Litas" valdyba

AfA
VACLQVUI KERULIUI 

mirus, 
reiškiame nuoširdžių užuojautų žmonai BRONEI,, 
dukrai JADVYGAI su šeima ir visiem artimiesiem —

A. A. Šmigelskiai V. P. Melnykai
Murauskų šeima

prasčiausio popieriaus, yra lyg 
patrankos šūvis prieš Maskvos 
priespaudą. Jis skelbia visus ko
munistinės okupacijos nusikalti
mus: kratas, suėmimus, proce
sus, pasmerkimus — visą ‘juo
dąją’ sovietų kroniką! Jis skelbia 
ir lietuvių protestus, pareiški
mus su tūkstančiais parašų, atsi
šaukimus, jaudinančius laiškus 
iš koncentracijos lagerių, drą
sioji) kunigų pamokslus ir visą 
‘baltąją’ kroniką, kurios auto
riai yra drąsioji ‘Dievo tauta’.

Ir nuo pat pirmojo ‘Kronikos’ 
numerio. — rašo italų leidinys, 
— sovietinis režimas pradėjo 
kovą be pasigailėjimo prieš 
‘Kronikos’ autorius, leidėjus, 
platintojus ir net paprastus 
skaitytojus. Kiekvienas mostas, 
palankus 'Kronikai', yra jau ‘an- 
tisovietinė propaganda’, griež
tai baudžiama pagal pagarsėjusį 
sovietų Baudžiamojo Kodekso 
70-jį paragrafą.

Visokiausiais potvarkiais, pa
žadais, kratomis, šnipų infiltra
cijomis, kalėjimais ir sunkiųjų 
darbi) stovyklomis bei trėmi
mais į Sibirą valdžiai ir komu
nistų partijai (tai reiškia tą pa
tį) pavyko suimti daugelį asme
nų, atimti daug rašomųjų maši
nėlių, surasti įvairias ‘landynes’, 
tačiau ‘Kronika’, kaip legendi
nis prisikėlimo simbolis fenik
so paukštis, vis iš naujo kitur 
pasirodo. Ir ne tik pasirodo, 
kiekvienas numeris suranda ke
lią į Vakarus, kur jis verčiamas 
į kitas kalbas ir skelbia pasau
liui tiesą apie komunizmą! Tuo 
keliu ir Italija pažįsta ‘Kroni
ką’.”

A+A 

MIELAM BROLIUI VIKTORUI 

mirus,

jo seseriai DELFINAI ZULONIENEI reiškiame gilių 

užuojautų —

V. S. Aušrotai Č. J. Kūrai

O. Jonaitienė A. P. Žuliai

B. B. Znotinai

•i r* f '°'1'Town & Sun 
Apartments 
9024 Collins Ave., H Vk
Surfside, Florida, 33154 —
kviečia pasinaudoti gražiausiu rudens lai- —--
kotarpiu Floridoje ir žemomis kainomis. — -'"'Ssr’^- ~

Rašykite arba skambinkite vakarais B. Sergaučiui 
(305) 672-4903

(£<inabi;ut Art Memorials
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 
•teskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

• NAUJAM prenumeratoriui "Tė
viškės Žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

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

Tol. 487-2147, vakarai, 445-6955 
Molstrllkas darbas, pulkus lietuvliki projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



Vienišas koplytstulpis Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, byloja apie religinę 
ir tautinę priespaudą, laukdamas prašvintant laisvės dienų

l

Mirusius pagerbiant
Ar tinka garsiai raudoti, visiems kalbas sakyti, 

brangius paminklus statyti?

Brangiosios tautai dienos
Išeivijos lietuvių vyskupų laiškas lietuviams

Kiekviena kultūringa tauta ar 
valstybė turi metų kalendoriuje 
savo šventes bei nedarbo dienas. 
Vienos jų mini istorinio įvykio 
datas ar valstybės įžymaus as
mens gimtadieni, kitos įpras
mina tautos laimėjimus, miru
sių pagerbimą ar padėką Dievui 
už derlių ir kt. Krikščionių tau
tos dar turi nuo seno Bažnyčios 
joms skirtas tos šalies ar valsty
bės šventųjų globėjų šventes. 
Lietuviai, kaip sena ir nepri
klausomai gyvenusi tauta, šven
čia savo kraštui brangias bei 
svarbiais įvykiais pažymėtas die
nas. Nepriklausomos Lietuvos 
metais svarbiausios tokių šven
čių buvo Vasario 16 — Lietuvos 
ir suvereninės valstybės atkū
rimo diena, kovo 4 — šv. Kazi
miero, Lietuvos globėjo, diena 
ir rugsėjo 8 — Tautos šventė, 
primenanti Vytauto Didžiojo 
karaliumi vainikavimo dieną. 
Sovietų Rusijai okupavus Lie
tuvą, nė viena tų dienų nelei
džiama švęsti. Negalima turėti 
net viešų pamaldų bažnyčiose. 
Vietoje tų istorinių švenčių pa
vergėjas ir vietos ateistai bando 
primesti mūsų krikščioniškai 
tautai svetimų minėjimų ir 
švenčių. Kas galėtų tautai da
romą tą dvasinę skriaudą atsver
ti ir išlaikyti brangias tradici
jas? Tai lietuvių tautos dalis, 
gyvenanti laisvuose kraštuose. 
Visiems džiugu, kad išeiviai lie
tuviai, karo išblokšti ar gimę 
svetur, nepamiršo Vasario 16 
šventės. Vienur ji minima pras
mingiau — su pamaldomis, ki
tur pasitenkinama viešu susirin
kimu, prakalbomis, kultūrine 
programa. Nevisų švenčiama 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
šventė ir rugsėjo 8-ji diena. O 
tos dvi šventės yra svarbios lie
tuvių tautai. Jų reikšmę supran
ta ir Lietuvos nepriklausomybės 
priešai. Carų valdymo laikais 
buvo net atimta iš lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčia Vilniuje, o 
šiandien pavergėjas tą Lietuvos 
globėjo šventovę yra pavertęs į 
ateistinį muzėjų krikščionybės 
išniekinimui. Šv. Kazimiero re
likvijos išneštos iš Vilniaus ka
tedros į priemiesčio bažnyčią, o 
pati katedra išniekinta.

* Popiežius Pijus XII šv. Kazi
mierą yra paskyręs lietuvių kil
mės jaunimo ypatingu globėju 
visame pasaulyje. Tuo paskyri
mu Pijus XII norėjo priminti 
lietuvių kilmės jaunimui nenu
traukti dvasinių ryšių su to 
šventojo šalimi ir visada prisi
minti savo lietuvišką kilmę bei 
šventą savo globėjo jaunystę.

Lietuvos žmonės, negalėdami 
dabar minėti rugsėjo 8-os, kaip 

/IccountTng 
Services 

(sęskaitybiniai patarnavimai) 
S. H. Ažubalis-Chomiak 

239-6213

Tautos šventės, tą dieną švenčia 
tik kaip bažnytinę — Šv. Mari
jos Mergelės gimimo dieną. Ta 
švente lietuviai mini ir Šv. Ma
rijos Mergelės pasirodymą Ši
luvoje ir per visą tos šventės 
oktavą gausiai plaukia į Šiluvą, 
nebodami trukdymų bei sun
kenybių tą šventovę pasiekti.

Gyvenančių laisvame pasau
lyje mūsų niekas netrukdo ir 
nevaržo laisvai švęsti brangias 
mūsų tautai dienas. Šiuo laišku 
mes norime paraginti visus lie
tuvius iškilmingiau švęsti minė
tas šventes su kiekvienai jų prū 
taikytomis pamaldomis. Ten, 
kur nėra lietuvio kunigo, kvies
kite kitos tautos kunigą aukoti 
su jumis ta proga šv. Mišių au
ką.

Daug kur, be minėtų švenčių, 
lietuviai dar mini birželio tra
giškus trėmimus, tautos sukili
mą prieš okupantus, Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo dieną. 
Tuose minėjimuose dera taip 
pat turėti ir religinę dalį. Labai 
sveikintinos mūsų organizacijos, 
kongresų, suvažiavimų rengėjai, 
kurie savo ruošiamų įvykių pro
gramose skiria ir pamaldoms 
tinkamą laiką. Kai mūsų Tėvynė 
išgyvena sunkius’ priespaudos 
metus, panaudokime visas pro
gas maldauti Viešpatį jos žmo
nėms visokios pagalbos ir ver
gijos pabaigos.

Lietuvių Katalikų Religinės 
šalpos pastangomis yra siekia
ma įsipareigoti, kad kiekvieną 
metų dieną būtų meldžiamasi už 
Lietuvą. Visos lietuvių parapi
jos, vienuolynai, organizacijos 
yra įtrauktos į tą maldų vainiką. 
Kaikurios net svetimtaučių pa
rapijos yra pasižadėjusios mels
tis už Lietuvą. Tuo būdu ir ki
tos tautos pradeda geriau pa
žinti mūsų krašto tragediją ir 
noriai įsijungia į mūsų maldų 
intencijas.

Visus kviesdami iškilmingiau 
švęsti tautines lietuvių šventes, 
į dažnesnes maldas už Lietuvą, 
šia proga norime nuoširdžiai pa
dėkoti jums, lietuviai kunigai, už 
jūsų aukojimąsi savo tautiečių 
sielovadai ir už jūsų pastangas 
išlaikyti lietuvių išeiviją dvasiš
kai stiprią ir tautiškai atsparią. 
Tik dvasiškai tvirta ir moraliai 
sveika tauta yra pajėgi išlikti 
gyva bei kūrybinga. To mes visi 
siekiame, tam tiksliui dirbame 
ir tiems visų mūsų darbams pra
šome Dievo palaimos.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, 
t Vincentas Brizgys 
t Antanas Deksnys

Cleveland, 1979.X.14.

Pajamų mokesčiai 
Finansiniai pareiškimai 
(statements)
Buhalterija

M. W. Ažubalis-Civiero
459-1991

K. Bendrija mus moko, kad 
miręs žmogus pereina iš šios 
ašarų pakalnės į antgamtinį gy
venimą. Kam tad dėl mirusio 
verkti? Ar jo pomirtinis gyveni
mas bus laimingas ar ne, pri
klauso nuo paties mirusio as
mens vertės. Gyvieji mirusioms 
gali padėti malda, o ne ašaro
mis.

Pas lietuvius mirusiųjų ap
raudojimo tradicija išliko dar iš 
pagonybės laikų, kai būdavo net 
samdomos raudotojos apraudoti 
mirusiam, ypač jei miręs žmo
gus buvo augštesnės kilmės. Si 
tradicija yra perėjusi ir į mūsų 
laikus, nors raudotojos nebe- 
samdomos.

Laidotuvės yra liūdnas įvy
kis, o ypač kai miršta jaunas 
šeimos narys. Tokiais atvejais 
mirusio artimiesiems savaime iš 
akių veržiasi ašaros. Tai visai 
natūralu. Ašaros pačios veržiasi 
iš akių, o kartais sukelia ir kūk
čiojimą. Labai nemalonus reiš
kinys, kai su dideliu šauksmu 
apverkiamas net senesnio am
žiaus miręs žmogus. O kartais 
tas verksmas būna net dirbtinis, 
kad parodytų laidotuvių daly
viams, jog velionis yra labai 
brangus. Per laidotuves garsus 
verksmas nėra tinkamas, nes 
rodo žmogaus nesusivaldymą. 
Atsimintina, kad Dievas gyvybę 
davė, Dievas ir atėmė, nežiūrint 
kokiu būdu ir kada tai įvyko. 
Visi seni žmonės privalo mirti, 
nežiūrint kokio amžiaus jie su
lauktų.

Kalbos
Per laidotuves kartais sako

mos kalbos. Ar tinka sakyti kal
bas laidotuvių namuose bei ka
pinėse? Kai miręs žmogus yra 
nusipelnęs tautai ar tikinčiųjų 
Bendrijai, tokios kalbos tinka. 
Bet nevisuomet tinka sakyti kal
bas prie kiekvieno mirusio. Pvz.

Darbininku vargai
S. m. rugsėjo 26-29 d. d. Va

šingtone senato įstaigoje, buvo 
apklausinėjami iš Sovietų Są
jungos atvykę gyventi į JAV 
liudininkai. Jie kalbėjo rusiškai 
per vertėjus. Jų klausėsi šimtai 
amerikiečių.

Liudininkai kaltino sovietus 
žmogaus teisių pažeidimais, ne
atsižvelgiant į Helsinkio dekla
raciją. Daug kaltinimų buvo dėl 
pažeistų darbininkų teisių. So
vietų valdžia ir komunistų parti
ja leidžia darbo sąjungas, kurios 
tik valdžiai atstovauja, bet ne 
darbininkams.

Bepročių ligoninėn už organiza
vimą laisvos darbo sąjungos 
JAV saugumo ir bendradar

biavimo su Europa komisija, fe
deracinės kongreso ir valdžios 
agentūra, kuri dalyvavo apklau
sinėjime, padarė šią išvadą: 
“Žmonės, kurie mėgina suorga
nizuoti nepriklausomas darbi
ninkų sąjungas, kad apsaugotų 
darbininkų teises, ar atskiri as
menys, kurie reikalauja savo 
teisių, yra apkaltinami- Dažnai 
jiems sudaromos kriminalinės 
bylos ir nubaudžiami ilgam lai
kui kalėti. Taip pat jie yra daž
nai siunčiami į psichiatrines li
gonines.” Pvz. Vladimiras Kle
banovas. Jis 1977 m. paskelbė 
nepriklausomos ir laisvos darbo 
sąjungos organizavimą. Tuoj po 
to buvo suimtas ir patalpintas į 
psichiatrinę ligoninę. . . Visi ki
ti, kurie pareiškė norą dalyvauti 
toje sąjungoje, buvo nubausti 
arba pagrasinti.

Daug liudininkų tvirtino iš sa
vo patirties, kad Sov. Sąjungoj 
darbininkai ne tik spaudžiami, 
bet ir sudaroma aplinka, kuri 
sulaiko gamybą. Pvz. sumažina 
atlyginimą už spartų darbą. Am
bartsum Khlagatyan pasakė, 
kad jis gaudavo 32 kapeikas už 
kiekvieną pagamintą ekscentri
nės pompos ašį. Jam sumažino 
atlyginimą iki 27 kapeikų, nes 
jis dirbo sparčiau už kitus dar
bininkus. Kai pradėjo dirbti lė
čiau, atlyginimą pakėlė.

Kalėjiman už pastangas
Michail Sviatkovski pareiškė, 

kad jis gavo įsakymą skubiai 
įrengti garo katilinę. Norėda
mas padaryti ligi reikalaujamo 
termino, jis suorganizavo įran
kius ir darbininkams mokėjo 
priedus. “Vietoj padėkos už pa
darytą darbą, buvau įkalintas 
penkeriems metams”. Taip pat 
jo turtas buvo konfiskuotas. Jis 
buvo apkaltintas piktnaudojimu 
savo pozicijos už išmokėtus dar
bininkams priedus. “Jei būčiau 
laiku neįvykdęs įsakymo, būčiau 

mirė žmogus, kuris gyveno susi
metęs ar buvo silpnas tautietis. 
Jis nėra pavyzdys nei religiniu, 
nei tautiniu atžvilgiu. Ar verta 
prie jo karsto sakyti kalbą? Ir 
tautiniu atžvilgiu mums reika
lingos tvirtos ir moralios šei
mos, tvirti asmenys. Kartais 
prašoma pasakyti kalbą prie mi
rusio, kuris nebuvo nei religi
niu, nei tautiniu atžvilgiu pasi
žymėjęs. Jei tokiais atvejais ir 
sakomos kalbos, jos dažniausiai 
būna blankios, nieko nepasa
kančios.

Paminklai
Su laidotuvėm yra surišti ir 

mirusioms statomi paminklai. 
Vertingesni paminklai turėtų 
būti statomi tiems įnirusiems, 
kurie yra to nusipelnę morali
niu ar tautiniu atžvilgiu. Kar
tais esti priešingai. Pvz. Sovietų 
Sąjungos prokurorui ir buvu
siam atstovui Jungtinėse Tauto
se A. Višinskiu! buvo nupirktas 
karstas už 10.000 dol., o JAV 
prezidentas ir žymus karo vadas 
gen. D. Eisenhoweris prieš sa
vo mirtį pats paprašė, kad jam 
karstą nupirktų už 80 dolerių. 
Gal panašūs yra ir jų paminklai: 
Višinskiu! prabangus, o Eisen- 
howeriui — kuklus. Kapinėse 
paminklas nevisados parodo 
žmogaus vertę.

Net svetimtaučiai stebisi, kad 
lietuviai į pomirtinius pamink
lus sudeda daug pinigų. Ar tai 
teigiamas reiškinys? Vieni jį 
vertina vienaip, kiti — kitaip. 
Gal į jį reikėtų žiūrėti laikantis 
vidurkio. Iš pavergtos Lietuvos 
apie paminklus kapinėse rašo: 
“Kas iš to prabangaus paminklo 
prie mirusio kapo, jei aplinkui 
auga piktžolės”. Teisingas pasa
kymas. I pomirtinį žmogaus gy
venimą reikia labiau žiūrėti 
dvasinėmis, o ne fizinėmis aki
mis. J. J.

buvęs apkaltintas už darbo ne
atlikimą ir atleistas iš darbo”.

Parazitai
Andrei Amalrik liudijo: “So

vietų Sąjungoje egzistuoja ne 
tiek teisė į darbą, kiek parei
ga. . . Vienintelis leistinas dar
bas yra tas, kuris yra nustatytas 
bei nurodytas pačios valstybės”. 
Pagal sovietų įstatymus, jei kas 
nors nėra įsipareigojęs dirbti 
pagal valdžios taisykles, tas 
valdžios tarnautojų laikomas 
“socialiniu parazitu”. Tokiam 
žmogui beveik neįmanoma užsi
dirbti pragyvenimą, ir jam gre
sia kalėjimas.

“Šis įstatymas yra labai pato
gus KGB (slaptajai policijai), 
kai jie nori apkaltinti religinius 
ar politinius prieštarautojus. 
KGB lengvai išreikalauja, kad 
tas asmuo būtų išmestas iš ofi
cialios darbo sąjungos ir darbo 
be leidimo gauti kitą darbą. Po 
kelių mėnesių toks asmuo kal
tinamas darbo vengimu,” pasa
kojo liudininkas Amalrik.

Ivan Koreiša sakė, kad buvo 
pašalintas iš kolchozo sauvališ- 
ku kolchozo pirmininko įsaky
mu. Kai jis pasiskundė, buvo ap
kaltintas “socialiniu parazitavi
mu”, pagrasintas baudomis ir 
patalpintas į psichiatrinę ligoni
nę.

Darbo sąjungų veikla
Cornellio un-to ekonomikos ir 

pramonės santykių prof. Walter 
Galenson pareiškė: “Sovietų 
darbo sąjungos, kaip ir kitos 
institucijos, yra visiškoje komu
nistų partijos kontrolėje. . . Bū
ti nariu darbo sąjungoj nėra 
privaloma, tačiau nenariams ne
mokamos valdžios pašalpos, ku
rias administruoja darbo sąjun
gos. Atlyginimai yra nustatomi 
centrinės valdžios, o'kdlėktyvi- 
nių susitarimų tikslas yra tik 
skatinti gamybą”.

Šią Vašingtono apklausą rė
mė AFL-CIO ir kiti privatūs 
fondai. Ji vadinama “Tarptauti
ne Sacharovo apklausa”, pager
biant 1974 m. Nobelio taikos 
premijos laimėtoją, mokslinin
ką ir žmogaus teisių kovotoją 
Sovietų Sąjungoje Andrei Sa
charovą. Jis gyvena Maskvoje ir 
pasiuntė į Vašingtoną įrekor- 
duotą prašymą, kad būtų teikia
ma pagalba totalistinio neteisin
gumo aukoms. “Totalizmo išsi
plėtimas yra didžiausias mūsų 
laikų pavojus. Mano manymu, 
kovoje prieš totalizmą pagrindi
nį frontą sudaro tarptautinė gy
nyba žmogaus teisių, kur tik jos 
yra pažeidžiamos”. (“U. S. a. 
World Report”, 1979 m. spalio 
8 d.). V. M.

Pareigūnai, susitikę Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavime Hamiltone š.m. spalio 20-21 d.d. Iš kai
rės: KLB Toronto apylinkės valdybos pirm. A. JUZUKONIS, VLIKo valdybos vicepirm. L. GRINIUS, Lietuvos 
Helsinkio grupės narys T. VENCLOVA, KLB vicepirm. L. SKRIPKUTĖ Nuotr. J. Miltenio

Jie čiulpia mano jėgas
Ištraukos iš P. Paulaičio laiškų • "Aušra" 1979 metų 16-tame numeryje

1976.V.18
Daug ir neaiškino dėlko taip 

daroma: lietuviškos spaudos 
man neatiduoda. Aš visą laiką 
per kurį nors pažįstamų ją išsi
rašydavau. gaudavau. O dabar 
ir čia kelią užtvėrė.

Viskas į mūsų paštą ateina, ir 
viską mūsų "auklėtojai” lagerio 
bibliotekos spintų lentynose 
krauna, neduoda net į rankas 
paimti. Ir visoje mūsų buityje 
jaučiama vis sunkėjant! pamo
tės ranka. Bet ką gi? Mes, ypač 
gintaro krašto žmonės, ramiai 
sau laikomės ir šypsomės iš tų, 
kas savanoriškai kliedi. Mums 
nei jų gailėtis, nei jiems padėti. 
Tegul sau kliedi.

1976.VI.16
Visas Javezes laukė laukė su

judęs kažkokios komisijos, kaž
kokio didelio viršininko iš Mask
vos. Tiesiog raidiškai visa mū
sų administracija buvo apimta 
panikos, o mes nežinojome kur 
dėtis. Mus gainiojo nuo vieno 
darbo prie kito: remontavome, 
griovėme ir statėme, dažėme, 
langus stiklinome. . . Ir taip 
nuo ryto iki vakaro bemaž per 
ištisą savaitę. Pagaliau VI. 14 
tik po pietų — didžiausias nervų 
įtempimas: Maskvos “svečias”, 
kažkoks generolas, jau kalinių 
moterų zonoje, tik už kokių šim
to žingsnių nuo mūsų kiemo. 
Bet iš ten išėję, tie taip ilgai ir 
sunkiai laukti svečiai susėdo į 
mašiną ir dingo. Matyt, nenorė
jo viso skurdo pamatyti iki galo. 
O čia būtų pamatę žmonių su
luošintų ir visiškai sulinkusių 
ant ramsčių.

Tą dieną prieš pietus pasiro
dė pora “svečių” iš Vilniaus. 
Vieną pagyvenusį jau ne pirmą 
kartą pamačiau, o antrą, dar 
jauną — tik pirmą. Abu civi
liai. Išsišaukė mane, Kukę ir 
Lapienį. Ilgiausiai išlaikė ma
ne. Pagrindinis reikalas tas, kad 
aš rašyčiau malonės prašymą. 
Girdi “gana sėdėti”. Ar būtų 
kur važiuoti, ar būtų kam priim
ti? Kas liečia malonės prašymą, 
tai reikalas trumpas ir aiškus: 
ne aš kaltas, kad rusams prirei
kė ir Lietuvos. Greičiau jie kal
ti, kad nežmoniškai pasielgė su 
manimi, atimdami pusę gražiau
sio mano gyvenimo vien už tai, 
kad aš atlikau prideramą pilie
čio pareigą savai nepriklauso
mai Tėvynei Lietuvai, kurią pri
pažino ir Sovietų Sąjunga . . . 
Juk ta pareiga privaloma kiek
vienam piliečiui betkurios val
stybės.

1976.VII.27
“Aš be tavęs lyg duonos 
kasdieninės,
Aš be tavęs tarytum žemė 
be vandens ..

Šie Brazdžionio žodžiai stovi 
dieną naktį mums prieš akis. 
Nuo to krašto, “kur Nemuno 
vandenys bėga”, plaukiąs debe
sėlis ar pūstelėjęs vėjelis, rodos, 
kiekvieną kartą neša mums sa
vo Tėvynės meilę ir ilgesį, neša 
jos ir vilkų staugimą, o nuo jo 
ir tam tikrą baimę. Nors visa tai 
tik įsitikinimai, kad mes jau
čiame savo gimtąją žemę po ko
jomis. Bet prailginti gyvybei 
privalome ir iš oro maitintis.

Jūs, ponia, savo taip man 
mielais laiškais kiekvieną kartą 
atnešate konkretų Tėvynės že
mės gabalėlį. Gal ne visiems su
prantama, kokiu džiaugsmu su
švinta mano akys, gavus laišką 
nuo gerų žmonių, juo labiau, jei 
jis iš gimtojo krašto, jeigu jame 
minimos pažįstamos vietos, pa
žįstami vardai.

1976.X.8
Du kartus labai trumpą laiš

kutį konfiskavo. Tik trečią kar
tą, iš jo išmetus viską, palikus 
vien naujos gyvenvietės adre
są, jį išsiuntė. Vargas mums 
toje laimingoje demokratinėje 
šalyje, kur visas mūsų gyveni
mas turi sutirpti aklai užmūry
tas: nei mums apie kitus ką ma
tyti ar žinoti, nei kitiems apie 
mus. Tai tokia valstybė pasira
šė žmogaus teisių deklaraciją ir 
garsinasi pirmenybe kovoje už 
taiką ir žmonių gerovę bei lai
mę! Šio mėn. 30 d. sukanka 29 
metai, kai už būtinos, šventos 
savo Tėvynei Lietuvai pilieti
nės pareigos atlikimą, už ištiki
mybę jai sėdžiu užkalinėtas, be 
jokio plyšelio nei šviesai, nei 
garsui žiaurios įsibrovėlės pa- 
motės-okupantės neprieinamuo
se jokiam žmogui garduose. O 
ir mes, gyvenantys visai neto
liese vienas kito, jeigu tik viens 
kitą išgirstame ir į balsą atsilie
piame, esame pamotei jau nuo
dėmingi. šūktelėk Sadūnaitei 
per tvorą — jau didelė nuodė
mė! Ir nuo mūsų, kurie esame 
čia pat, slepiamos kitų ligos ir 
mirtys. Taigi toks mūsų gyveni
mas. Jail tyayeik pusė, mano, gy
venimo ‘Čia.’

Mane išsišaukė šios linijos 
galingiausias ir griežtu tonu ba
rė (“Nelįskit, kur jums nerei
kia”) tik todėl, kad kaikam ra
šau ir nuo jų gaunu, o už nepra
leidžiamus — teisybės jieškau 
augščiau. Audra praėjo be kar
cerio, bet gėla ir už neteisybę 
neapykanta dar giliau įsiskver
bė. Patikėkit, kad už mane yra 
daug silpnesnių žmonių. Taigi 
jie reikalingi siuntinių. Iš at
važiavusių vos po trijų savaičių

Mylimą Lietuvą ginkim!
Dažnai giedame Lietuvos 

himno žodžius: “Iš praeities Ta
vo sūnūs te stiprybę semia”. 
Amžių būvyje Lietuvos kuni
gaikščiai savo sūnus įkaitais ati
davė, jieškodami pagalbos Lie
tuvai, vaidilutės amžiną ugnį 
kūreno, idant Tėvynė būtų am
žina.

Kur mūsų stiprybė iš praei
ties, kur mūsų meilė, pareiga 
ir priesaika Tėvynei?

Broli, sese, lietuvi, ir Tu sau
gok, kad mūsų Tėvynė Lietuva 
būtų amžina. Aukok Tėvynės 
laisvės reikalams Tautos Fon
dui.

Mes, lietuviai, esame jautrūs 
svetimų kraštų žmonių proble
moms. Todėl juo labiau neuž
merkime akių ir atverkime savo 
širdis Tėvynės laisvei — mūsų 
brolių ir sesių kančioms pa
vergtoje Tėvynėje Lietuvoje.

Lietuva jau 35 metai kenčia 
negailestingą priešo priespaudą. 
Mūsų poloniai kaliniai, laisvės 
kovotojai, ‘ Dievo, Bažnyčios ir 
tautos gynėjai savo gimtajame 
krašte, sukaupę jėgas ir varga
nas lėšas, leidžia pogrindžio 
spaudą, skelbia pasauliui savo 
nelaisvės ir vergijos dienas, ko
voja už mūsų tautos ir Lietuvos 
likimą.

Didžioji lietuviškos išeivijos 
dauguma gyvename turtingiau
siuose pasaulio kraštuose — Š. 
Amerikos kontinente. Mūsų me
tinės algos yra dešimtimis tūks
tančių dolerių. Mūsų namai, ki
limai ir baldai, mūsų automobi
liai, laivai ir vasarnamiai. .. Gy
vename prabangoje. Ką ir kiek 
iš to viso mes skiriame Tėvynės 
laisvei ir jos ateičiai?

Esame krikščioniškos tautos 
dalis išeivijoje, savo maldose 
kartojame: Lietuva Marijos že
mė, Lietuva kankinių kraštas, 
Lietuva smūtkelių šalis. Tačiau 

čia vienas jau užbaigė visus že
mėje vargus. Iš 25 paliko 
tik 2 ...

1977.II.9
Kalbėjausi su man dar nežino

mu papulkininkiu. Pasitikęs 
juos, aš tuojau prie reikalo: 
dirbu, disciplinarinių prasižen
gimų neturiu. Noriu pasimaty
mo su giminaite, nes artimų gi
minių neturiu. Kuo aš kaltas, 
kad jūs viską iš manęs atėmėte 
dėlto, kad aš savo lietuvio par
eigą savai Tėvynei Lietuvai at
likau: protestavau 1940 m. prieš 
staigų ginkluotą Lietuvos už
ėmimą. Už tą protestą švietimo 
komisaras A. Venclovą mane 
pašalino iš mokytojo pareigų, 
o jūs suėmėte. Vėliau, karui su 
vokiečiais prasidėjus ir gesta
pui siautėjant Lietuvoje, pro
testavau (prieš vokiečių okupa
ciją, žydų ir komjaunuolių šau
dymą) ir prieš vokiečius. Ir dėl
to mane 1941-2 m. ir vokiečiai 
Jurbarko gimnazijoje suėmė. 
Kiek vėliau, pervežant iš Vokie
tijos į Kauną, iš Kaltinėnų mies
telio pabėgau ir visą laiką gyve
nai nelegaliai^ kol vėl sovietų 
saugumo organai 1947.IV.12 su
ėmė ir tebelaiko iki šiolei. Viską 
praradau. Ir dar negaunu nor
maliai to vieno siuntinuko, nei 
jokio pasimatymo, čiulpia ma
no fizines ir protines jėgas. Jie 
gerai žino, kad aš visiškai nekal
tas, o 36 metai, kai jie, pasi
keisdami su hitlerininkais, ma
ne pasmerkė lėtai mirčiai. Ir 
aš jau bemaž visko netekęs. Ko 
dabar juos prašyti? Nebent, kad 
išsikraustytų iš mūsų gimtosios 
žemės.

daugelis iš mūsų turbūt jau pa
miršome tą smūtkelių šalį, tą 
Lietuvą prie Baltijos. Kai bėgai 
iš tėviškės namų, ėmei gimto
sios žemės saują. Prisimink. Lie
tuvi, veidu ir širdimi atsisuk į 
gimtąjį kraštą — padėk jam.

Anot didžiojo Lietuvos dai
niaus Maironio, būkime tie ži
bantieji karių pulkai ir mylimą 
Lietuvą ginkim.

Tautos Fondas prašo aukoti 
bent vienos dienos uždarbį kar
tą į metus, tačiau kiekviena au
ka yra brangi, laukiama ir rei
kalinga.

Baigiasi šie metai, artinasi 
Kalėdų šventės, savo artimie
siems ir draugams pirksime, 
ruošime dovanas jiems prisi
minti bei suteikti džiaugsmo 
švenčių proga.

Kiekviena lietuviška šeima 
iš kiekvienos lietuviškos pasto
gės paruoškime bent mažutę do
vanėlę — auką Tėvynei, jos lais
vei ir pasiųskime ją artimiausiai 
Tautos Fondo atstovybei.

Tą Kūčių vakarą, tą tyliąją 
naktį mes džiaugsimės laisvėje. 
Suteikime džiaugsmo bei vilties 
ir savo pavergtiems broliams 
ant Nemuno krantų. Nepalikime 
jų vienų. Tuo paremsime jų kil
nius siekius, jų laisvės idealą.

Tautos Fondo 
Toronto apylinkės vadovybė

“Merkelis 
Giedraitis“ -

nauja knyga apie šį didvyrį ir 
jo nuostabius laikus; gaunama 
pas platintojus ir tiesiai iš 

leidyklos:
Amberland Publishing Co., 

1813 Larchwood Ave., 
Troy, Mi. 48084.

Kaina: $7.00 minkštais virše
liais, $11.00 — kietais.
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PAVERGTOJE TEVYNEJE
KNYGOS UNIVES1TETUI

"Gimtojo Krašto" pranešimu spa
lio 4 d. laidoje, Vilniuje rugsėjo 27- 
29 d. d. lankėsi amerikiečiai svečiai 
iš Leningrado — generalinio JAV 
konsulo pavaduotojas Frank Branch 
Crump ir konsule Barbara Joan Al
len. Trumpame pranešime teigiama: 
"Svečiai apsilankė Vilniaus valsty
biniame V. Kapsuko universitete. 
Rektorate įvykusiame susitikime 
JAV diplomatai Universiteto rekto
riui prof. J. Kubiliui perdavė jubi
liejaus proga konsulato padovanotų 
knygų siunta. Susitikime dalyvavo 
Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministro pavaduo
tojas J. Žukauskas, Lietuvos TSR 
užsienio reikalų ministro pavaduoto
jas J. Grigutis, Universiteto prorek
toriai, dekanai, visuomeninių organi
zacijų atstovai. . .*’ JAV diplomatai 
taipgi buvo nuvežti į valstybinį žir
gyną Vilniuje, lankėsi valstybiniame 
plano komitete. Brooklyne leidžia
ma "Vienybė” papildomai praneša, 
kad JAV konsulato Vilniaus univer
sitetui padovanotos knygos buvo en
ciklopedinio pobūdžio ir amerikiečių 
grožinės literatūros veikalai, paimti 
iš JAV leidyklų rinkinio Maskvoj su
rengtoje knygų mugėje.

K. KORSAKO SUKAKTIS
Didžiojoje Lietuvos Mokslų Aka

demijos salėje spalio 5 d. buvo pa
minėta Kosto Korsako 70 metų am
žiaus sukaktis. Kompartijos veikėjų 
į šį minėjimą atsilankė gerokai ma
žiau, negu į Eduardo Mieželaičio am
žiaus šešiasdešimtmečio. Pirmasis 
prabilo LM Akademijos prez. J. Ma
tulis, o po jo kalbėjo kompartijos I 
sekr. P. Griškevičius, šįkart atvykęs 
be jį prižiūrinčio Maskvos politruko 
N. Dybenkos. E. Mieželaičiui P. 
Griškevičius Įteikė augščlausiojo so
vieto prezidiumo Maskvoje paskirtą 
sovietinį “Spalio revoliucijos” ordi
ną. K. Korsakas pagerbimo tesusi
laukė vietinės kompartijos mastu — 
jam suteiktas sovietinainos Lietuvos 
liaudies rašytojo vardas. Savo kalbo
je P. Griškevičius pabrėžė, kad K. 
Korsakas anksti įsijungė į marksis
tinio plauko literatų eiles su P. Cvir
ka, A. Venclova, K. Boruta, S. Nė
rini, J. Šimkum. Filologijos dr. J. 
Lankutis — LM Akademijos narys 
korespondentas priminė, kad K. Kor
sakas jau daugiau kaip tris dešimt
mečius vadovauja Lietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir litera
tūros institutui: "Savo organizacine, 
pedagogine veikla ir moksliniais ty
rinėjimais jis suvaidino didelį vaid
menį vystant humanitarinę mintį 
respublikoje, daug prisidėjo prie 
marksistinės metodologijos įtvirtini
mo lituanistikoje. . .” ("Komjaunimo 
Tiesa” 193 nr.). Sukaktuvininką taip 
pat sveikino filologijos mokslų kan
didatas P. Bražėnas, Lietuvos Moks
lų Akademijos prez. J. Matulis, kul
tūros "minlstcris” J. Bielinis, augš- 
tojo ir specialiojo vidurinio mokslo 
“ministeris” H. Zabulis, Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos valdybos pirm. A. 
Maldonis ir kt. Minėjimas užbaigtas 
K. Korsako padėkos žodžiu, jo kūri
niais, kuriuos skaitė aktoriai L. No
reika ir J. Valančienė.

K. DONELAIČIO MUZEJUS
Memorialinis K. Donelaičio muzė- 

jus Rytprūsiuose, Cistyje Prudy pa
vadintame Tolminkiemyje, buvo ati
darytas akademiko Kosto Korsako 
kalba ir literatūros vakaru. Jam pa
naudota paties būrų poeto K. Do
nelaičio rūpesčiu 1756 m. pastatyta 
šventovė. 11 D. karo pabaigoje buvo 
Ūkusios tik akmeninės jos sienos. 
Senąją šventovę pagal architekto 
Napalio Kitkausko projektą atstatė 
kauniečiai restauratoriai, darbą pra
dėję 1971 m. ir jį užbaigę tik šiemet 

dėl įvarių kliūčių. Projekto autorius 
N. Kitkauskas pasakoja: “Restauruo
to pastato tūrinis-erdvinis sprendi
mas gana tiksliai atitinka buvusį K. 
Donelaičio laikais. Daugelis interje
ro ir išorės elementų taip pat atkur
ti pagal senuosius pavyzdžius. Pa
grindinėje salėje atkurti ne tik se
nieji laiptai, viškų, turėklų piešinys, 
bet ir XVII — XVIII a. formų siety
nai, ant stulpų buvę šviestuvai. Pa
lyginti santūrių architektūrinių for
mų aitorinė dalis taip pat atstatyta 
ir panaši į seniau buvusią. Liutero
nų bažnyčiose nuo XVIII a. pradžios 
sakyklos dažniausiai būdavo sujun
giamos su altoriumi, taip buvo pada
ryta ir Tolminkiemyje. O juk į esan
čią virš altoriaus sakyklą išeidavo K. 
Donelaitis sakyti savo būriams pa
mokslų. . . Rytinėje pastato dalyje 
atstatytas buvusios zakristijos prie
statas, taip pat glaudžiai susietas su 
rašytojo darbu Tolminkiemyje. Va
karinėje pastato dalyje atkurtas 
25,15 m aukščio bokštas. Jo išorinės 
formos dabar atitinka tas, kokias 
mums pateikia turima ikonografinė 
medžiaga. Turimomis istorinėmis ži
niomis bokštas pastatytas jau po K. 
Donelaičio mirties (1820 m.), todėl 
nenuostabu, kad jo architektūrinis 
sprendimas turi klasicistinio stiliaus 
bruožų. Pačiame bokšto viršuje yra 
siauresnis antstatas, kurį apjuosia 
balkonas su turėklais. Antstatą užbai
gia vėjarodis, kurį buvus istoriniai 
šaltiniai mini ir K. Donelaičio 1756 
m. statytoje bažnyčioje. Dabartinės 
restauracijos metu žymesnių pakei
timų padaryta tik bokšto viduje: vir
šutinėje jo dalyje vietoje seniau bu
vusių medinių konstrukcijų įrengti 
patogūs betoniniai laiptai. Jais pa
tenkama į balkoną, iš kurio atsive
ria kalvotų apylinkių gražūs vaiz
dai. . .”

MAUZOLEJUS PO GRINDIM
Toliau architektas N. Kitkauskas 

informuoja: “Pastato vidus išgrįstas 
kvadratinėmis raudono molio plyto
mis. Po jomis išvedžiotas specialus 
elektros kabelis pastatui apšildyti 
(projektavo inž. M. Daulenskis). 
Kol kas restauratorių praktikoje tai 
naujovė: toks apšildymas tėra įreng
tas tik Trakų salos pilies rūmų salė
je ir čia, buv. Tolminkiemyje. Ar
cheologinių kasinėjimų metu pasta
te rūsių neaptikta. 1967 m. rytinėje 
pastato dalyje priešais buvusį alto
rių grindyse iškastoje perkasoje bu
vo surasti K. Donelaičio palaikai. 
Šioje vietoje po grindimis šiandien 
naujai įrengtas mauzoliejus, kuria
me šių metų birželio mėnesį palaido
ti K. Donelaičio palaikai. Būsimo 
muziejaus rytinės sienos trijuose 
languose dailininkas A. Garbauskas 
sukūrė vitražus, kuriuose atpažinsi
me “Metų” motyvus. Vitražai Inter
jerui suteikė daugiau poetiškumo, 
prasmės. Dar liko nerestauruotl Tol
minkiemio bažnyčios vargonai — ba
rokinių formų su medine figūrine 
puošyba, statyti XVII amžiaus pabai
goje. Baigiama tvarkyti būsimo mu
ziejaus aplinka. Restauruota buvu
sio šventoriaus tvora, užkonservuoti 
seniau čia buvusių pastatų pamatai. 
Tvarkant aplinką, talkininkavo Vil
niaus bei Kauno kraštotyrininkai, 
Kybartų, Vilkaviškio ir Sakių vidu
rinių mokyklų moksleiviai. K. Done
laičio muziejaus ekspoziciją ruošia 
Vilniaus dailės kombinatas (arch. J. 
Masalskis), medžiagą jai rinko Vil
niaus rašytojų memorialinio muzė- 
jaus darbuotojai, vadovaujami šio 
muziejaus direktoriaus J. Mačiu
lio ...” Sis detalus architekto N. 
Kitkausko pranešimas spaudai buvo 
padarytas praėjusią vasarą, dar prieš 
K. Donelaičio memorialinio muzė- 
jaus atidarymą.

V. Kst.

Maloniai kviečiame jus visus  ________

V A K A R A
Koncerte pasirodys naujai persiorganizavęs AV parapijos choras su nauju repertuaru ir 
nauja dirigente — muz. Darija Deksnyte-Powell. Koncertą paįvairins jauna, bet jau spėjusi 
išgarsėti, solistė Anita Pakalniškytė. Akompanuos torontiškis muz. E. Krikščiūnas. Po kon
certo šokiai, grojant J. Vaičiaus orkestrui. Be to, dar turėsime turtingą bufetą, įvairaus 
gėrimėlio barą, laimės staliukus ir kitokias įvairybes. Pradžia — 7 valandą vakaro, 
{ėjimas: 5 dol.; studentui arba pensininkui — 3 dol. Tad laukiame jūsų visų atvykstant!

AV PARAPIJOS CHORAS

g HAMILTON1
KREDITO KOOPERATYVAS 

“TALKA” rugsėjo mėn. užbaigė, pa
siekdamas $ 14.177.886 balansą. Tuo 
būdu padidėjimas 2 mil. daugiau ne
gu pernai. Kitos balanso pozicijos: 
nariu Šerai $ 10.365, čekių sąskaitos 
$1.011.026, taupomosios sąskaitos 
$ 4.772.168, terminuoti indėliai 1 m. 
ir 3 m. terminui $ 5.933.000, regis
truotas pensijų taupymo planas 
$1.713.443. Nariams išduota asmeni
nių paskolų $ 866.516 ir nekilnoja
mo turto $ 10.868.194. Paskolų išda
vimas yra irgi didesnis negu pernai. 
Nors finansinė situacija nebuvo pa
lanki — trukdė nuolatinis palūkanų 
kilimas, tačiau už tą laikotarpį gau
tas pelnas $ 5.310.

Kredito komitetas per rugsėjo 
mėn. leido išduoti naujų paskolų 
$ 460.074. Per tą pati mėnesį įstojo 
12 nauju narių, išstojo — 1, mirė — 
2: Jurgis Cibulskis ir Antel Pelenyi. 
Dabar yra narių 2.186, skolininkų — 
618.

Valdybai rugsėjo mėnesį teko net 
du kartus keisti mokamas ir imamas 
palūkanas, nes Kanados bankas da
rė staigius pakėlimus pinigų rinko
je. “Talkai” teko prisiderinti. “Tal
ka” nuo š.m. spalio 1 d. padarė šiuos 
pakėlimus ir dabar nariams moka: 
čekių sąskaitos 6%, apskaičiuojant 
metų ketvirčiais su nemokamu čekių 
rašymu; taupomosios sąskaitos lOMi 
%, apskaičiuojant kas mėnesį, pa
lūkanas prirašant du kartus į metus; 
terminuoti indėliai 1 m. — 11%, 
3 m. — lOVfe %; registruotas pensijų 
taupymo planas 10%. Išduodamoms 
paskoloms irgi pakeltas nuošimtis: 
asmeninėms paskoloms 13%, nekil
nojamo turto — 13%.

Valdybos posėdyje spalio 12 d. 
patvirtinta nauji palūkanų pakeiti
mai ir paskirta aukų: KLB Hamilto
no Šalpos Fondui ruošiamam abitu
rientų pagerbimui knygoms pirkti 
$ 100, dramos sambūriui “Aukuras” 
30 m. sukakties proga statomam vei
kalui ir ruošiamam leidiniui $ 500. 
Rugsėjo mėn. irgi buvo paskirta iš 
Hamiltono išvykusioms į Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje mokytis kelio
nės išlaidoms padengti po $ 650: 
D. Kairytei ir B. Morkūnaitei. Šiais 
metais lietuviškiems kolonijos rei
kalams paremti jau išmokėta iš viso 
$3.450.

Taipgi valdyba visu rimtumu ruo
šiasi “Talkos” 25 metų veiklos su
kakčiai 1980 m. vasario 13 d. Ren
giamam sukaktuviniam leidiniui gau
ti prašyti rašiniai ir sveikinimai — 
iš gen. Lietuvos konsulo, “Paramos" 
kredito kooperatyvo, Vasario 16 gim
nazijos. Dar belaukiame kitų sveiki
nimų. Paruoštas sukaktuvinis leidi
nys jau atiduotas spaustuvei, kad 
galėtų laiku dar prieš sukaktuvinį 
metinį narių susirinkimą ir pobūvį 
pasiekti visus narius. Stasys Dalius

AV PARAPIJOS CHORAS Jaunimo 
Centre lapkričio 17 d. rengia tradici
nį metų konccrtą-vakarą. Koncerte 
choras pasirodys su nauju repertuaru 
ir su nauja dirigente muz. Darija 
Deksnyte-Powell. Koncertui paįvai

rinti pakviesta jauna ir jau spėjus 
išgarsėti mūsų hanūltoniškė solistė 
Anita Pakalniškytė, kuri atliks solo 
dainų su choro palyda. Akompanuos 
muz. E. Krikščiūnas. Anksčiau buvu
sio chorvedžio A. Paulionio per ilgą 
metų eilę išlavintas choras, dabar 
perėjęs j jaunos'muzikės rankas, pas- 
kutiniomis savaitėmis intensyviai 
dirba, ruošdamasis šiam koncertui. 
Reikia tikėtis, kad šis AV par. choro 
dainininkų pasirodymas su jauna so
liste sutrauks nemažai žmonių iš Ha
miltono ir iš tolimesniųjų apylinkių. 
Lapkričio 24 d. choras yra pakvies
tas į St. Catharines Lietuvos kariuo
menės atsteigimo minėjime atlikti 
meninę programą.

TOMAS VENCLOVA, žinomas lie
tuvis desidentas, dabar esąs Vakarų 
pasaulyje, lankėsi Hamiltone ir čia 
spalio 20 d. kalbėjo KLB krašto ta
rybos suvažiavimo dalyviams, o sek
madienį po pamaldų — visai apylin
kės lietuvių visuomenei. Didelio susi
domėjimo susilaukęs svečias susirin
kusiems išreiškė savo pažiūras į Lie
tuvos išsilaisvinimo byla ir atsakė į 
visus jam pateiktus klausimus.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ sukūrė Da
lia Grajauskaitė su Jonu Trumpicku. 
Abu jaunavedžiai gražiai kalba lietu
viškai, abu yra baigę Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinę mokyklą. Dalia 
kelerius metus joje mokytojavo. 
K. M.

METINE ATEITININKŲ ŠVENTE 
įvyks š.m. lapkričio 18 d. Ateitinin
kai dalyvaus pamaldose. Po to bus 
oficialioji ir meninė dalis salėje. Pa
skaitą skaitys MAS centro valdybos 
pirm. Arvydas žygas iš Čikagos. Me
ninę programą atlikai Otavos mergai
čių chorelis “Raitftmėlės”,' Vadbvau- 
jamas Rūtos šiūlyjės. R. P .

NAUJŲ METŲ susitikimą ruošia 
KLB Hamiltono Apylinkės valdyba 
gruodžio 31 d. Jaunimo Centre ir 
kviečia visus dalyvauti.

. London, Ontario
SNAIGIŲ BALIUS. Spalvingiems 

lapams krintant ir rudeniui gilėjant, 
KLB Londono apyi. valdyba atlieka 
ruošos darbus, planuoja staigmenas 
Snaigių Baliui, Įvyksiančiam lapkri

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosovuose namuose —

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

TALKA
Darbo valandos:, pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 ikt 1 2 vol. 
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.

čio 17 d. parapijos šventovės salėje. 
Loterijos lobio praturtinimui su pa
dėka iš anksto prašomi laimikiai, 
Kartu su Snaigių Baliaus ruošos dar
bais sudaromi planai iškilmingam 
1980 metų sutikimui toje pačioje sa
lėje.

AUGSTESNIEJI LITUANISTI
NIAI KURSAI Londone šiais metais 
neveikia, nesusidarius užtenkamam 
15 kursantų skaičiui. Paminėtina, 
kad sueina penkmetis nuo Ontario 
švietimo ministerijos ir Londono 
švietimo valdybos tokio lituanistinio 
kurso pripažinimo (credit) užskaitai 
gimnazijos baigimo XIII klasės di
plomui gauti. Pirmas Kanadoje toks 
lituanistinio kurso pripažinimas iš
gautas tuolaikinės Londono apyl. 
valdybos pastangomis 1974 m. Kur
so programą pagal ministerijos rei
kalavimus parengė mokyt. G. Pet
rauskienė. Lituanistinių klasių pripa
žinimas ir leidimas neužilgo po to 
gautas Toronte ir šiais metais Ha
miltone, nors kiek kitokiomis sąly
gomis. K.

St. Catharines, Ont.
LVS “RAMOVĖS” Niagaros pusia

salio skyriaus ramovėnai ruošiasi pa
minėti Lietuvos kariuomenės 61-mą 
įsteigimo sukaktį š.m. lapkričio 24 
d.. 6.30 v.v. Slovakų salėje, Welland 
ir Page gatvių sankryžoje.

Programai atlikti yra pakviestas 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
choras, vad. D. Deksnytės-Povvell, 
globojamas prel. dr. J. Tadarausko. 
Paskaitą skaitys inž. Steponas Set- 
kus.

St. Catharines lietuvių kolonija 
maža, todėl prašome visų paramos, 
ruošiant Lietuvos kariuomenės šven
tę-

“Ramovės" valdyba

Welland, Ontario
NAUJA VALDYBA. 1979 m. spa

lio 21 d. įvykusiame visuotiniame 
KLB vietinės apylinkės susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: S. Stankevi
čienė, H. Zinaitienė, Šidlauskienė ir 
žymus mūsų apylinkės veikėjas J. 
Panžuolis. Revizijos komisija palikta 
ta pati.

Susirinkimas praėjo sklandžiai. 
Prie to daug prisidėjo prezidiumas: 
J. Blužas ir E. Beržinienė. Akty
viai reiškėsi buvęs pirm. V. Bieliū
nas ir P. Sidlauskas. Padėka išreikš
ta klebonui kun. Juvenaliui Liaubai, 
OFM. J.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6 %
santaupas 1014%
term, depozitus 1 m. 11 %
term, depozitus 3 m. 10’/i % 
pensijų fondo 10 %

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 12 %
asmenines paskolas 12’/z %

JA Valstybės
PLB ŠVIETIMO KOMISIJA pa

tvirtinta rugsėjo 24 d. posėdyje. Ją 
sudaro Čikagoje: PLB vicepirni. A. 
Saulaitis, SJ, E. Paulikienė — lietu
viškai pradedančių ir nutolusių pro
jektams, A. Stankus-Saulaitis — su
sirašinėjimui ir Vasario 16 projek
tams, D. Kviklytė — suaugusių ir ki
tiems projektams; Toronte: V. Matu
laitis — mokyklinėms priemonėms, 
G. Petrauskienė — talkininkams bei 
bendriems projektams su Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga. PLB 
švietimo komisija savo veiklą bei 
planus derins su PLB kultūrinės tal
kos komisija, PLJS švietimo darbuo
tojais, JAV LB švietimo taryba ir 
KLB švietimo taryba.

NIUJORKO KULTŪROS ŽIDI
NYS, prieš 6 metus pastatytas bend
romis lietuvių pranciškonų ir visuo
menės pastangomis bei lėšomis, spa
lio 13 d. buvo perduotas adminis
truoti pasauliečiams. Siam tikslui 
yra įsteigtas Lietuvių Kultūros Fon
das, kuris rūpinsis Kultūros Židinio 
priežiūra ir administracija. Sutartį 
trejų meilų bandomajam laikotarpiui 
kursams, PLJS valdybos atstovas — 
pasirašė naujasis lietuvių pranciško
nų provincijolas kun. Paulius Balta
kis, OFM, Lietuvių Kultūros Fondo 
valdybos pirm. Aleksandras Vakse- 
lis. Pagal šią sutartį pranciškonai ir 
toliau lieka žemės bei pastatų savi
ninkais, o visuomenės reikalams 
naudojamų patalpų atsakomybė per
duodama pasauliečiams. Konkrečiai 
tai liečia didžiąją ir mažają Kultūros 
Židinio salę, organizacijų kambarius, 
naują administracinį priestatą. Pil
noje pranciškonų priežiūroje palie
kami: jų vienuolynas, spaustuvė, 
“Darbininko” redakcija bei adminis
tracija, kiti pagalbiniai pastatai. 
Ateityje šią sutartį numatoma pra
tęsti. Pranešime pabrėžiama: tai tur
būt pirmas toks atvejis, kad pasau
lietiška organizacija buvo įgaliota 
valdyti vienuolijos ordino turtą.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA, vadovaujama klebono 
prel. Jono Kučingio, jau kelinti me
tai savo aukomis Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai pralenkia visas ki
tas parapijas. Kun. K. Pugevičiaus 
pranešimu, šiemet klebonas prel. J. 
Kučingis LKR Šaipai atsiuntė $8.019. 
Si suma yra rekordinė ne tik Sv. Ka
zimiero parapijos, bet ir Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos istorijoje.

ČIKAGOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPE "GRANDIS” 16-tuosius 
veiklos metus pradėjo vadovų posė
džiu rugsėju 13 d. Jame žodį tarė 
“Grandies” vadovė 1. Smieliauskie- 
nė, veiklos apžvalgą padarė buvusi 
globos komiteto pirm. I. Kriaučeliū- 
nienė. Naująjį globos komitetų da
bar sudaro: pirm. L Rimavičlenė, vi- 
cepirm. R. Bartuškienė, ižd. B. Lili- 
takienė, renginių vadovė M. Jonušie
nė. Grupės šokėjų valdybai vadovau
ja pirm. L. Kučas; jos nariai — A. 
Lintakas, R. Pakštaitė, A. Plioplys, 
M. Rimavičiūtė ir S. Vaznelis. Pernai 
"Grandis” atšventė savo veiklos 15 
metų sukaktį. Šia proga buvo išleis
tas sukaktuvinis leidinys, redaguo
tas L Kučienės ir M. Jonušienės. 
“Grandies” vadovė I. Smieliauskie- 
nė, palinkėjusi sėkmės naujajam 
globos komitetui ir šokėjų vaidybai, 
prašė Ireną ir dr. Leoną Kriaučeliū- 
nūs ir toliau likti nuoširdžiais bei 
darbščiais “Grandies” globėjais.

PENKIOS P. AMERIKOS LIETU
VAITES, dalyvavusios IV PLJ Kon
grese, nutarė pasilikti V. Vokietijo
je ir mokytis Vasario 16 gimnazijoje 
bent vienerius metus. Kiekvienai jų 
už mokslą ir pragyvenimą reikia po 
$1.600 stipendijos. Bendra suma — 
$8.000. Šias lėšas sutiko sutelkti PLB 
vicepirm. švietimo reikalams kun. A. 
Saulaitis, SJ. Lietuvaičių stipendi
joms iš JAV Lietuvių Fondo jau 
gauta $2.500, iš gimnazijos rėmė
jų komiteto Čikagoje — $1.250, iš 
Br. Liškaus Floridoje — $1.000. Tal
kon kviečiami ir kiti lietuviai. Au
kos siunčiamos PLB valdybai, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, III. 
60636, USA. Cikagiečiai savo aukos 
gali palikti "Margučio" Įstaigoje, 
2422 W. Marquette Rd.

Brazilija
PAVASARIO ŠVENTŲ savo salė

je Sao Paule rugsėjo 22 d. vakarą 
surengė Brazilijos Lietuvių Sąjun
ga. Dalyvius portugališkai pasveiki
no pirmininko pareigas einąs J. 
Žvlngila, lietuviškai — A. Valavlčie- 
nė. Programą atliko K. Valavičiūtės 
vadovaujamas jaunimo choras “Vo
lungė”, kurį sudaro šios lietuvių ko
lonijos berniukai ir mergaitės. Cho
rui akompanavo pianistė S. Banytė. 
"Volungė" yra vienintelis choras 
Sao Paulo mieste, reguliariai pasiro
dantis įvairiuose renginiuose. Pra
eityje ši lietuvių kolonija turėjo 
daugiau chorų, bet šiandien jų lietu
viškos dainos jau yra nutilusios. Pa
vasario šventėje keturis tautinius 
šokius pašoko “Nemuno” ansamblis, 
tą vakarą vadovaujamas S. Bendorai- 
tytės, akordeonu palydėtas R. Put- 
vinsko.

Australija
MONASHO UNIVERSITETO BIB

LIOTEKA ir ateivių centras Melbur
ne renka spausdintą bei archyvinę 
įvairių tautinių grupių medžiagą, 
įskaitant įvairius leidinius, dieno
raščius, įsikūrimo istorijas, nuotrau
kas, muzikines magnetofono juoste

les ir plokšteles, ši medžiaga bus ap
saugota, ja ateityje galės pasinaudo
ti praeities tyrimus darantys asme
nys. Australijos lietuviai archyvinę 
medžiagą raginami siųsti šiuo adre
su: Mr. Peter Mitchell, Library, Mo
nash University, Clayton, Vic. 3168.

MELBURNO LIETUVIŲ KREDI
TO KOOPERATYVAS “TALKA”, 
veikiantis jau 18 metų, savo skyrius 
turi Adelaidėje ir Sydnėjuje. Pirma
sis skyrius jau yra oficialiai įteisin
tas, o dėl antrojo vyksta pasitarimai 
su atitinkamomis NSW valstijos 
įstaigomis. Metiniame "Talkos” su
sirinkime rugsėjo 22 d. Melburno 
Lietuvių Namuose pastarųjų metų 
veiklos pranešimą padarė “Talkos” 
vaidybos pirm. Povilas Baltutis. Jis 
konstatavo, kad per metus narių 
skaičius padidėjo 133 ir pasiekė 790, 
išduotos 92 paskolos $712.000 sumai. 
Bendroji įnašų suma per tuos metus 
tepaaugo $14.850. Metai užbaigti su 
$2.189.153 balansu. Gryno pelno tu
rėta $25.691. Iš šios sumos nariams 
dividendų išmokėta $2.569, tiek pat 
paskirta paramos kultūriniams rei
kalams, o likusi suma įtraukta į 
“Talkos" atsargos kapitalą. Naujon 
“Talkos” valdybon išrinkti: P. Bal
tulis, J. Balbata, V. Alekna, A. Mu- 
ceniekas ir A. Šimkus.

Britanija
A. a. VIKTORAS IGNAITIS, rug

pjūčio 26 d. Bradforde miręs visuo
menės veikėjas, visą savo turtą tes
tamentu paliko trim organizacijom 
— Kanados Lietuvių Fondui, Religi
nei Lietuvių Katalikų šalpai ir Tau
tos Fondui. Kiekviena organizacija 
gaus maždaug po 3.000 svarų.

BALTIECIŲ MOTERYS tradicinį 
kalėdinį bazarą lapkričio 24-25 d. d. 
surengs Londono Latvių Namuose. 
Lietuviškąjį skyrių tvarkys Londono 
lietuvių moterų labdaros organizaci
ja “Dainava”, jau renkanti tautosa
kos dirbinius parodėlei bei laimikius 
loterijai. Laukiama ir piniginių au
kų. “Dainavos" sutelktomis lėšomis 
remiami ligoniai, seneliai bei kiti pa
galbos reikalingi Britanijos lietuviai. 
Dalis metinio pelno skiriama lietu
vių jaunimo ir organizacijų veiklai.

Vokietija
LUEBECKO UOSTE rugpjūčio 22 

d. iš sovietų laivo pabėgo lietuvis Jū
rininkas Vytautas Mackevičius, 30 
metų amžiaus. Vokiečių Jūrininkų 
Namuose jis pasiprašė politinės glo
bos. Ten jį atsivijo trys sovietų lai
vo politrukai, bet bėglį apgynė iš
kviesta vokiečių policija. Vėliau jis 
buvo perduotas vokiečių saugumie
čių globoti. Saugumo policijos būsti
nėje V. Mackevičių aplankė Sovietų 
Sąjungos konsulas iš Hamburgo, ta
čiau nieko nepešė. V. Mackevičius 
atsisakė grįžti, ir laivas iš Luebecko 
išplaukė be jo. Savo pabėgimą V. 
Mackevičius motyvuoja žmogaus tei
sių laužymu sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Nori atvykti Čikagon, kur tu
ri giminių, ir šiuo tikslu prašo BAL- 
Fo bei kitų JAV lietuvių organizaci
jų pagalbos.

LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA 
“LABDARA", vadovaujama pirm. J. 
Glemžos, rūpinasi lietuvių mokslei
vių rėmimu V. Vokietijoje ir Lenki
joje. Ta pagalba teikiama pinigais 
ir drabužių siuntiniais. Pakeisti bei 
papildyti “Labdaros" įstatai jai leis 
pagalbą nukreipti ir į kitas šalis. Da
bar jos dėmesys yra nukrypęs į Bra
ziliją. Mezgami ryšiai su Brazilijos 
lietuvių organizacijomis, kurios taip 
pat rūpinasi moksleivių rėmimu. IV 
PLJ Kongreso dėka Vasario 16 gim
nazija susilaukė moksleivių iš Bra
zilijos. Dėl šiam kongresui darytų 
rinkliavų “Labdaros” iždas šiemet 
susilaukė mažesnių pajamų. Numa
tytiems uždaviniams įgyvendinti, 
įskaitant ir pradinę paramą Brazili
jos lietuvių moksleiviams, trūksta 
apie 6.000 DM. Laukiama visų duos- 
nių tautiečių paramos. Pirmininko 
adresas: Herr J. Glemža, Convent
rain 33, 7260 Calw-Hlrsau, W. Ger
many. Ateityje “Labdara” planuoja 
ištiesti pagalbos ranką ir kitose P. 
Amerikos valstybėse gyvenantiems 
lietuviams moksleiviams.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS tradi
cinę evangelikų mokinių išvyką jų 
kapelionas kun. Fr. Skėrys suorgani
zavo rugsėjo 23 d., pakviesdamas ke
lis katalikus moksleivius iš užjūrio 
ir keletą suaugusių, šioje išvykoje 
autobusu į šiaurinį Schwarzwaldą 
dalyvavo 50 asmenų. Pirmiausia bu
vo nuvažiuota į Heidelbergą ir Bret- 
teną, kur yra palaidotas Mažosios 
Lietuvos veikėjas prof. dr. Vilius 
Gaigalaitis. Ekskursijos dalyviai ap
lankė jo kapą. Velionis, gimęs 1870 
m. Klaipėdos krašte, buvo baigęs Ka
raliaučiaus universitetą evangelikų 
teologijos daktaro laipsniu, klebona
vo Klaipėdos krašte. Jis dalyvavo 
Klaipėdos krašto prijungime prie 
Lietuvos, buvo direktorijos nariu 
mokykliniams ir tikybiniams reika
lams, 1925-36 m. — Vytauto D. uni
versiteto evangelikų teologijos do
centu ir vėliau profesoriumi. Pirmo
sios sovietinės okupacijos metais pa
sitraukė Vokietijon ir 1945 m. lap
kričio 30 d. mirė Brettene. Ekskur
sijos dalyviai aplankė vieno seniau
sių vienuolynų griuvėsius Hlrsau 
miestelyje, Bad Herrenalbe kurortą, 
Schwarzenbacho užtvanką su elekt
ros jėgaine, pastatytą 1914-18 m., ir 
per Baden-Badeno kurortą grįžo Va
sario 16 gimnazijom
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Mažiau kalbėti, 
daugiau dirbti

Tokiu šūkiu praėjo X-sios Kanados Lietuvių Bendruomenės 
tarybos trečioji sesija spalio 20-21 dienomis Hamiltone

Akimirkos VLIKo būstinėje
Mūsų bendradarbio pranešimas 

iš Vašingtono

Jau 36 metai, kai vokiečių 
okupacijos metu Lietuvos po
grindyje gimė Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas — 
VLIKas. Vėliau kurį laiką bu
vojo V. Vokietijoje, eilę metų 
Niujorke. Praėjusią vasarą VLI
Ko centras buvo perkeltas j JAV 
sostinę Vašingtoną ir Įkurdintas 
judrioje Connecticut gatvėje, 
vašingtoniečių vadinamame 
“baltųjų koridoriuje”, kurią ker
ta Massachusetts gatvė, žinoma 
atstovybių gausumu.

Vieną šeštadienio popietę ap
silankiau VLIKo įstaigoje 1611 
Connecticut Ave., NW. Patalpos 
šviesios, erdvios. Jose kas mė
nesi posėdžiams susirenka ir 
VLIKo valdyba, nes didžioji val
dybos narių dauguma gyvena 
Vašingtono — Baltimorės — Fi
ladelfijos apylinkėse. Kai aš at
vykau j Vliko įstaigą, kur pasi
tiko sekretorė Ofelija Barškėty- 
tė, metams padirbėti atvykusi 
iŠ Čikagos, ką tik buvo besibai
giąs VLIKo valdybos posėdis. 
Užkalbinau pirmininką dr. Ka
zį Bobelį.

— Padariau didelę klaidą, ge
riau reikėjo man ramiai gyven
ti Floridoje, — pokalbio pra
džioje tarė jis.

,,n— Tikriausiai ir šeima ken
čia, be to, turite asmeninių nuo
stolių?

— Savaime aišku, kad turiu 
didelių nuostolių. Kai gyvenau 
Elgine, prie Čikagos, dirbom ke
li gydytojai, galėdavom pasiva
duoti. O dabar Floridoje dirbu 
vienas. Kai išvažiuoju, kabine
tas uždaromas. Prarandu paci
entus ir savo asmenines paja
mas. Kiekvieną savaitgalį vis 
tenka išvykti visuomeniniais 
reikalais. Iš jokių institucijų ne
ėmiau ir neimu pinigų. Tik kar
tais faktinas išlaidas. . .

— Betgi VLIKo įstaigos iš
sklaidytos: centras ir valdyba 
čia, sostinėje, jūs gyvenat Flo
ridoje, taryba Čikagoje, o ELTA 
Niujorke?

— Iš St. Petersburgo'man tik 
2 valandos kelionės lėktuvu ir 
tenka atskristi kartą į mėnesį. 
Tautos Fondo posėdžiai vyksta 
Niujorke. Ten valdybai atsto
vauja paskiri žmonės, Tarybos 
posėdžiai vyksta Čikagoje, kur 
daugumas narių ir gyvena. Tai
gi, išsisklaidymas VLIKui nuos
tolių nedaro. įstaigoje, šalia 
sekretorės O. Barškėtytės, pade
da VLIKo vicepirmininkas poli
tiniams reikalams dr. K. Jurgė- 
la it vicepirmininkas visuomeni
niams reikalams inž. L. Grinius.

— Kokie svarbiausi uždavi
niai šiuo metu VLIKo vykdomi?

— VLIKas stengiasi iškelti 
nelegalios Lietuvos okupacijos 
klausimą. JAV kongrese yra re
zoliucija 147, ir VLIKas daro 
viską, kad ji būtų priimta. Tai 
labai padėtų kitais metais Mad
ride įvyksiančioje konferencijo
je. Pagrindinis VLIKo uždavi
nys, kad nelegalios Lietuvos 
okupacijos klausimas toje kon
ferencijoje iškiltų ir kad rėmėjų 
tarpe būtų ne vien JAV, kaip 
kad atsitiko Belgrade, bet ir 
žymiai daugiau valstybių, kurias 
reikia paveikti bei laimėti. Mad
rido konferencijai dr. D. Krivic
ko vadovaujama komisija ruo
šia medžiagą. Antai, Ribbentro- 
po-Molotovo sutarties 40 m. su
kakties proga 45 baltiečiai 
Maskvoje įteikė pareiškimą, kad 
Baltijos valstybėms būtų suteik
ta laisvo apsisprendimo teisė. 
VLIKas, apie tai sužinojęs, tuoj 
pat paruošė raštus Helsinkio 
aktą pasirašiusių 30 valstybių 
vadovams, išskyrus komunisti
nių valstybių griežtojo režimo 

vadovus, prašydamas, kad jie 
paremtu 45 baltiečių prašymą. 
Pradžioje buvo numatyta vi
siems pasiųsti telegramas. Bet 
sužinojus, kad telegramų kaina 
siektų 1,200 dol., jos pasiųstos 
tik Airijos. Vatikano, Kanados, 
Lenkijos, Britanijos vadovams 
ir Valstybės Departamentui, o 
likusiems raštai pasiųsti ‘special 
delivery’ laiškais. Dr. J. Stukas 
tą VLIKo pareiškimą perdavė 
JAV spaudai.

— O kokie atgarsiai?
— Iki šiol oficialiai atsiliepė 

Šveicarija ir Kanada. Tikimės ir 
daugiau atsiliepimų.

— Kaip su aukomis ir apla
mai kokia darbo nuotaika?

— Kaip žinoma, VLIKą fi
nansuoja Tautos Fondas. Mums 
malonu, kad viso pasaulio lietu
viai remia Tautos Fondą ir kar
tu VLIKą. Pajamos, bent šiuo 
metu, yra visiškai patenkina
mos. Paskutinių mėnesių laiko
tarpyje VLIKas gavo du stam
besnius palikimus. Metinis jo 
biudžetas — apie 80,000 dol. 
VLIKo veiklos pasisekimas la
bai priklauso nuo visuomenės 
pagalbos. Juo didesnis visuome
nės pritarimas, juo VLIKo veik
la našesnė. Pozityvi kritika la
bai reikalinga.

— Ką apie Kanados lietuvius 
pasakytumėt?

— Tik geriausius žodžius. Ka
nados lietuviai stipriausiai re
mia Tautos Fondą. Ypatingai 
malonūs VLIKo santykiai su Ka
nados LB. Neseniai turėjau 
naudingus pasitarimus su Ka
nados LB pirmininku J. R. Si
manavičiumi. Kanados LB at
stovaus VLIKui politiniuose rei
kaluose. Tikiuosi, kad tokius 
pat santykius labai greitai turė
sim ir su JAV LB.

— O ką pasakytumėt ąpie 
JAV lietuvių susiskaldymą? 
Esama nemažai priekaištų kad

Naujas lietuviu kelionių biuras

Simon’s
Travel Service 

kviečia 
keliauti kartu!

1979
ŠVENTĖS SU ARTIMAISIAIS LIETUVOJE: 
gruodžio 20 — sausio 3 d. Vilnius — Ryga 

Kaina tik $1799.
Skubėkite užsisakyti vietas!

Vilnius —
Vilnius —
Vilnius —
Vilnius — Paryžius
Vilnius — Leningradas
Vilnius — Varšuva
Vilnius — Muenchenas

13 dienu
c-

Vilnius — Ryga
Vilnius — Ryga
Vilnius — Ryga
Vilnius — Ryga
Vilnius — Ryga
Vilnius — Ryga 

Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba. 
Mūsų biuras sutvarko ir visus dokumentus, reikalingus 

iškvietimams vizitui.

Tel. 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

jūsų asmenyje ir VLIKas remia 
vadinamąją reorganizuotą Ben
druomenę?

— VLIKas yra susirūpinęs ir 
giliai išgyvena skilimo proble
mas. Tiek aš, tiek ir VLIKo val
dyba turi vienodas simpatijas 
visiems. Visi labai išgyvenam, 
kad LB negali išspręsti savo 
problemų viduje. Mes remiame 
kiekvieną lietuvišką organizaci
ją. Griežtai paneigiu, kad kai 
buvau ALLTos pirmininku, pas
taroji prisidėjo prie LB skili
mo. Negaliu suprasti, kad LB 
teismo keliu galėtų išmesti lie
tuvius, kurie tuo metu nesutiko 
su LB vadovaujančių nuomone. 
1973 m. įvykusiame LB tarybos 
suvažiavime Oakbroocke, III., aš 
kaip tik pasiūliau rezoliuciją, 
kad būtų sudaryta neutrali ko
misija, kuri sueitų į kontaktą 
su suskilusiomis Marquette Par
ko ir Cicero LB apylinkėmis. 
Mano pasiūlymas pralaimėjo 
dviem balsais. Tada išėjau iš se
sijos.

Toliau besikalbant nemalonia 
skilimo tema, VLIKo pirminin
kas užsiminė, kad privačiai ban
doma, tikriausiai su VLIKo ži
nia, skilimą likviduoti, kad tuo 
reikalu iniciatyvos imasi dr. Br. 
Kasias. Tačiau vėliau patyriau, 
kaip tik tame posėdyje, kuriam 
baigiantis atvykau į VLIKo 
įstaigą, iš VLIKo valdybos po
sėdžio buvo išprašytas PLB val
dybos ryšininkas VLIKe Alg. 
Gureckas. Tuo būdu vienybės 
horizontai ateityje pasirodė dar 
niūresni.

Pabaigai dar kiek informaci
jos. VLIKo seimas įvyks gruo
džio 8-9 d. d. Baltiinorėje, Lie
tuvių Namuose. Organizaciniam 
komitetui vadovauja dr. Armo- 
nienė. Seimo metu dr. K. Jur- 
gėla kalbės tema “Lietuvos byla 
1980 m. perspektyvoje”, inž. L. 
Grinius — “Lietuvos teisės: ar
timo nusikaltimas artimui Lie
tuvoje ir svetur”, Alg. Gustai
tis — “Lietuvos -sienos”.

1980
kovo 15-23
spalio 3-11
lapkričio 3-11
gegužės 23 — birželio 9 
birželio 21 — liepos 5 
birželio 21 — liepos 5
rugpjūčio 9-23

su giminėm!
kovo 28 — balandžio 11 
balandžio 20 — gegužės 4 
birželio 23 — liepos 7 
liepos 12-26
rugsėjo 1-15 
gruodžio 22 — sausio 5,1981

Sesiją pradėjo KLB krašto 
valdybos pirm. J. R. Simanavi
čius, pakviesdamas prezidiumą: 
pirmininkais — M. Gudinską, 
Hamiltono apyl. pirmininką, inž. 
J. Danį iš Otavos ir dr. S. Čepą 
iš Toronto, sekretoriauti — L. 
Baziliauską ir Alf. Skrebūną iš 
Toronto. Invokaciją skaitė prel. 
J. Tadarauskas. žodžiu sveikino 
PLB pirm. inž. V. Kamantas, 
naujasis JAV LB pirm. inž. V. 
Kutkus ir VLIKo ątstpvas inž. 
L. Grinius, raštu — Lietuvos 
konsulas Kanadoje dr. J. žmuir 
džinas ir ALTos pirm. dr. K. 
Sidlauskas.

Pranešimai
Po trumpo KLB pirm. J. R. 

Simanavičiaus pranešimo savo 
veiklą apibūdino valdybos na
riai, atliekantieji atskirų sričių 
darbus. Visuomeninių reikalų 
komisija, vad. J. Kuraitės, rašė 
peticijas, rengė demonstracijas, 
turėjo pasimatymų su ministe- 
riais ir kitais augštais Kanados 
valdžios pareigūnais, ruošė 
spaudos konferencijas. Šiuo me
tu, bendradarbiaujant su Toron
to apylinkės valdyba, siekiama 
įsteigti nuolat aptarnaujamą te
lefono numerį, kuriuo pasinau
dodami savieji ir kitataučiai ga
lėtų gauti pagrindines informa
cijas, liečiančias lietuviškąją 
veiklą.

Pranešimą apie Baltiečių Fe
deracijos veiklą padarė inž. J. 
Danys. Suruoštas jau tradicija 
tapęs baltiečių vakaras Otavoje, 
kuriame dalyvavo daug augštų 
kanadiečių visuomenės asmenų. 
Ta proga įvyko ir Baltijos vals
tybių konsulų pasitarimas, ne
oficialiai globojamas Kanados 
užsienio reikalų ministerijos. 
Pasirašyta KLB sutartis su cen
triniu Kanados archyvu dėl lie
tuviškųjų dokumentų saugoji
mo. Paskutinis darbas buvo 
dokumentinės lietuvių parodos 
surengimas viešojoje Otavos bi
bliotekoje (rodiniai numatomi 
perduoti Kanados muzėjui). Ši 
paroda bus surengta ir kituose 
Kanados miestuose.. ..

Ižd. P. V. štrlrmo3pranėšinias 
buvo paruoštas raštu ir įteiktas 
kiekvienam suvažiavimo daly
viui. Iš jo sužinojome, kad me
tinių pajamų 1978 m. krašto 
valdyba turėjo $31,544.61, išlai
dų — $10,017.48. šiuo metu iž
de yra $21,527.13. Sekančių me
tų sąmata priimta $6,500.00 su
mai.

Švietimo komisijos pirm. V. 
Stanevičienė painformavo, kad 
šiuo metu veikia septynios pra
džios mokyklos ir Augštesnieji 
Lituanistiniai Kursai Toronte. 
Mokinių skaičius visur paleng
va mažėja, išskyrus Londoną, 
Ont., kur atsikelia šeimų iš Kve
beko provincijos.

Kultūros komisijos pirm. M. 
Chainauskas nusiskundė, kad 
nepavyko suregistruoti visų 
Kanadoje gyvenančių lietuvių 
kultūrininkų. Surengtas talentų 
vakaras. Organizuojamos P. 
Amerikos meninių vienetų gast
rolės po Kanadą.

Jaunimo reikalais kalbėjo 
buv. KLJS pirm. P. Kuras. Da
lyvavo politinėje veikloje kartu 
su visuomeninių reikalu komisi
ja, padėjo organizuoti PLJ Kon
gresą. Surengta Vakarų Kana
dos jaunimo stovykla. Pagrindi
nis naujosios valdybos darbas 
būsiąs įtraukti Į jaunimo sąjun
gą kiek galint didesnį jaunų 
žmonių skaičių, ypač kreipiant 
dėmesį į tuos, kurie kituose jau
nimo junginiuose nedalyvauja. 
Pabaigoje buvo pristatyta nau
joji Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba.

Kanados Lietuvių Fondo var
du kalbėjo inž. E, čuplinskas, 
Šalpos Fondo — V^Sakas, gar
bės teismo — J. Adomaitis, Tau
tos Fondo — J. Vaičeliūnas ir A. 
Firavičius, sportininkų vardu — 
Alf. Balnys (veikia 5 klubai). 
Revizijos komisijos pirm. J. 
Krištolaitis pranešė radęs viską 
tvarkoje. Mandatų komisijos 
pirm. A. Pocius painformavo, 
kad suvažiavime dalyvauja: 8 

■ Kas Tautos Fondui aukoja, ;
TAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA.
KAI TESTAMENTĄ RAŠYSI, 
IR LIETUVĄ PRISIMINK —
NORS DALELĘ SAVO TURTO ’
TAUTOS FONDUI UŽRAŠYK —

Tautos Fondo Toronto atstovybė ’
A AAAAAAAAAAA A,, A A A A A A A AAAAAAA^-ą^Ą^

krašto valdybos nariai, 40 atsto
vų ir 8 svečiai, iŠ viso 56 asme
nys.

Diskusijos
Diskusijose išreikštas susirū

pinimas mažomis kolonijomis, 
kultūrinio judėjimo pagyvinimu 
ir vis dar nepasibaigusiais nesu
tarimais tarp VLIKo ir PLB val
dybos. PLB pirm. V. Kamantas 
padalino tarybos nariams savo 
rytdienos pranešimo kopijas. Iš 
jo, tarp kitko, sužinojome, kad 
naujai sudarytoje PLB švietimo 
taryboje yra šie nariai: pirm, 
kun. A. Saulaitis, E. Paulikienė, 
Alg. Stankus-Saulaitis, D. Kvik
lytė, V. Matulaitis, G. Petraus
kienė ir L. Rimkus. Naują vi
suomeninių reikalų komisiją su
daro: pirm. V. Kamantas, dr. K. 
Ambrozaitis, B. Bieliukas, Alg. 
Gureckas, S. Kuprys, II. Lau
čienė, dr. T. Remeikis ir PLJ 
S-gos atstovas. Iš Kanados j ją 
dar galbūt įeis: J. R. Simanavi
čius, inž. J. Danys ir gal dr. P. 
Lukoševičius.

Veiklos apžvalga
Apylinkių pranešimuose gir

dėjome apie jų ruošiamus įvai
rius renginius, kurie daugelyje 
vietų panašūs, tad teko pasižy
mėti tik kaiką įdomesnio. Kal- 
garyje jau šešeri metai eina 
"Kalgario Lietuvių Žinios”; 
Thunder Bay sodins ąžuoliuką, 
gautą iš Vilniaus; Hamiltone 
jieškoma vieta, kur padėti Dau- 
giakultūrio Centro patalpose 
įrengtą lietuvišką namelį, nes 
dabartinė patalpa griaunama; 
Londonas siunčia siuntinius į 
Suvalkų kraštą tiesiai, ne per 
Šalpos Fondą; Otavoje veikia 
mergaičių dainos ratelis “Ra
munėlė”; Rodney apylinkė bai
gia išnykti — liko tik 8 šeimos; 
St. Catharines surengė šių me
tų Kanados Lietuvių Dieną; 
Sudburyje, šalia Bendruome
nės, veikia šauliai ir žvejai bei 
medžiotojai; Toronte rengiamas 
centrinis Kanadai Vilniaus un
to 400 metų sukakties minėji
mas. f > .»■«■

Bendruomenės ateities veik
los gairių nagrinėjime daugiau
sia laiko užėmė Vasario 16 aukų 
rinkimo klausimas, svarstytas 
jau pernai, bet tinkamai nebaig
tas. Šiemet balsų dauguma nu
tarta rinkti aukas pagal aukoto
jo valią (Tautos Fondui ar Ben
druomenei).

Sekančių metų sukaktuvinė 
25-ji Kanados Lietuvių Diena 
nutarta rengti Hamiltone.

Diena baigta vakariene, me
nine dalimi ir disidento T. Venc
lovos kalba. Dainavo iš “Auku
ro” narių sudarytas vienetas 
“Aukuro Daina”.

PLB pirmininko pranešimas
Sekmadienį pagrindinis lai

kas buvo skirtas PLB pirm. V. 
Kamanto pranešimui, kurio 
klausėsi ne tik tarybos dalyviai, 
bet ir gausi Hamiltono visuome
nė. Apibūdindamas PLB valdy
bos, kaip pasaulinio organo, dar
bus, pirmininkas suminėjo viso
keriopą paramą P. Amerikai, o 
taip pat ir didesnius darbus Š. 
Amerikos žemyne. Pranešė, kad 
sekančios Pasaulio Lietuvių Die
nos bus 1983 m. JAV-se. PLB 
švietimo komisijos veikla bus 
kreipiama daugiausia į netur
tinguosius kraštus. Kultūros ko
misija tuo tarpu užimta gastro
lių organizavimu. Atvažiuos 
“Ąžuolynas” iš Urugvajaus, “Ži
butės” iš Argentinos, bus su
rengta Australijos dailininkų 
paroda. Paminėjęs, kad IV-sis 
jaunimo kongresas labai gerai 
pavyko, pirmininkas padėkojo 
kanadiečiams už gausų jo rėmi
mą, už darbą, ypač Joanai Ku- 
raitei, KLJS lėšų telkimo komi
sijos pirmininkei (jai įteikė ką 
tik išleistą Vilniaus un-to meda
lį). Pagaliau pirmininkas kiek 
ilgiau sustojo ties PLB ir VLI
Ko santykiais, juos detaliai nu
šviesdamas ir atsakydamas į 
klausimus. Priėmus rezoliuci
jas, daina “Lietuva brangi” pa
lydėjo visus namo. A. R.
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KAZYS MILERIS, Vyskupo M. Valančiaus mokyklos vedėjas, ir adv. JOANA 
KURAITĖ KLB tarybos suvažiavime tvarko registraciją Nuotr. J. Miltenio

Jaunimo Įsipareigojimai
Pasaulio lietuvių jaunimo ketvirtojo kongreso nutarimai

(Tęsinys iš pr. numerio)

Liaudies lobynas
Lietuvių tautosaka ir tauto

dailė yra svarbios lietuvių kul
tūros dalys, kurių išnykimas bū
tų tragiškas. Lietuvoje, o dar la
biau išeivijoje dingsta lietuviš
kos tradicijos ir papročiai, vei
kiami skirtingų pasaulėžiūrų, 
ekonominių sąlygų, geografinio 
išsisklaidymo ir aplamai apati
jos. šio liūdno fakto akivaizdoje 
skatiname lietuvių jaunimą pa
žinti bei skleisti tautosaką ir 
įvairiomis progomis naudoti lie
tuviškus papročius šeimoje. Ra
giname tautodailės parodų, tau
tinių šokių pasirodymų, koncer
tų arba panašių renginių ruošė
jus supažindinti dalyvius bei 
žiūrovus su gilesne lietuviško
sios tautosakos prasme.

įpareigojame PLJS valdybą 
susirūpinti tautosakos likimu, 
sudarant bibliografiją, kuri bū
tų prieinama visiems.

Kūrybinių jėgų brandinimas
Sveikiname visus, kurie savo 

kūryba prisideda prie Lietuvos 
vardo išgarsinimo, o ypač tuos, 
kurie kurdami pasinaudoja lie
tuvių tautosakos bei tautodailės 
lobynu, supažindindami plačiąją 
visuomenę su lietuviškosios kul
tūros pagrindais.

Skatiname kraštų LJS viene
tus sudaryti sąlygas pajėgiems 
jauniems kūrėjams viešai pasi
reikšti, ruošiant talentų vaka
rus, minėjimus ir kitokius ren
ginius. Tokiu būdu ugdomas ir 
viso išeivijos lietuvių jaunimo 
kultūrinis sąmoningumas.

Siūlome PLJS valdybai su 
kraštų LJS pagalba sudaryti pil
ną kultūrinių vienetų bei asme
nų sąrašą. Šį sąrašą galima bū
tų paskelbti spaudoje ir kitais 
būdais pateikti paskirų kraštų 
lietuviams. Tai įgalintų glaudes
nį ir labiau apgalvotą kultūrinį 
bendradarbiavimą tarp kraštų.

Raginame PLJS valdybą iki 
sekančio kongreso suruošti jau
nų kūrėjų studijų savaitę, ku
rioje įvairių sričių menininkai 
galėtų pasidalinti patirtimi, ap
tarti bendras problemas ir ištirti 
galimybes glaudesniems ryšiams 
palaikyti.

ORGANIZACINIAI REIKALAI
Naujoji valdyba

Naująją Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos (PLJS) val
dybą sudaro pirmininkas Ginta
ras Aukštuolis, vicepirmininkai 
Saulius Cyvas ir Emilija Saka- 
dolskienė, nariai Milda Kupci- 
kevičiūtė ir Linas Rimkus. Val
dyba bus papildyta dviem na
riais korespondenciniu posė
džiu.

V PLJK
Penktasis Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresas (V PLJK) 
įvyks 1983 metų vasarą šiaurės 
Amerikoje. Kongreso ruošos ko
mitetą kviečia ir tvirtina PLJS 
ir PLB valdybos. PLJS valdyba 
yra atsakinga už V PLJK aka

deminę programą ir atstovų pa
ruošimą.

Padėkos
Dėkojame Gabijos Juozapavi

čiūtės vadovautai PLJS valdy
bai už jos darbą ir Sąjungos 
veiklos bei krypties vystimą.

Dėkojame Vytauto Kamanto 
vadovaujamai PLB valdybai už 
moralinę bei finansinę paramą 
IV PLJK ir tikimės, jog šis kon
gresas bus paskata platesniems 
ryšiams su Europos lietuviais.

Dėkojame Andriaus Smito va
dovautam IV PLJK Ruošos Ko
mitetui už kongreso suruošimą 
ir nepailstamą darbą.

Dėkojame išeivijos lietuvių 
spaudai, rėmėjams bei aukoto
jams, kurių dėmesys lietuvių 
jaunimui įgalina tolimesnę veik
lą.

Sveikinimai
Sveikiname okupuotos Lietu

vos jaunimą.
Sveikiname Lietuvos pogrin

džio spaudos leidėjus.
Sveikiname nepriklausomos 

Lietuvos diplomatinę tarnybą, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę ir Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą.

Sveikiname Jungtinių Tautų 
generalinį sekretorių Kurt 
Waldheimą ir prašome jj at
kreipti dėmesį į Pabaltijo rei
kalus.

Sveikiname popiežių Joną- 
Paulių II ir dėkojame už lietu
vių tautai bei Lietuvos tikintie
siems parodytą dėmesį.

Sveikiname PLB garbės pir
mininką Stasį Barzduką ir dė
kojame už jo nuolatinę paramą 
lietuvių jaunimui.

Sveikiname kun. Kazimierą 
Pugevičių už jo rūpestį ir dar
bą Lietuvos pogrindžio spaudos 
platinime.

Sveikiname šių kraštų parei
gūnus ir prašome juos kelti Lie
tuvos reikalus savo kraštuose 
bei įvairiuose tarptautiniuose 
forumuose: Argentinos, Austra
lijos, Brazilijos, Didžiosios Bri
tanijos, Italijos, Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Kanados, Ko
lumbijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Urugvajaus, Vokietijos ir Vene- 
cuelos.

Pareiškimas
Kreipiamės į Sovietų Sąjun

gos komunistų partijos sekreto
rių Leonidą Brežnevą, reikalau
dami baigti Pabaltijo kraštų 
okupaciją ir žmogaus teisių nei
gimą Lietuvoje.

Kongreso nutarimai
Visi ankstyvesniųjų kongresų 

nutarimai, kurie priešinasi IV 
PLJK nutarimams, negalioja.

1979. VII. 29.
Altenberg, Vakarų Vokietija

• Jaunimas yra mūsų gyvenimo 
šaknys. Jos nudžius — išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, di
dingos šokių šventės ir nebebus kam 
žodžio tarti dėl Lietuvos laisvės.

M. KRUPAVIČIUS
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“Viva Europa!”
Šaunus LosAngeles lietuvių jaunimo pasirodymas

Brazilijos lietuviu padangėje

ALGIRDAS GUSTAITIS

Gerai yra ne tai, kaip auto
rius mano, bet tai, ką gerai pub
lika priima, šioji paprasta min
tis dažnai tylomis praleidžiama 
didžiųjų vaidilų ar krivių.

Dažnai mėgstama kritikuoti 
lietuvišką jaunimą, esą jis ne
sidomi lietuviška veikla, nekal
ba lietuviškai, neprenumeruoja 
lietuviškos spaudos ir prastai 
rašo.

Bet yra antroji dalyko pusė 
— veiklusis mūsų jaunimas. Jis 
pasirodo tada, kai jam atrodo 
reikalinga ar patinka. Kaip ir 
vyresnieji. Ir pasirodo taip, kad 
ploja ne tik jaunimas, bet ir se
nimas.

Vienas toksai pavyzdys yra 
Los Angeles lietuvių jaunimo 
parengtas ir jau keletą kartų 
Los Angeles mieste suvaidintas 
linksmas, gyvas, įdomus pasiro
dymas vardu “Viva Europa!” 
(Du paskutinieji — 1979 m. spa
lio 6 ir 7 dienomis).

Kas yra “Viva Europa”?
Perkeltine prasme — minti

mis, jausmais grįžimas Euro
pon. Ir net Lietuvon. Trumpas 
nusigręžimas nuo Amerikos, at
sigaivinimas gyvenimu Europo
je.

Europa yra daugelio ameri
kiečių tėvų, senelių ar prosene
lių kilmės vieta. Visi baltieji at
vyko iš Europos. Europa buvo, 
yra ir ilgai paliks kultūros cent
ru visiems iš jos kilusiems. Mo
dernūs amerikiečių patogumai 
ar keisti prajovai toli gražu ne- 
visad pirmauja prieš europie
čius. Europoje yra to, ko nėra 
Amerikoje.

Juo labiau lietuviams mūsų 
Lietuva ir jos kultūra, papročiai 
yra nepakeičiami amerikietiš
kais ar vokiškais, brazilietiškais, 
australietiškais. Lietuva tebėra 
spinduliuojanti jėga, nors ir 
okupuota. Nepasiekiamas objek
tas dažnai yra siektinesnis. To
dėl ir dabar nepasiekiama Lie
tuva jokiu būdu nedyla užsieny
je gimusio lietuviškų šeimų jau
nimo širdyse. Ir tai ryšku ste
bint “Viva Europa!" • *

Scenoje matyti kelios dešim
tys akademinio jaunimo, visai 
gerai ar net puikiai kalbančio 
lietuviškai, dainuojančio i r 
pokštaujančio. “Viva Europa” 
yra parengta Los Angeles lietu
vių jaunimo, vadovaujant ir re
žisuojant Danutei Barauskaitei, 
kuri taip pat yra jauna. Kas yra 
toji “Viva Europa”? Tai nuoty
kiai lietuviško jaunimo, vyks
tančio iš Amerikos (ar Los An
geles) į lietuvių jaunimo kon
gresą Europoje.

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

pageidaujama ir naudinga.

Siuntinys n r. 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 {vairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos “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 ši siuntini 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: 14 sv. 

arbatos — $5.00; Vi sv. kavos (nescafe) — $7.50; 1 sv. pupelių ka
vos — $8.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $8.50; 1V4 sv. razinkų — 
$2.50; cigarečių 40 — $5.60.

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

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

Norime atkreipti klientų dėmėsi, 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 Lone, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Telefonas 01-460-2592

Pradėjus išvykimu iš Los An
geles, nuotykiai vyksta Lon
done, Madride, Paryžiuje, Ro
moje, Vienoje, Šveicarijoje, Vo
kietijoje ir vėl Los Angelese.

Vienur Šokama, kitur dainuo
jama, išdykaujama, sutinkami 
lietuviškai kalbantieji arabai, 
lietuviškai nemokantis prancū
zas, puikiai lietuviškai kalban
tys bavarai, linksmos ispanės ir 
prancūzaitės. Veiksmas veja 
veiksmą, nuotykis paskui nuoty
kį, išdaiga po išdaigos, nauji 
drabužiai, žavios dainos, puiki 
muzika, modernus apšvietimas, 
gyvas ir jaunas sąmojis, žavi 
mergaičių apranga, malonios so
lo dainos, smuikas, fleita, akor
deonas, pianinas. . .

Vaidinimas
Patekti j salę nebuvo lengva, 

ir nevisi gavo bilietus, kurie ne
buvo pigūs. Pilna salė stalų, kė
džių. Prie stalo turėtų sėdėti po 
10 žmonių, bet kaikur sėdėjo po 
keliolika susispaudę. Gera vaka
rienė su puikiu mėsos kepsniu.

Šviesos gęsta, muzika (iš 
plokštelių ar juostų) ir prašau: 
"Viva Europa” pradedama va
žiuojančių kaliforniečių. Virš jų 
galvų — Lietuvos vėliava. Atsi
duriame Londono Picadilly cir
ko muzikiniame teatre. . . Ir 
taip per visą Europą.

Stebino puiki idėja tokį vei
kalą sugalvoti, parengti. Bravo, 
Danute Barauskaite! Sceninių 
pakeitimų metu, greta aut sie
nos buvo rodomos iš tos kelio
nės puikios skaidrės. Vos galė
jai spėti sekti, nes buvo rodo
mos dviejose vietose iš karto.

Kas buvo geriausia? — Pra
šau, neklauskite. Viskas buvo 
gerai. Daugeliui patiko solistės 
Vita Polikaitytė ir Daina Gu- 
dauskaitė. Kabaretiniai šokiai, 
choreografuoti Rasos Zelenytės. 
Štai kas labiausiai žiūrovams 
patiko! Lietuviai pasiilgę dau
giau gyvumo, jaunystės, 
džiaugsmo, smagumo.

Danutės Barauskaitės vado
vaujamas linksmas jaunimo vie
netas su “Viva Europa” jau pa
kviestas į Čikagą ir Torontą. Ne
tenka abejoti — ir tenai bus iš
parduotos visos vietos, perpil
dytos salės. Lai ateina pasižiū
rėti ir ramaus tykumo norintie
ji: pamatys kurioje linkmėje 
yra jaunimas.

Pagarba lietuviškoms šei
moms, išauginusioms tokį pui
kų lietuvišką jaunimą! Priimki
me jį su meile, nuoširdumu, pa
garba ir džiaugsmu! Ačiū pui
kiajam lietuviškam jaunimui už 
tokį sklandų, didelį ir labai 
reikšmingą darbą, linksminant 
visų amžių žmones.

ALT-os rengtas Amerikos lietuvių kongresas Klevelande š.m. spalio 13-14 dienomis. Pirmoje eilėje — 
LIDIJA ir ROMAS GIEDROS, V. JOKŪBAITIS Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuvos laisvės viltis negęsta
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas bei jos rengtas kongresas š.m. spalio 12-14 d. d. 

Klevelandė "Hollenden House" viešbutyje" z

J. ŠARAPNICKAS
39-tame ALTos suvažiavime 

dalyvavau kaip SLA 72 kuopos 
atstovas iš Hamiltono. Be ma
nęs, iš Kanados dalyvavo Biru
tė ir Petras Januškos iš Wind- 
soro, Ont:

JAV lietuvių kongresas pasi
rinko šūkį: “Lietuvis nepavargs 
kovoje už Lietuvos laisvę!"

Spalio 12 d., 9.30 v.r., ALTos 
39-tą suvažiavimą-kongresą pra
dėjo kun. A. Stašys. Sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
pakvietė invokacijai prel. J. Bal- 
kūną ir perdavė pirmininkavimą 
ALTos pirm dr. K. Šidlauskui. 
Po to sekė ALTos mirusių vei
kėjų pagerbimas ir sveikinimai. 
Pirmasis sveikino VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis. Sveikinimų buvo 
labai daug žodžiu ir raštu, įskai
tant ir JAV prez. J. Carterio. 
Pageidauta, kad ALTa ir Bend
ruomenė prieitų prie susitari
mo.

Visų nustebimui Amerikos 
Lietuvių Katalikų Moterų Są
jungos pirm. Julija Mack įrodė, 
kad ALTa buvo sudaryta 1915 
m. ir atsisteigė sovietams oku
pavus Lietuvą 1940 m.

Paskaitos
ALTos 5-rių metų veiklą nu

švietė savo pranešime dabarti
nis pirm. dr. K. Sidlauskas.

VLIKo pirm. dr. K. Bobelis 
savo paskaitą “Helsinkis — 
Belgradas — Madridas” trum
pino, kiek pakeisdamas ir temą, 
nes panašiu klausimu kalbėjo 
dr. K. Sidlauskas. Jis pabrėžė 
Helsinkio konferencijos reikš
mę pavergtai Lietuvai, Helsin
kio deklaracijos nevykdymą 
Sov. Sąjungoje ir kvietė į talką 
visus veiksnius .tinkamai pasi
ruošti Madrido konferencijai, 
kuri įvyks 1980 m. lapkričio 
11 d.

Dr. K. Bobeliui baigus kalbė
ti, sustoję dalyviai audringai 
plojo.

Gen. konsulo A. Simučio pa
skaita “Lietuvos laisvės viltys 
šių laikų tarptautinėje raidoje” 
susilaukė didelio įvertinimo. 
Publika audringai plojo. Tuo
jau atsirado entuziastų, kurie 
čia pat sudėjo $1000, kad ši pa
skaita būtų atspausdinta atskiru 
leidiniu ir paskleista visuome
nėje. Jaunosios kartos veikėjas 
dr. V. Stankus skaitė paskaitą 
tema “Jaunesnioji karta Lietu
vos laisvinimo darbe”. Jis pa
reiškė, kad daug žalos padaro 
tėvai, kurie, vaikams girdint, ne
palankiai kalba apie lietuvišką 
veiklą. Vaikai, tokias kalbas nu
girdę iš tėvų ir aplamai vyres
niųjų, tampa pasyviais tautinei 
veiklai ir dažnai visai pasitrau
kia iš lietuvių tarpo.

Svečių žodis
Spalio 13 d. vakarą įvyko iš

kilminga vakarienė “Hollenden” 
viešbutyje. Prie garbės stalo sė
dėjo vyskupai: V. Brizgys, A. 
Deksnys, James A. Hickey, gen. 
konsulas A. Simutis, VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis su ponia, 
ALTos pirm. dr. K. Šidlauskas, 
SLA pirm. P. Dargis su ponia, 
V. ir O. Jokūbaičiai, A. Mikuls
kis su ponia, Amerikos valdžios 
atstovas Spencer Oliver, kun. 
A. Stašys, J. Valaitis, dr. L. 
Kriaučeliūnas, dr. V. Šimaitis, 
T. Blinstrubas. Pokylį pradėjo 
O. Jokūbaitienė, pakviesdama 
pokyliui vadovauti E. Bartkų. 
Maldą sukalbėjo vysk. V. Briz
gys. Kalbėjo konsulas A. Simu
tis, Klevelando vyskupas James 
A. Hickey.

Pagrindinę kalbą pasakė JAV 
valdžios atstovas Spencer Oli

ver. Jis savo kalboje plačiai pa
lietė Helsinkio konferencijos 
nutarimus, pabrėžė, kad sovie
tai tų nutarimų nesilaiko. Kal
bėtojas ypatingai atkreipė dė
mesį į sovietų brutalumą Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje.

Be to, pokylyje dalyvavo estų 
atstovas Juhan Simons ir latvių 
Janis Riekštins.

Meninę programą atliko Čiur
lionio ansamblis, vadovaujamas 
kompoz. A. Mikulskio. Taip pat 
šis ansamblis giedojo A. Mikuls
kio sukurtas Mišias už kenčian
čią Lietuvą spalio 14 d. per pa
maldas Šv. Jono katedroje. Mi
šias laikė vysk. V. Brizgys, pa
mokslą pasakė vysk. A. Deks
nys.

R. Giedros kalba
Spalio 14 d. kongrese kalbėjo 

neseniai ištrūkęs iš sovietų oku
puotos Lietuvos Romas Giedra.

Romas Giedra, būdamas ne
pilnametis gimnazistas, su savo 
draugais bandė lėktuvu 1962 m. 
pabėgti į Švediją, tačiau neįsten
gė lėktuvo užvesti ir tada auto
mobiliu bandė-pasprukti į Len
kiją. Buvo sulaikyti prie sienos 
ir visi suimti. Romas, kaip ne
pilnametis, gavo mažesnę bau
dą,-o trims kitiems skyrė po 12 
metų kalėjimo. Be to, motinai 
prašant persvarstyti bylą, baus
mė kaip nepilnamečiui buvo su
mažinta ir išleistas iš kalėjimo. 
Klaipėdoje baigė politechnikos 
mokyklą. Atvykęs pas savo tėvą

Aukojo "Tėviškės Žiburiams” ta. Dar šių metų gegužės mėnesį

$300: Kanados Lietuvių Fondas; 
$200: Julius Kviecinskas; $50: Vikt. 
Staškūnas, neolituanų korporacijos 
Čikagos skyrius; $30: dr. A. Šidlaus
kaitė; $25: V. E. Gruodis, Toronto 
“Gintaras”, Lietuvių Medž. ir Mesk. 
Klubas “Briedis” Sault Ste. Marie, 
Ont.; $22: H. Gavorskas; $20: J. Bud- 
nikienė, J. Dženkaitis, A. Radžius; 
$15: Br. Kolumbijos Lietuvių Medž. 
ir Mesk. Klubas “Bebras”; $12: G. 
Palmer; $11: A. Sapočkinas.

$10: M. Kizis, A. Perminąs, M. Gu
dienė, A. Stankaitienė, Eug. Kuchals- 
kis, č. Senkevičius, P. O. Vaičaitis, 
J. Juršys, E. M. Vaišnienė, P. Rožai
tis, L. Gzalvosas, R. Mitalas, Alg. Gus
taitis, A. L. Dargis.

$9: V. Gamelienė; $8: L. Šileikie
nė; $7: P. Mikšys; $6.15: Pr. Valo- 
nis; $6: Alf. Kruzinauskas, A. Ken- 
stavičius, A. Liaukus, L. Kairys, M. 
Mackevičius, M. Rybienė, Ig. Urbo
nas, J. Vaidotas, Br. Urbas, J, Vie- 
čerinskienė, Pr. Gustys, A. Statule- 
vičienė, A. Sudcikis.

$5: T. Dambrauskas, V. Sakas, S. 
Rutkauskienė, V. Mamaitis, K. Du
bauskas, Capt. E. A. Juodis, MD, 
T. D. Chornomaz, J. Pėteraitis, Ed. 
Žiaušys; $4: A. Ratkevičienė, B. Lu
kas, St. Pociulis, F. Prekeris, P. Ru- 
šinskas, V. Blažys; $3: Ig. Kazlaus
kas, A. Tamošiūnas; $2: V. Lenkai
tis, A. Lapinskienė, A. Bielskis, Iz. 
Vasyliūnas, J. Smulskis (Mrs.), B. 
A. Žutautas, A. Bendžius, M. Wikis 
(Mrs.); $2.50: p. Vingevičienė; $lr 
A. Karsokas, M. Kazlauskas, L. 
Johnston (Mrs.), J. Rimkūnas, A. 
Stuikys, kun. Z. Smilga, D. Viskon- 
tienė, E. Vaičekauskienė, A. Sukaus- 
kas, J. Visockis, J. Butkevičius, J. 
Kriščiūnas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$50: Jonas Paberžis; $25: kun. prof, 
dr. P. Ragažinskas, S. Markus, A. II- 
monis; $20: Br. Rakauskas, M. 
Paukštys, E. Dulkienė, A. P. Stanė- 
nas, A. Aisbergas, J. Jocas, K. Miš
kinis, Jonas Mickevičius, S. Kacki 
(Mrs.), J. Šeputis, Vincas Sakas, Al
gis Senkus, L. L. Ragas, DDS, kun. 
J. Pakalniškis, Vyt. Ripskis, Bronė 
Rutkauskas, Alg. Jurkštas, K. Rad
vila, dr. E. Lenkauskas, G. Kazlaus-

• “TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.'
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10. 

į Los Angeles, gavo elektrotech- 
niko darbą.

R. Giedra, negalėdamas pa
kęsti dabartinės santvarkos oku
puotoje Lietuvoje, bandė gauti 
leidimą išvykti pas tėvą į JAV. 
Visur buvo delsiama su atsaky
mais į prašymus. Gyvendamas 
okupuotoje Lietuvoje, paskuti
niais metais reiškėsi pogrindžio 
veikloje ir prisidėjo prie “LKB 
Kronikos” leidimo. 1978 m. lan
kėsi su žmona pogrindžio reika
lais Maskvoje ir buvo slaptosios 
policijos suimti. Tardė saugu
mietis Urbonas.

Padavęs prašymą išvykti iš 
okupuotos Lietuvos aplankyti 
savo tėvo arba visam laikui, R. 
Giedra susidūrė su trukdymais. 
Nuėjęs į atitinkamą įstaigą Mas
kvoje prašyti leidimo išvažiuoti 
pas tėvą ir gavęs neigiamą at
sakymą, pagrasino bado streiku 
— neisiąs iš įstaigos, kol negau
siąs teigiamo atsakymo. Be to, 
pareiškė, jei bus jėga išmestas, 
viešoje vietoje apsipilsiąs benzi
nu ir susideginsiąs.

Visus kongreso dalyvius nu
stebino R. Giedros pareiškimas, 
kad Amerikos ambasadoje turi 
tarnybas rusų agentai. Vieną jų 
atpažinęs, nes anksčiau jį suim
tą tardęs. J tai VLIKo pirm, la
bai reagavo ir šį reikalą pasiry
žo nuodugniai ištirti.

Buvo pateikta R. Giedrai 
daug klausimų, bet dėl vietos 
stokos neįmanoma jų atpasako
ti.

kas, M. Norvaišas-Kudirka, Bronė 
Kiaulėnienė, dr. R. Karka, M. Kizie- 
nė, B. Gaidžiūnas, Ed. Valeška, Jo
nas Racila, P. Stuopis, dr. J. šemo- 
gas, V. Prūsaitis, V. Paškovičius, 
Jurgis Valaitis, dr. J. G. Puodžiukas, 
A. Stankaitienė, K. Kačiulis, J. 
Spreinaitis-Sprein, J. Seniūnienė, R. 
Underys, R. Geležiūnas, dr. A. Šid
lauskaitė, Ona Vindašienė, M. Kie- 
raszewicz, kun. V. Martinkus, Č. Sen
kevičius, A. Mikšienė, M. Andriu- 
levičienė, V. Gražulis, K. Dubauskas, 
J. Prasauskas, P. M. Ruikis, T. D. 
Chornomaz, J. Kutkienė, J. Vinslo- 
vas, S. Vaičaitienė, P. Vindašienė, 
Br. Pakulis, kun. Vyt. Zakaras, A. 
Raulinaitis, P. žemaitis, K. Ožalas, 
J. Talandis, Pr. Vąlonis, J. Vitkūnie- 
nė, K. Lukas, St. Gaiievičius, K. 
Meškauskas, J. Kasiulis, P. Rožaitis, 
A. Viskontas, E. Šakienė, A. Drusei- 
kis, J. Jakaitis, dr. J. S. žmuidzinas, 
Ed. Galinaitis, St>. Vashkys, A. Ston
kus, J. Jasys, A. Poškaitienė, dr. Pr. 
Bagdas, A. Baronas, C. Žilionis, Eug. 
Lukoshius (Mrs.), Mr. Zirlys. Rėmė
jo prenumeratas už dvejus metus at
siuntė — $40: A. Urbonas, N. Jaku- 
činskas (Miss), A. Tėvelis, A. Au- 
gustinavičius, K. Valaitis.
Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.

Montrealio “Gintaras”, kurio koncertą Toronte — Mississaugoje, Anapilio salėje, lapkričio 17, šeštadieni, rengia 
KLK Moterų Dr-jos Lietuvos Kankinių parapijos skyrius savo trisdešimtmečio sukakties proga Tony’s Photo

R. KYMANTAS

Seniau ir dabar

Prieš II D. karą Brazilijos lie
tuvių kolonijoje ėjo net trys lie
tuviški savaitraščiai ir du žurna
lai. Jų puslapiuose, be įvairių 
gerų straipsnių, žinių, kronikų, 
aprašymų, dažnai tekdavo užtik
ti ir nelemtų ginčų, intrigėlių. 
O vadinamojoje “opozicinėje” 
spaudoje neretai pasitaikydavo 
ir nepagrįstų bei prasimanytų 
šmeižtų.

Dabar turime tik vieną vie
nintelį savaitraštį “Mūsų Lietu
va”, kurį leidžia ir redaguoja 
lietuviai kunigai saleziečiai, šis 
lietuviškas savaitraštis, nors 
mažas, bet rimtas. Jame neran
dame tokių ‘spaudos žemčiūgė- 
lių”, kurių būdavo anų laikų
mūsų spaudoje.

Bet tai dar nereiškia, kad 
Brazilijos lietuvių kolonijoje 
šiais laikais nepasirodo ir nei
giamų reiškinių. Vienas tokių 
pažymėtinas lietuviškų organi
zacijų savitarpio* bylinėjimasis 
vietos teismuose. Tokiomis by
lomis, kurios daro gėdą lietu
viams prieš svetimtaučius, ypač 
brazilus, pasižymėjo Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoje, kuri yra 
trijų lietuviškų rūmų juridinė 
savininkė. Pirmoji tokia byla 
prieš keliolika metų buvo iš
kelta Tėvams jėzuitams po to, 
kai su jais S-gos valdyba buvo 
susitarusi išnuomoti dešimčiai 
metų dr. V. Kudirkos vardo rū
mus. Bet vieno asmens instiguo- 
jama valdyba susitarimą panai
kino ir pradėjo bylą, reikalau
jančią iš Tėvų jėzuitų išsikraus
tyti iš minėtų rūmų. Tėvai jė
zuitai, priversti išsikraustyti, įsi
gijo nuosavus rūmus tame pa
čiame Sao Paulo miesto rajone 
ir iki praėjusių metų dirbo pas
toracinį ir visuomenišką lietu
višką darbą. Jų dėka buvo 
įsteigta asmeninė lietuvių Sv. 
Kazimiero parapija.

1978 m. Tėvams jėzuitams iš
vykus iš Sao Paulo, jų įsigyti 
rūmai buvo perleisti lietuviams 
saleziečiams, kur ir dabar sėk
mingai vyksta tiek lietuvių pas
toracijos, tiek visuomeniškas 
kultūrinis lietuviškas darbas.

Antrąją nelemtą bylą dabar
tinis Lietuvių S-gos Brazilijoj 
pirmininkas pradėjo prieš Dr. 
J. Basanavičiaus vardo lietuvių 
mokyklos būrelį reikalauda
mas, kad būtų išsikraustyta iš to 
vardo lietuviškų rūmų, kuriuos 
šis būrelis globojo ir tvarkė 30 
metų, ruošdamas lietuviškus pa
rengimus, mokėdamas visus rei
kalingus mokesčius, darydamas 
remontus ir t. t. Pastaroji byla 

vietos teisėjas bandė taikiu bū
du išspręsti tarpusavio ginčą 
tarp dvejų lietuviškų organiza
cijų, bet Liet. S-gos Brazilijoj 
pirmininkas J. Antanaitis griež
tai atsisakė priimti teisėjo pata
rimą. Toms byloms iki šiol jau 
išleista stambios sumos pinigų 
advokatams ir kitiems. Ir tos 
sumos pinigų gautos iš naudoji
mo trijų lietuviškų pastatų: pa
rengimų, aukų ir kitokių paja
mų, kurios galėtų būti panaudo
tos naudingiems lietuviškiems 
reikalams.

Atrodo, kad dabartiniai Liet. 
S-gos Brazilijoj vadovai nesu
pranta ar nenori suprasti, kad 
visi trys lietuviški pastatai, ku
rių S-ga yra juridinė savininkė, 
buvo statomi tam, kad jais galė
tų naudotis visa susipratusių ir 
geros valios lietuvių visuomenė 
lietuviškiems reikalams, bet ne 
kokia saujelė lietuvių kolonijos 
tūrio valdytojų.

Biuletenis portugališkai?
Teko skaityti “Tėviškės Žibu

riuose”, kad per vieną VLIKo 
suvažiavimą buvo pranešta, jog

pastarasis leidžia “Eltos” biule
tenį lietuvių, italų, ispanų ir 
portugalų kalbomis. Neturiu ži
nių apie ispanų kalba leidžiamą 
“Eltos” biuletenį, nes jau keli 
metai nesu jo matęs, bet apie 
portugalų kalba leidžiamą “El
tos” biuletenį tikrai žinau, kad 
Brazilijoje (Sao Paulo) prieš 
daugelį metų buvo iš viso išleis
tas TIKTAI VIENAS NUME
RIS. O gal VLIKas tokį portu
galų kalba biuletenį leidžia Por
tugalijoj, Angoloj ar Mozambi
ke? Man, kaip žurnalistui dir
bančiam šioje srityje apie 50 
metų, būtų labai įdomu, kad 
VLIKo vadovybė ar kas kitas 
paaiškintų šio laikraščio skilty
se, nes man atrodo, kad “TŽ” 
bene bus plačiausiai skaitomi 
lietuviškoje išeivijoje.

“Mūsų Lietuva”
Pastaruoju laiku kunigai sa

leziečiai, ypač “Mūsų Lietuvos” 
administratorius kun. Stasys- Ši
leika, susirūpino šio laikraščio 
reikalais. Pirmiausia buvo pada
rytas žygis spausdinti ant gero 
balto popieriaus, kad pagerėtų 
laikraščio išvaizda. Bet tam rei
kalingos lėšos. Pirmoj eilėj tam 
tikslui buvo surengtas spaudos 
vakaras rugsėjo 15 d. Nors pa
sitaikė tą vakarą labai blogas 
oras, vakaras gražiai pasisekė. 
Prieš vakaro surengimą kun. St. 
Šileika kartu su žurnalistu St. 
Vancevičium per kelis vakarus 
aplankė kelioliką geriau pasitu
rinčių šeimų su garbės pakvie
timais ir surinko per 30 000 
kruzeirų (per 1.000 dolerių). Vi
sas vakaro pelnas paskirtas po
pieriaus pagerinimui.

Saleziečių iniciatyva čia ne
sustojo. Jie nupirko naują 
spausdinimo mašiną “DAVID
SON 701", kuri kainavo, labai 
trumpam išsimokėjimui, apie 1 
milijoną kruzeirų (šiuo metu 
vieno JAV dolerio vertė yra arti 
30 kruzeirų).

“Mūsų Lietuva” dabar jau 
spausdinama nauja mašina ant 
gero popieriaus, bet reikėjo tru
putį sumažinti laikraščio forma
tą, kurį ateityje numatoma kom
pensuoti puslapių skaičiumi. 
Taigi skaitytojai nebus 
skriausti teksto atžvilgiu.

Knyga apie Lietuvą
Atsargos kapitono Juozo 

vinsko ir kitų iniciatyva jau 
šiama spaudai platesnė knyga 
portugalų kalba apie Lietuvą, 
jos istoriją, geografiją, kovą už 
nepriklausomybę, laisvos Lietu
vos laikotarpį, jos okupaciją ir 
dabartinę padėtį. Knyga turės 
gražų spalvotą viršelį ir bus gau
siai iliustruota. Viršelį nupiešė 
viena jauna lietuvaitė dailinin
kė. Knyga bus spausdinama 
“Mūsų Lietuvos” spaustuvėje. 
Ją manoma išleisti dar prieš 
ateinančių metų vasario 16 die
ną. Knyga bus išsiuntinėta svar
biausioms vietos valdžios įstai
goms, ministerijoms, svetimų 
valstybių atstovams, konsulams, 
universitetų bibliotekoms ir 
svarbesniems brazilų laikraš
čiams bei žurnalams. Taip pat 
dalis bus parduodama visuome
nei. Knygos paruošimu spaudai 
daugiausia rūpinasi kpt. J. čiu
vinskas, pakvietęs į talką St. 
Vancevičių, R. Steponaitytę ir 
kitus žurnalistus.

nu-

čiu- 
ruo-

80 metų veikėjas
Š. m. rugsėjo 1 d. Sao Paulo 

mieste gyvenančiam savanoriui 
— kūrėjui atsargos kapitonui 
Juozui Čiuvinskui sukako 80 
metų. Ta proga buvo išleistas 
specialus “Mūsų Lietuvos” nu
meris su jo draugo žurnalisto St. 
Vancevičiaus parašyta trumpa 
biografija. Pats sukaktuvininkas 
tą dieną surengė priėmimą savo 
rezidencijoje, kur gavo daugybę 
sveikinimų. Kpt. J. čiuvinskas 
yra vienintelis likęs gyvas iš bu-

(Nukelta i 9-tą psl.)



Pianistas VYTAUTAS SMETONA, buvusio nepriklausomos Lietuvos prezi
dento vaikaitis, koncertuos Toronto universiteto Convocation salėje, kur 
i.m. lapkričio 11, sekmadieni, 3 v.p.p., rengiamas Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties minėjimas. Jo koncertas bus šio minėjimo dalis

Nebaigtas laiškas/

Brandaus koncerto belaukiant
Pianistas VYTAUTAS SME

TONA, nepriklausomos Lietu
vos prezidento Antano Smeto
nos vaikaitis, gimė 1955 m. va
sario 14 d. Klevelande. Jo muzi
kinės studijos prasidėjo nuo ket
vertų metų amžiaus pas savo 
mamytę, o vėliau — pas savo 
vyresnįjį brolį, jau subrendusį 
pianistą Antaną. Toliau studi
jas gilino pas garsųjį muzikos 
menininką ir mokytoją Leonard 
Shure.

1976 m. V. Smetona baigė 
Case Western Reserve universi
tetą meno bakalauro laipsniu.

Pirmasis jo pasirodymas įvy
ko 1973 m. kartu su Klevelan- 
do simfoniniu orkestru. 1976 m. 
su dideliu pasisekimu jis kon
certavo Niujorko Town Hall. Po 
to jis dažnai pasirodydavo su sa
vo koncertais Niujorke ir kituo
se didesniuose JAV miestuose. 
1979 m. V. Smetona įrekordavo

to' ni

Dailininkas Gailius Toronte
RIMA PUNISKAITE

Dailininko Gailiaus dvidešim
ties metų retrospektyvinė paro
da, kuri įvyko Toronto Lietuvių 
Namuose rugsėjo 29-30 dieno
mis (globojama Toronto skauti- 
ninkų-ių ramovės), buvo trijų 
dalių: tapybos, grafikos, knygų 
iliustravimo.

Tapybiniai kūriniai liudija di
džiausią dailininko laimėjimą, 
radusį įkvėpimą Wasagoje pra
ėjusią vasarą. Mes vasaras pra
leidžiam tenai, nes yra gražu, 
patogu, bet kažkaip apankam 
ten esančiam grožiui, bet kai 
atvažiuoja žmogus iš anapus At
lanto, jį pastebi. Raštu bepras
miška bandyt atvaizduoti tuos 
paveikslus, nes jie, gimę iš mo
dernizmo branduolio, yra skirti 
individo interpretacijai. Pirmu 
žvilgsniu jauti patraukimą, bet 
dar neaiškų. Tik po ilgesnio lai
ko, po akių ir vaizduotės pasida
vimo tiems paveikslams iškyla 
nuostabus ir žiūrovui brangus 
vaizdas. Gailiaus paveikslai tei
kia atvirai vaizduotei naujas vi
zijas ir skatina žiūrovą prisidėti 
prie šių vizijų kūrimo su alkana, 
bet kantria akimi ir ryžtingu pa
sitikėjimu savo vaizduotėje. Tik 
atsidavus spalvai ir formai, ga
lima pajusti tą gamtos srovę, 
kuri paveikė Gailių mūsų miš
kuose prie ‘jūros’ ir kuri jo aki
mis bei rankomis rado savo iš
raišką.

Gailiaus grafikos darbai ap
ėmė platesnį laikotarpį negu pa
rodoj išstatyti kūriniai, t. y nuo 
vėlyvų penkiasdešimtinių iki 
šių metų. Ankstyvoj graviūroj, 
išspausdintoj juoda-balta spal
vom, matom kruopščią Gailiaus 
ranką ir formą gaudančią akį. 
Atrodo, lyg dailininkas būtų 
bandęs surinkti jau turėtą, bet 
išblaškytą formą. Gal formatu 
ir tonu šie darbai sudaro mažes
nę dalį negu spalvota grafika, 
bet jie liudija svarbų Gailiaus iš
raiškos pavidalą. Spalvoti grafi
kos darbai, kaip “Surface emue” 
(Sujaudintas paviršius) ir “In- 
cabloc” ciklai, sudarė didžiau
sią parodoj išstatytų darbų skai
čių ir aiškiai rodė tolimesnį for
mos brendimą. Situose darbuo
se Gailius, jau atradęs formos 
galimybes, išreiškia pačią esmę. 
“Incabloc" cikle autorius pasie
kia pačią jos viršūnę. Tai stebė
damas, žiūrovas randa, kad for

ilgo grojimo plokštelę “Sirus 
1001”, atlikdamas Chopino, Lisz- 
to ir Rachmaninovo kūrinius.

Tiek rečitaliai, tiek Vytauto 
Smetonos įrekorduota plokšte
lė buvo sutikta žymių kritikų 
su entuziazmu ir geru įvertini
mu kaip pilnai subrendusio ir 
daug žadančio virtuozo.

1980 m. sausio 16 d. yra nu
matomas jo koncertas Londone, 
Anglijoje, o vėliau St. Paul, 
Min., rečitalis, kuris bus rekor- 
duojamas ‘‘National Public Ra
dio”.

Su dideliu dėmesiu laukiame 
Vytauto Smetonos piano rečita
lio lapkričio 11 d. Toronte uni
versiteto Convocation salėje Vil
niaus universiteto 400 metų su
kakties minėjime. Esame tikri, 
kad jis mūsų lūkesčiųų neap
vils, o jam atsilyginsim gausiu 
atsilankymu į minėjimą ir kon
certą. Inf.

mos paslapties jieškojimas bu
vo prasmingas ir suprantamas, 
nes visuotinis kūrybos balansas 
sotina akį ir lieka lyg įstrigęs 
mintyje.

Prieinam prie trečios dalies, 
būtent, knygų. Tai Gailiaus li
noleumo raižiniais iliustruoti 
Oskaro Milašiaus poezijos kūri
niai “La mer” (Jūra) ir “La suite 
lituanienne” (Lietuviška siuita). 
Čia nebuvo tomuose įrištos kny
gos, bet lapų rinkiniai, surišti 
nenutrūkstamom poezijos ir 
dailės mintim vietoj siūlų ir me
džiagos. Technišku atžvilgiu abi 
knygos turi daug ko bendro. Pa
vyzdžiui, yra tas pats rupus, ran
kom spaustas popierine ir ne
paprasta jėga dvelkiąs linoleu
mo raižymas (pnr’upis traukia 
dėmesį savo kūrybine verte). 
Kompozi jos atžvilgiu knygos 
yra aiškiai skirtingos. “La suite 
lituanienne” kūrinyje poezija ir 
iliustracijos matyti atskiruose 
fonuose — yra savarankiški, 
nors giminingi dalykai; atrodo, 
lyg Milašius ir Gailius alsuotų 
ta pačia tautodailės lyriškumo 
nuotaika. “La mer” parodo 
mums toki teksto ir iliustracijos 
sutapimą, kad negali atskirt kur 
žodis baigiasi ir kur banga pra
sideda. Visa knygos kompozici
ja ramina ir glosto akį bei lydi 
ją tolyn Į "”os ir svajonių gel
mes. Vien skaitymo tom kny
gom neužtenka. Norisi į jas dar 
kartą įbristi. Norisi dar kartą 
paliesti tą stipriai išrėžtų linijų 
formą ir pirštų nervais pasiekti 
naują meno dimensiją, kurios 
akis nesugeba suprasti.

Anksčiau buvo minėta, kad 
yra sunku išaiškinti Prano Gai
liaus meną kitiems; net pats dai
lininkas yra pasakęs: “Išaiškint 
jums mano meną reikštų išaiš
kint visą modernizmą ir jo šal
tinius”. Jo menas turi būti pa
matytas, pergyventas. Tik tada 
jo vertė ir jėga tampa supranta
mos. Kito žodžiai gali tik išju
dinti mintis, bet negali įtikinti 
akies.

Dail. Gailius grįžo Paryžiun, 
tačiau tebejaučiame, kad jo 
spalvos, jėga, gamtoj gimusi 
srovė pasiliko su mumis.

• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje — seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulvver-Yytton).

Mano rašytų vaizdelių hero
jus Mykolas Bevardis mirė. Ku
rį laiką apie jį nieko negalima 
buvo rašyti — jis ilgai sirgo ir, 
žinoma, per tą laiką nieko nenu
veikė. Juk sergančiam ir į mir
tį artėjančiam nebedaug rūpi 
pasaulis. O kur dėmesio cent
ras — priklauso nuo jo dvasios 
stiprybės ir pasaulėžiūros. Nevi
si žinojo, koks buvo Mykolas Be
vardis. Mieste tik šnekėjo, kad 
labai bijojo mirti. Bet jis mirė. 
Laikraščiai paskelbė “po sun
kios ir ilgos ligos”. . .

Štai dabar jis guli laidotuvių 
koplyčioje. Gražesnis negu bu
vo, jaunesnis negu žinota. Jau
kus kambarys su gėlėmis, žva
kėmis, brangiais baldais. Šilkų 
patalai paskutinei kelionei pa
kloti. Girdėti tyli muzika — la
bai švelnūs ir raminantys tonai, 
tarytum plauktų ne iš šio pasau
lio. Jei apie mirtį negalvotum, 
galėtum Mykolui net pavydėti 
— tokios pagarbos ir dėmesio 
jis gyvas būdamas nesusilaukė.

Apačioje posėdžiauja laidotu
vių komitetas.

— Taigi, karsto nešėjus paga
liau turime. Gerai, kad greitai 
susitarėme. Gaila, kad negali
ma buvo visų patenkinti. . . Po
nai, suprantate, parinkome še
šių svarbiausių organizacijų at
stovus.

— Žinoma, negi karstą neš vi
sų 30 organizacijų atstovai? . . . 
įsiterpė lyg pasipiktinusi kažku
rį ponia.

Bet sprendimu nevisi buvo 
patenkinti. Pusė dalyvių niurnė
jo, kad niekad nebus įmanoma 
nustatyti organizacijų svarbu
mo, juo labiau to netiktų daryti 
laidotuvių koplyčioj, kur toks 
grupavimas gali reikšti liūdną 
simboliką. Bet balsuojant ir bal
sams pasidalinus pusiau, pagal 
visus gero demokratinio veiki
mo nuostatus, lėmė pirmininko 
balsas. Po trumpo erzelio visi 
stengėsi ramintis.

— Jei galima, ponai ir ponios, 
pradėsime antrąjį klausimą, — 
kalbėjo pirmininkas, — o tas 
klausimas, kaip žinote, yra pie
tūs.

— Visai nereikia! — šūktelė
jo viena ponia.

— Na, kaip jau čia?. . .
— Visai paprastai, — nepasi

davė ponia, — augštuomenė ap- 
siena tik su kava ir pyragai
čiais. . .

— Iš kur gi tai? Pirmą kartą 
girdžiu, — protestavo kaimynė.

— Manau, kad darykime, kaip 
visi lig šiolei darė, — ramino 
pirmininkas pašnekoves.

— Žinoma, kaip čia kitaip. . .
— Ką čia naujo išgalvosi

te? .. . Mirę visi lygūs, jokios 
augštuomenės čia nėra, — kaž
kas iš kampo niurnėjo be teisės 
kalbėti.

Pagaliau nutarta. Bus pietūs 
su viščiukais ir maltos mėsos 
kepsniu. Be jokių svaiginamųjų 
gėrimų, kad būtų išlaikyta pa
dori rimtis ir neišblaškytas su
sikaupimas. Pyragų prineš po
nios. Jungtinis moterų būrelis 
pasirūpins kava ir staltiesėm, 
žinoma, gėlytėm ir servetėlėm, 
kad būtų jauku ir iškilminga.

Posėdžio dalyviai palieka pri
rūkytą kambarį ir grįžta koply
čiom Lankytojų spūstis dingusi. 
Minios kaip nebūta. Tik dar vie
na kažkokia tolima giminaitė 
apžiūrinėjo ant staliuko suri
kiuotas aukų korteles. Mykolas 
Bevardis — vienodas ir ramus. 
Darykite ką tik norite. Manęs 
nebėra jūsų tarpe, nors į mane 
dar žiūrite. . .

Ak, toks žymus veikėjas! Ir 
dar toks nesenas! Tegu ilsisi ra
mybėje. . .

* * *
Tą naktį sapnavau. Rodos, 

vaikštinėju salų parkuose ir su
tinku Mykolą. Jis sako man:

— Žinai, Česlovai, visi mano, 
kad aš miręs. Paguldė, gėlėmis 
apstatė, fondams aukojo, jaut
resnės ponios ir ašarą nubrau
kė, kai pirmininkas atsisveiki
nimo žodį tarė: o būta manęs 
nepaprasto žmogaus. . . Jei ne
būčiau miręs, būčiau nežinojęs 
niekad, kad esu geros širdies, 
tiek daug nusipelnęs tautai ir 
žmonijai, toks didelis patriotas 
ir toks mielas visų draugas, iš
kiliausias, gabiausias . . . žino
ma, iki sekančio tautiečio mir
ties.

— Tai kaip čia dabar? — spy
riausi, negalėdamas suprasti, 
kas čia darosi. — Klausyk bičiu
li, juk pats žinai, kad ilgai sir
gai, pats tave lankiau, mačiau 
tavo pabaigą, o dabar sakai ne
si miręs? . . .

Mykolas Bevardis išrauna 
smilgą ir ilgai žiūri į ją. Žinau, 
jis galvoja apie rudenį ir šalną, 
kuri sudžiovins žolę ir lapus. 
Pakeis jų spalvą. Bet ar gyvybė 
dings? Ne — ji yra žemėje, ir 
pati žemė yra gyvybė. O kas jis? 
Ar jis ne toji smilga? Ar žmo
gus menkesnis už žolės daige
lį? .. . Aš supratau. Man nebe
reikia atsakymo.

Si: s!: *

Šeši organizacijų atstovai ne
ša karstą ... Ne — tai rudens 
vėjas neša parudavusį lapelį, at
skirtą nuo gyvo kamieno. Neša 
iki pavasario. Ir mes žinome 
kas tada būna. Darosi nebe taip 
skaudu ir beprasmiška. Skaity
tos užuojautos virto žodžiais be 
tikrosios prasmės, tamsūs dra
bužiai priminė neaprėpiamą vi
satą. Ak, kur mane veda įstrigu
si mintis? Ar ji atitraukia nuo 
tikrovės, ar veda į ją? . . .

Po laidotuvių pietų grįžęs, 
ant stalo radau laišką, kurį čia

Dailininko Dargio paroda
VLADAS ŠALTMIRAS

Alf. Dargis jaučia dabartinės 
dailės pulsą, kuris reikalauja iš 
dailininko savito stiliaus ir nau
jų, dar niekieno nepavartotų 
techniškų priemonių jieškoji- 
mo. Seniau, prieš dailininko ir 
aplamai prieš visų menų eman
cipaciją (dar prieš Prancūzų re
voliuciją), kai dailininkas drau
ge buvo ir amatininkas, tarnau
jantis mecenatams ar šiaip 
klientams, vykdydamas jų pa
geidavimus, — jo stilius, meni
nis savitumas pasireikšdavo kū
rybinio gyvenimo brandume. 
Dailininkas anuomet nesibijojo 
nei imitacijos, nei savo paties 
darbų kopijavimo, jei atsirasda
vo darbų pareikalavimas.

Dail. Dargis, žinoma, dabar 
yra pačiame savo kūrybos bran
dume. Jo savitas stilius atsirado 
po daugelio metų kantrių studi
jų, iš jų išaugusios patirties, sa
vęs analizės bei naujų techniškų 
priemonių atradimo.

Šių metų spalio 20-21 d.d. To
ronto Prisikėlimo parapijos Pa
rodų salėje įvykusioje dailinin
ko parodoje matėme 40 jo dar
bų, nuo seniausios, dar 1946 
metais sukurtos grafikos, iki da
bartinių. Palyginus dabartinę 
jo kūrybą su paskutinąja, maty
tą Toronte prieš dvejetą metų, 
matyti akivaizdus poslinkis į be

padėjo testamento vykdytojas. 
Atplėšiu ir skaitau:

“Mielas Drauguži, — rašo 
man Mykolas Bevardis, — tai 
bene bus pirmas ir paskutinis 
laiškas Tau. Buvome visada 
taip arti vienas kito, kad rašyti 
nereikėjo. Bet dabar, kai Tu šį 
mano laišką skaitysi, aš jau gu
lėsiu po žiedais, išrikiuotas su 
šimtais kitų tautiečių, kurie ir
gi sirgo iliuzijomis apie didelį 
gyvenimą. O vienok jis yra ma
žas. Gal, sakyčiau, didelis tiems, 
kurie netikėjo riba, atsirandan
čia ties blizgančiu antkapiu. Bet 
tokių sutikau nedaug. Ir pats, 
prisipažinsiu, buvau toks. La
bai norėjau būti kitokiu, bet 
niekad neįstengiau. Nežinau ko 
trūko bet buvau, kaip ir visa 
minia, pilnas baimės ir nepasi
tikėjimo net ir tais, kurie apie 
amžinybę kalbėdavo. Kai Tu vis 
apie mane laikraščiuose rašy
davai, pasirašinėdamas slapy
vardžiu, įrodo, jog viešai bi joda
vai prisipažinti esąs mano drau
gas. Ir aš esu Tavęs daug kartų 
išsigynęs, jei man taip geriau 
apsimokėdavo. Vis to didelio 
gyvenimo norėdamas, jį kurda
mas visaip, juo tikėdamas, kol 
liga pasaulį sumažino iki lovos 
dydžio. Taip, drauguži, nebesva
jok apie didelį gyvenimą. Jo čia 
nėra. Yra tik dideli arba maži 
žmonės. Galvodamas tik apie 
mažytį gyvenimėlį, pats turėsi 
progos tapti dideliu. O tik to ir 
tereikia. Tikėk manim. Tik to 
tereikia. . .

★ * ★
Laiškas nebuvo baigtas. Jo

kio parašo, jokio “Sudiev”. Tik 
vėliau sužinojau, kad laiško 
baigti jis nebeturėjo jėgų. Vis
kas aišku ir paprasta. Vienas 
tik klausimas sekioja mane: ar 
esu kada nors kam sakęs, kad 
jis nėra mano draugas. . . ar jo 
kada vengiau, kad žmonės nesa
kytų — žiūrėkit ir jis toks 
pats? . . .

Beethoveno simfonijų garsuo
se matau didelį žmogų mažame 
gyvenime.

daiktiškumą, nors ir daiktinė jo 
kūryba (kurioje galima atpažin
ti sąlytį su išorinio gyvenimo 
tikrove) yra perteikiama per su- 
abstraktintą prizmę.

Kaip pats dailininkas aiškina, 
dauguma jo darbų atlikti kreidi
niame ar japoniškame popieriu
je. Kreidinam popieriui jis var
toja neglazūruotus emalio da
žus, praskiestus terpentinu. Vie
nu atveju jis daro ant kreidinio 
popieriaus įraižus, vėliau ap
dengdamas, pavyzdžiui, visą pa
viršių juodais dažais. Tuos da
žus ar jų dalį, nuplovus terpen
tinu, padarytieji įraižai lieka 
juodi. Į neliestojo juodo pavir
šiaus plokštę, kol dažai dar ne
nudžiūvę, jis gal įbraižo piešinį 
ar vinjetes, moduliuodamas ir 
likusi paviršų kitokiomis spal
vomis ar terpentino ploviniu. 
Arba, apdengęs litografiniais 
dažais stiklo plokštę, jis atsar
giai, perdaug neprispaudęs, pa
dengia tą stiklą japonišku po
pieriumi ir piešia įvairiais įrai- 
žais ant atbulinės popieriaus 
pusės. Nuėmus popierių nuo 
stiklo, padarytieji įraižai išlieka. 
Dažams išdžiūvus, jis vėliau 
komponuoja jau spalvotame pa
viršiuje savąsias abstrakcijas.

Alf. Dargis yra disciplinuotas 
dailininkas ir rūpestingai ba
lansuoja savąsias kompozicijas 
dviejų dimensijų plotmėje, kaip 
darydavo (ir tebedaro) moder
naus meno srovės atstovai. Jo 
mene nerasi poetinio lyrizmo, 
išstudijuoto impulsyvumo, kaip 
pvz. Prano Gailiaus tapyboje. 
Be kelių išimčių, kūrybinė Dar- 
gio kompozicija yra sunkoka. 
Pagrindinis jo dėmesys skiria
mas formaliniam paveikslo api
pavidalinimui. Jo spalvų skalė 
ribota, nors žmogaus akis, jei 
tikėti psichologams, sugeba at
skirti daugiau pusę milijono 
atspalvių. Spalvų skalės susiau
rėjimas yra būdingas dabarti
niam menui, nes menininkas su
grįžo į studiją, atsisakęs impre- 
sijonistų jieškoto sąlyčio su 
gamtoje esančia spalvų įvairy
be.

Dargio kompozicijos pagrin
du yra geometrinės figūros: ke
turkampiai, kreivės, apskriti
mai, neretai paįvairinami kali
grafine ar liaudies kūrybai arti
ma ornamentika. P 1 o k š m ė s, 
spalvos bei linijos ritmingi at
sikartojimai yra tos priemonės, 
kuriomis dailininkas Dargis su
geba Įgudusiai manipuliuoti, su
keldamas žiūrovui estetinį pa
sitenkinimą.
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metų sukaktį Los Angeles lietuviai 
paminėjo kompoz. B. Markaičio, SJ, 
kūrinių koncertu rugsėjo 23 d. di
džiojoje Wilshire Ebell teatro salėje. 
Jame pirmą kartą buvo atlikta Vil
niaus universitetui dedikuota muzi
kinė trijų dalių poema “Sonatos ir 
fugos”, kuriai panaudotas K. Bradū- 
no to paties pavadinimo poezijos rin
kinio tekstas, susietas su M. K. Čiur
lioniu. šio premjerinio kūrinio at
likime dalyvavo: sopranas B. Dab- 
šiene, mezzo-sopranas J. čekanaus- 
kienė, bosas R. Dabšys, paties B. 
Markaičio, SJ, kūriniais fortepijonui: 
nis 11-kos muzikantų orkestras. Pir
mąją koncerto dalį užsklendė pianis
tė A. Swearengin dviem naujais B. 
Markaičio kūriniais fortepijonui — 
“Daina be žodžių" ir “Rondo saltan- 
te”. Antrojoje dalyje mirusieji Vil
niaus universiteto profesoriai ir stu
dentai buvo prisiminti B. Markaičio, 
SJ, polifoninėmis “šv, Kazimiero 
Mišiomis”. Be jau minėto kamerinio 
orkestro ir solistų, jų atlikiman įsi
jungė sopranas P. Scanlon ir teno
ras D. Hart. Pertraukoje tarp abiejų 
koncerto dalių apie Vilniaus univer
sitetą kalbėjo Lietuvos garbės kon
sulas V. Čekanauskas. Minėjimo da
lyviams buvo pristatyti du buvusieji 
Vilniaus universiteto profesoriai — 
Kazys Alminauskas ir Jonas Kuprio- 
nis. Po koncerto kitoje Wilshire 
Ebell teatro salėje architektas Rimas 
Mulokas atidarė dviejų dailininkų 
parodą — paryžiečio Prano Gailiaus 
tapybos darbų, losangelietės Nijolės 
Grudzinskaitės-Kentienės — skulp
tūrų ir gobelenų.

RAŠYTOJAS ED. CINZAS, gyve
nantis Belgijoje, šiuo metu lankosi 
JAV-se. Kiek anksčiau jis buvo at
siuntęs Mackaus Knygų Leidimo 
Fondui antrą dalį romano “Raudo
no arklio vasara". Būdamas Čikago
je aptarė jo leidybos reikalus.

RAINERIS KUNADAS, Rytų Vo
kietijoje gyvenantis kompozitorius, 
prieš trejetą metų sukūrė operą 
“Lietuviški fortepijonai”, kuriai li
bretą buvo parašęs G. Wolfas pagal
J. Bobrowskio to paties pavadinimo 
romaną. Jos veiksmas vyksta ant 
Rambyno kalno, pagrindinis dėme
sys tenka K. Donelaičiui. Kompoz. 
R. Kunadą sužavėjo K. Donelaičio 
“Metai”, vokiečių kalbon išversti dr. 
H. Buddensiego. Artėjant K. Donelai
čio 200 metų mirties sukakčiai, R. 
Kunadas sukūrė “Metų” kantatą, ku
ri numatyta atlikti Dresdeno muzi
kos festivalyje 1980 m. gegužės 24-25 
d.d. Kantata Yra parašyta tenorui; 
dviem vaikų choram, vargonam, 
dviem mušamųjų ansambliam ir or
kestrui. R. Kunadas neseniai lankėsi 
Vilniuje ir ten paliko abiejų savo kū
rinių partitūras. Iš dail. E. Varno jis 
gavo pastarojo sukurtą K. Donelai
čio bareljefą.

DAIL. LEONAS URBONAS, gyve
nantis ir kuriantis Australijoje, 
Bowral apylinkės tulpių festivalio 
proga surengė savo naujausių darbų 
parodą. Jis turi nuosavą “Aro” sody
bą, kurioje ta paroda buvo atidary
ta rugsėjo 29 d. Šią sodybą dail. L. 
Urbonas nori paversti meno centru. 
“Aras” jau yra įtrauktas į Bowral- 
Mittagong apylinkės turistams lan
kytinų vietovių sąrašą.

XXIX-TAJAME TARPTAUTINIA
ME MENO FESTIVALYJE “Berli
ner Festwochen”, kuris buvo sureng
tas V. Berlyne rugsėjo 2 — spalio 
5 d. d., pagrindinis dėmesys teko M.
K. Čiurlionio kūrybai. Pirmą kartą 
užsienin buvo išleisti 36 M. K. Čiur
lionio dailės darbai. Jų parodos ati
daryme Charlottenburgo pilies oran
žerijoje aštuonias M. K. Čiurlionio 
preliudijas atliko vilnietis pianistas 
Dainius Trinkūnas, vieną kvartetą 
— styginis M. K. Čiurlionio kvarte
tas, kurį sudaro R. Šiugždinis, S. Kiš
kis, A. Grižas ir S. Lipčius. Atski
ras šio vilniečių muzikinio vieneto 
koncertas įvyko Eosanderio kapelo
je, primenančioje Vilniaus katedros 
Šv. Kazimiero koplyčią. Minėtoji ka
pela yra barokiniame XVII š. pasta
te. Vilniečiai muzikai savo koncerto 
programon buvo įtraukę M. K. Čiur
lionio "Kvartetą c-moll”, F. Schu- 
berto kvartetą “Mirtis ir mergelė” 
ir D. Šostakovičiaus “Kvartetą nr. 
3”. Po šio sėkmingo koncerto stygi
nis M. K. Čiurlionio kvartetas festi
valio direktoriaus U. Eckharto buvo 
pakviestas atvykti 1980 m. festiva- 
lin su D. šostakovičiaus kvartetų 
programa. Šiemetinio festivalio ren
giniuose taipgi dalyvavo Vilniaus 
M. K. Čiurlionio vidurinės meno mo
kyklos styginis orkestras, kuriam 
nuo 1955 m. vadovauja muz. Saulius 
Sondeckis, šis jaunųjų muzikantų 
ansamblis 1976 m. laimėjo V. Ber
lyne surengtą Herberto von Karaja- 
no konkursą. Jo koncertas festivaly
je įvyko M. K. Čiurlionio gimimo 
dieną — rugsėjo 23-ąją V. Berlyno 
filharmonijos salėje. Tą pačią dieną 
Charlottenburgo pilyje buvo sureng
tas studijinis M. K. Čiurlionio kūry
bos simpoziumas, vadovaujamas 
prof. dr. R. Stephano. Be vokiečių, 
jame dalyvavo prof. S. Sondeckis ir 
M. K Čiurlionio propaguotojas prof. 
Aleksis Rannitas iš JAV, anksčiau 
gyvenęs Lietuvoje. Simpoziume pa
sigesta trijų dalyvių iš Vilniaus — 
muzikologo Vytauto Landsbergio, 
dailės istoriko Jono Umbraso, savo 
brolio kūrybą garsinusios Valerijos 
Čiurlionytės-Karužienės.

“MUZKOS RUDUO-79”, surengtas 
Lietuvos Kompozitorių Sąjungos aš
tuntą kartą, buvo pradėtas tradici
niu koncertu Druskininkuose, prie 
paminklo M. K. Čiurlioniui, {vadinį 
žodį tarė valdybos pirm. V. Lauru- 
šas. Žurnalo “Kultūros Barai” pre
mija buvo įteikta kompoz. J. Juoza- 
paičiui už jo operą vaikams "Marių 
paukštė”. Apie 300 atlikėjų, 6 muzi
kologai ir 30 kompozitorių, pasiskirs
čiusių į tris grupes, lankėsi Suvalki
jos, Dzūkijos ir Augštaitijos rajo
nuose. Koncertuose buvo prisimintas 
devyniasdešimtasis kompoz. prof. J. 
Bendoriaus gimtadienis. Pirmą kar
tą buvo atlikti trys nauji kūriniai: 
Vilniaus universitetui skirta V. Bar
kausko “Trečioji simfonija”, V. Jur- 
gučio kantata “Skambesiai", O. Ba
lakausko “Koncertino fortepijonui 
ir kameriniam orkestrui”. Šventės 
renginiuose dalyvavo svečiai iš Ku
bos, Lenkijos, Čekoslovakijos ir Ju
goslavijos. Baigminis koncertas buvo 
surengtas Zapyškio kultūros namuo
se.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
žiūrovus pakvietė į pirmąją šio se
zono premjerą, kuriai vyr. rež. P. 
Gaidys pasirinko amerikiečio E. 
O’Neillo pjesę "Anna Christie”. Jau
nas rež. R. Vikšraitis mažiesiem žiū
rovam ruošia R. Andrašiūnaitės pje
sę “Tumsius, Dumsius ir Mažylis”. 
Rež. M. Karklelis premjerų sąrašą 
papildys V. Rimkevičiaus pjese 
“Ėjimas į Santą Krušą”. Pavasarį į 
teatrą įsijungs Vilniaus konservato
rijos Klaipėdos fakulteto diploman
tai. Su jais bus pastatyta A. Arbu- 
zovo pjesė “Neatsargūs žaidimai”, V. 
Šekspyro “Du veroniečiai”. Vyr. rež. 
P. Gaidys paruoš du premjerinius 
spektaklius — Justino Marcinkevi
čiaus “Katedros”, italų dramaturgo 
Aldo Nikolaji "Vyro ir žmonos”.

VILNIAUS DAILĖS SALONAS 
surengė vilniečio dail. Antano R. ša
kalio grafikos darbų parodą, skirtą 
Vilniaus universitetui ir Tarptauti
niams Vaiko Metams. Universitetui 
atstovavo ištisa galerija su jo veikla 
susijusių asmenų — S. Rapolionis, 
M. Daukša, K. Simonavičius, S. Dau
kantas, M. Mažvydas, A. Kulvietis. I 
jų portretus buvo įkomponuoti įra
šai, atskleidžiantys tų veikėjų nuo
pelnus mokslui, kultūrai, menui, šie 
dail. A. R. Šakalio kūriniai yra iš
leisti atskiru aplanku. Tarptautinius 
Vaiko Metus atspindėjo jo iliustraci
jos knygelėms “Zuikių pasakos”, 
“Mūsų kariai”, piešiniai filmui "Naš
laitė ir nykštukai”.

ANTRAJAME SĄJUNGINIAME 
KVARTETINES MUZIKOS festiva
lyje dalyvavo visi trys vilniškiai 
kvartetai — Lietuvos, M. K. Čiurlio
nio ir Vilniaus. Svečiais buvo pa
kviesti: A. Borodino ir D. šostokovi- 
čiaus kvartetai iš Maskvos, Kijevo ir 
Gruzijos kvartetai, R. Kekerto vado
vaujamas kvartetas iš V. Vokietijos. 
Pagrindinis dėmesys šį kartą teko 
Vienos klasikams — J. Haydnui, W.
A. Mozartui ir L. Beethovenui. Lie
tuvos kompozitoriams atstovavo nau
jieji V. Laurušo, V. Juozapaičio ir J. 
Širvinsko kūriniai. Į programas taip
gi buvo įtrauktos maskviečių A. Ba- 
lašovo, M. Vainbergo, gruzino N! Ga- 
bunijos, ukrainiečio I. Karabico, D. 
šostakovičiaus kompozicijos. Per 
dvi savaites šešiolikoje Lietuvos 
miestų buvo surengti 32 kvartetinės 
muzikos koncertai.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA- 
LEJE rugsėjo 29 d. specialiu kon
certu buvo prisimintas 75-tasis ve- 
lionies kompoz. Balio Dvariono gim
tadienis. Programon buvo įtraukti
B. Dvariono koncertai, pjesės stygi
niams ansambliams ir solistams, pas
kutinis velionies diriguotas kūrinys 
— F. Schuberto “Mišios”.

CENTRINE VILKAVIŠKIO BIB
LIOTEKA buvo atidaryta name, ku
riame 1919-24 m. mokėsi poetė Salo
mėja Nėris. Statybininkai šį namą 
atnaujino ir pritaikė bibliotekos po
reikiams.

VILNIAUS LIAUDIES UNIVER
SITETAS šešioliktuosius mokslo me
tus pradėjo respublikinėje Vilniaus 
bibliotekoje. Kursantus su naująja 
Justino Marcinkevičiaus poema “Pa
žinimo medis” supažindino dramos 
aktorius Laimonas Noreika. Pa
skaitas kursantams skaito Lietuvos 
Mokslų Akademijos lietuviu kalbos 
ir literatūros instituto bei kitų įstai
gų darbuotojai. Klausytojus jie su
pažindina su naujausiais filologijos 
darbais, literatūrinio gyvenimo įvy
kiais.

VILNIAUS “LĖLĖS” TEATRAS, 
vadovaujamas rež. ir dail. V. M ažū
ro, naująjį sezoną pradėjo “Sidabri
nės kulkos” premjera. Jai panaudoti 
P. Cvirkos pasakos motyvai. J reper
tuarą taipgi yra įtrauktas K. čiu- 
kovskio “Daktaras Aiskauda”, suau
gusiems žiūrovams skirtas M. Ro- 
zovskio spektaklis "Arklio istorija", 
sukurtas pagal L. Tolstojaus apysa
ką “Cholstomeras”, pastatytas Vil
niaus dramos teatro rež. I. Bučienės, 
šiemet į “Lėlės” teatrą įsijungė bū
rys jaunųjų aktorių, baigusių Vil
niaus konservatoriją. Su jais pasta
tyta V. Novackio ir J. Friedmano 
fantazija senovinės rusų tautosakos 
temomis “Vyturėli, lėk pas mus”. 
Spektaklį paruošė čeliabinsko sri
ties lėlių teatro vyr. rež. V. Vol- 
chovskis, talkinamas sceninio jude
sio rež. V. Panfiorovo. y. Kst.
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Kanados įvykiai Ateitininkų žinios
Kaip aš {sivaizduoju Dievą? Wasa-

JANE-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, naujas vandeniu-alyva šil
dymas, garažas su šoniniu {važiavimu; pilna kaina — $67.000.
BABY POINT. 7 kambarių atskiras namas, alyva šildomas; 2 prausyk
los, užbaigtas rūsys, garažas su šoniniu {važiavimu; prašoma kaina —.. 
$88.500.
HIGH PARK AVE-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, 2 prausyklos/ 
užbaigtas rūsys, vandeniu-alyva šildomas, garažas, nepertoli nuo pože
minio traukinio stoties.
KINGSWAY-ROYAL YORK, atskiras dvibutis, užbaigtas rūsys, bal
konai, dideli kambariai, dvigubas garažas su privačiu {važiavimu.
RONCESVALLES-HIGH PARK, 8 kambarių atskiras mūrinis namas, 
plius 3-jų kambarių butas rūsyje, alyva šildomas; prašoma kaina — 
tik $65.000 (su visais baldais).
KINGSWAY, puikus 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas, garažas su privačiu {važiavimu.

Turiu didelį pasirinkimą butų bendranamiuose (condominium) 
nuo 4 iki 8 kambarių įvairiuose rajonuose; nuo $30.000.

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

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų lV/2% 
H term, indėlius 2-3 metų 10 % 
= pensijų ir namų s-tas 10%%** 
E taupomųjų s-tų 10 %
= spec. taup. s-tų 10%%
E depozitų-čekių s-tų 6 %
f DUODA PASKOLAS IŠ: 
= asmenines 11%%
E mortgičius 11 %
ia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.o.o.

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10-3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9-1 
Sekmadieniais 9.30-1

ANAPILYJE skyrius vei
t"> pensijų s-tą nuo lapkr. 1/79, namų s-tą nuo sausio 1/80

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ 
' i™" Inu. r

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 (KOMPIUTERĮ)

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

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 
Jums sųžiningai patarnausi A. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

*

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
”□ Course) 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 PETITT

(Atkelta iš 1-mo psl.)
ryti prieš Kalėdas. Ligšioliniai 
jo pokalbiai su provincijomis 
buvo nesėkmingi. Sulyginimo 
su beveik dvigubai augštesnė- 
mis pasaulinės rinkos kainomis 
reikalauja Albertos premjeras 
P. Lougheedas. Si provoncija 
yra pagrindinė vietinės naftos 
tiekėja Kanadoje. S. Amerikos 
Britų Aktas žemės turtų tvarky
mą yra palikęs provincijų val
džiomis. Du milijonus gyventojų 
turinti Alberta į tautinio paliki
mo fondą jau yra sutelkusi $6 
bilijonus, gautus už savo naftą. 
Ontario premjeras W. Davis 
skundžiasi, kad didžiąją dalį šio 
kapitalo Albertai sudėjo naftos 
vartotojai jo valdomoje provin
cijoje. Premjeras P. Loughee
das atsikerta, kad iš tikrųjų jo 
provincija, parduodama naftą 
gerokai žemesnėmis kainomis, 
Kanadai bei jos provincijoms 
sutaupė apie $15 bilijonų. Pasak 
jo, tokiu keliu toliau negalima 
eiti, nes greit tie naftos šalti
niai išseks. Alberta tada atsi
durs kryžkelėje — jai reikės 
pereiti prie kitų pramonės šakų, 
kurioms reikės didelio kapitalo. 
Į Ontario premjero W. Davis 
skundą, kad naftos kainų suly
ginimas su pasauline rinka bū
tų nepakeliamas jo provincijos 
pramonei bei ekonomijai, Al
berta reaguoja Japonijos ir V. 
Vokietijos priminimu. Tos val
stybės už naftą moka pasaulinę 
kainą ir visdėlto gaminių eks
porto dėka liko tvirtos ekonomi
niu požiūriu. Nusiskundžiama, 
kad Alberta vilioja įmones iš 
Ontario bei šios provincijos gy
ventojus. Dienraščio “The To
ronto Star” teigimu, vien tik 
šiemet Alberta iš Ontario susi
lauks apie $3 bilijonų investaci- 
jų ir apie 30.000 ateivių. Stei
giamoms firmoms ten sudaro
mos palankesnės sąlygos, o On
tario gyventojus ten traukia be
veik neegzistuojanti nedarbo 
problema, augštesni atlygini
mai.

Kvebeko premjeras R. Leves
que referendumo vajų pradėjo 
toje pačioje Montrealio arenoje, 
kur 1976 m. lapkričio 15 d. bu
vo sutikta jo separatistinės Kve
beko partijos pergalė provinci
nio parlameųto rinkimuose. Re- 
ferendurųo . data tebėra nepa
skelbta, nežinomas ir jo klausi
mas kvebekiečiams. Žinoma tik 
tiek, kad šį kartą nebus siekia
ma pritarimo pilnai Kvebe
ko nepriklausomybei, pasitenki
nant tik nepriklausoma san
drauga su Kanada. Tokiu atveju 
tikimasi didesnio kvebekiečių 
pritarimo referendumui. Savo 
kalba R. Levesque kritikavo Ka
nados federacijos trūkumus, 
stengdamasis pabrėžti Kvebe- 
kui daromas nuoskaudas. Jis 
pvz. teigė, kad federacinė vy
riausybė iš Kvebeko gauna treč
dalį visų savo pajamų, o jame 
perka tik 17% jai reikalingų ga
minių, Ontario provincijoje — 
net 50%. R. Levesque nutylėjo 
kitą medalio pusę: Kvebeko pro
vincija yra įtraukta į neturtin
gų provincijų sąrašą ir iš Kana
dos iždo gauna metines pašal
pas, kai tuo tarpu Ontario pro
vincijai netenka nė cento. Pa
staroji į Kanados iždą įneša di
desnės dolerių sumas už Kvebe-

reikalauti, kad iki Madrido kon
ferencijos iš sovietinių kalėji
mų bei stovyklų būtų išleisti po
litiniai kaliniai. Tik tada būtų 
galima kalbėti apie Helsinkio 
konferencijos nutarimų vykdy
mą. Spaudos kouferencijoje 
gen. P. Grigorenka susikirto su 
sovietinės “Novosti” žinių agen
tūros korespondentu Otavoje A. 
Sandakovu, pareiškusiu, kad So
vietų Sąjungos vyriausybė pa
neigia sveikų žmonių uždarinė
jimą psichiatrinėse ligoninėse. 
Gen. P. Grigorenka priminė tam 
sovietų propagandistui, kad jam 
pačiam teko du kartus atsidur
ti psichiatrinėje ligoninėje: pir
mą kartą — N. Chruščiovo lai
kais, antrą kartą — L. Brežnevo 
vien tik dėl savo skirtingų poli
tinių pažiūriu.

Kanados darbo min. L. Ale- 
xanderis paskelbė specialios ko
misijos paruoštą pranešimą, kad 
Kanada turi apie 5 milijonus su
augusių gyventojų, kuriuos ten
ka laikyti beraščiais ar mažaraš
čiais. Jie nepakankamai gerai 
moka skaityti, rašyti, atlikti 
aritmetikos veiksmus, bet visuo
menė jiems nesudaro sąlygų pa
sitobulinti. Dėlto pakyla nedar
bo draudos, sveikatos, gerovės 
pašalpų išlaidos. Darbo minis
terija planuoja specialias pašal
pas darbovietėms, kurios suda
rytų sąlygas tokiems asmenims 
pasimokoyti arba pačios, arba 
leisdamos pamokas lankyti dar
bo metu. Valdžia tokioms darbo
vietėms tada leistų už kiekvieną 
darbininkams išmokamą $100 
nuo pajamų mokesčio atskaityti 
po 50 centų.

Premjeras J. Clarkas, kalbė
damas CBC televizijos progra
moje “Newsmagazine”, pasisa
kė sutinkąs oficialiai pripažin
ti palestiniečių PLO organizaci
ją, jeigu ji atsisakys teroro 
veiksmų ir oficialiai pripažins 
Izraelio valstybę. Pasak J. Clar- 
ko, palestiniečiai turi teisę iš
kelti savo teisėtus skundus, šį 
J. Clarko pareiškimą pagyrė 
Egipto ambasadorius H. Fah- 
mis, tikėdamas, kad Kanada pa
dės užbaigti žmonių kančias Ar
timuosiuose Rytuose. Kalbėda
mas apie pažadą Kanados amba
sadą Izraelyje perkelti iš Tel 
Avivo į Jeruzalę, J. Clarkas sa
kėsi pritariąs Ąiai minčiai, bet 
laukiąs savo specialaus pasiunti
nio R. Stanfieldo rekomendaci
jų. Pastarajam jis yra leidęs su
sitikti su PLO organizacijos at
stovais, jeigu būtų reikalas. J. 
Clarkas taipgi prisipažino: duo
damas tą pažadą, nebuvo numa
tęs galimų pasekmių Kanadai 
iš arabų pusės.

Dr.R.J. Lapienis, 
optometristas, 

priima pacientus susitarus 

telefonu 621-5050 
EATON'S COURT 

SHERWAY GARDENS 
ETOBICOKE, ONTARIO

gos stovykloje visiems stovyklauto
jams buvo duota anketa su 10 {vai
rių klausimų. Anketos tema — “Aš 
ir mano religija”.

Keletas atsakymų į pirmąjį klau
simą “Kaip aš įsivaizduoju Dievą?”
— Jo negali matyti, bet gali Jį gir
dėti savo širdyje, ypatingai kai mel
diesi, — berniukas, 12 metų. — Ne
matomas ir amžinas, —bern., 9 m.
— Nematomas žmogus, kuris turi 
barzdą, — mergaitė 10 m. — Kaip 
stebukladarį (like a miracle wor
ker), — merg. 11 m. — Asmuo, ku
ris gali viską padaryti, — merg. 10 
m. — Vidutinio ūgio, rudi plaukai, 
draugiškas, — bern. 13 m. — Kaip 
dvasia (ghost), kuri išgelbėjo pasau
lį, — bern., 12 m. — Dievas globoja 
mus. Jis padeda mums, kai mes tu
rime problemų, — merg., 14 m. — 
Stiprų vyrą, vadovą, karalių, — 
merg., 15 m. — Dievas yra visur. 
Mano įsivaizdavimas dažnai keičiasi,
— merg., 15 m. — Kaip debesis vir
šuje, — merg., 14 m. — Aš įsivaiz
duoju Dievą sėdintį danguje didelė
je kėdėje. Jis turi baltus rūbus ir 
barzdą, — merg., 14 m. — Aš įsi
vaizduoju Dievą kaip gražų, malonų 
žmogų, — bern. 12 m. — Jis yra vi
sur, turi baltą barzdą ir dideles akis, 
kurios mus visą laiką stebi, — merg. 
13 m. — Kaip geriausią draugą, — 
merg., 15 m.

Skautų veikla
• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vei 

vadovauja draugininke ps. Asta Sa- 
plienė, tel. 598-4913, adj. Asta šer- 
naitė, tel. 823-4768, pav. Aldona Bi- 
retaitė, tel. 261-4312. f draugovę 
įstojo Laimutė Kuncaitytė, Marytė 
Kuncaitytė, Audra Paulionytė ir Vi
lija Bijūnaitė. Priimamos mergaitės 
nuo 6 m. amžiaus. Sesei Kristinai 
Dambaraitei pasitraukus iš dr-vės 
vadovybės — skautiškas ačiū už dar
bą ir entuziazmą.

• Tuntų iškylos metu prityrusių 
skautų įžodį atliko šie Mindaugo dr- 
vės broliai: Aras Gvildys, Linas Gar- 
baliauskas, Simonas Namikas, Algir
das Slapšys ir Viktoras Lukošius. 
Dr-vei vadovauja s.v.v.sl. Tomas A. 
Senkevičius, tel. 233-7321, adj. ps. 
A. Kalinauskas, tel. 533-7506. Suei
gos — kas antrą savaitę Prisikėlimo 
Parodų salėje trečiadieniais.

• Naujas sk. vyčių Vytauto Tar- 
vainio vardo būrelio vadas yra ps. 
Arūnas Kalinauskas, pav. s.v.v.sl. Al
gis šeškus, sekr. ps. Linas Saplys, 
koresp. ps. Gailius Senkevičius, ižd. 
s.v.v.sl. Algis Senkus, švietimo vad. 
s.v.v.sl. Tomas Senkevičius, vakarų 
Kanados atstovas s.v.v.sl. Vytenis 
Gotceitąs ir “chirurgas” s.v.v.sl. Ra
mūnas Šaptys. Būrelio tikslas —'pa
gyvinti vyčiavimą.

• Vida Barakauskaitė paskirta 
“Šatrijos” tunto iškylų vadove.

• “Šatrijos” tunto draugininkių 
sueiga — lapkričio 6 d., antradienį, 
7.30 v.v.

• Tėvų komiteto rengiamas pasi
linksminimas — lapkričio 10 d., 7 
v.v. Prisikėlimo salėse.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vei 
vadovauja: draugininke ps. Asta 
Sapiienė, tel. 598-4913; adjutante As
ta šernaitė, tel. 823-4768; pavaduo
toja Aldona Biretaitė, tel. 261-4312.

• Lapkričio 23-25 d.d. Beaumont, 
Ohio, rengiamas tuntininkų-kių są- 
skrydis-studijų dienos. Registruotis 
iki lapkričio 9 d. Mokestis $35 asme
niui. Programą sudarė v.s. C. Kiliu
lis. Užsiregistravusių yra jau per 70. 
Dalyvauti gali visi aktyvūs vadovai- 
vės, ypač naudinga būtų drauginin- 
kams-kėms ir visiems kitiems, kurie 
dirba su jaunimu, č. S.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė ROTA KRIAUČIŪNAITĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 

I butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

I 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.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

11 % % 
10 % 
10%% 
10%% 
10 %

6 %

PARAMA
IMA:

11 %% už asm. paskolas

11 % už mortgičius

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 24 milijonų dolerių ________
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos 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 Namai1— 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 

i Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

FLORIDA 
REAL e

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai * Kondominiumai * Nunmojlmas 

Angelė E. Kamiene 
REALTOR ... BROKER ... NOTARY

SPORTAS
T? O M1 Ą t a t T“i >701 Gulf boulevard, St. Petersburg fcaach.PI. 55706 
IjįJ 1 A 1 L Telefoną* (815) 560-2448 . Vakare (815) 545-?7)8

Wmzme TELEVISION f-f f f'E// f'O Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas sPecia,istas portretų, 

t vestuvinių ir vaikų
Petras Žemaitis, nuotraukų. įrėminimai

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

Tel. 249-3177, po 6 valandos vakaro 248-9564

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

ką. Dalis jų tenka Kvebekui bei 
kitoms neturtingoms provinci
joms.

Sovietų disidentų grupei, ku
ri lankėsi Otavoje, vadovavo 
ukrainietis gen. P. Grigorenka. 
Toje grupėje buvo ir T. Venclo
va. Spaudoje minimas šios gru
pės susitikimas su Š. Atlanto 
Sąjungos parlamentarais ir Ka
nados užsienio reikalų ministe- 
re F. MacDonald. Gen. P. Gri
gorenka perspėjo parlamenta
rus, kad Madrido konferencijo
je nebūtų kartojamos Belgrado 
konferencijos klaidos. Į baigmi
nį pranešimą ten netgi nebuvo 
įtrauktas žmogaus teisių laužy
mas Sovietų Sąjungoje. Šias tei
ses užtikrino Helsinkio konfe
rencija. Sovietų Sąjunga tuos 
asmenis, kurie sekė teisių laužy
mą, kankina psichiatrinėse ligo
ninėse, koncentracinėse stovyk
lose arba ištremia užsienin. Gen. 
P. Grigorenkos nuomone, reikia

SPORTAS LIETUVOJE
Septintojoj Sovietų Sąjungos spar

takiadoj varžybos vyko net 25-kiose 
sporto šakose. Galutiniai rezultatai 
buvo paskelbti tik spalio pradžioje. 
Rinktinės pagal laimėtus taškus iš
sirikiavo šia tvarka: 1. Rusija — 681; 
2. Ukraina — 555; 3. Maskva — 432; 
4. Leningradas — 364; 5. Gudija — 
318; 6. Lietuva — 317; 7. Latvija — 
309; 8. Estija — 298; 9. Kazachija 
— 262; 10. Gruzija — 259; 11. Uzbe
kija — 253; 12. Moldavija — 211; 
13. Armėnija — 201; 14. Azerbaidža
nas — 172; 15. Turkmėnija — 157; 
16. Kirgizija — 141; 17. Tadžikija — 
87. Lyginant šiemetinę spartakiadą 
su Vl-ja. įvykusia prieš ketverius 
metus,' Lietuvos sportininkai savo 
poziciją pagerino dviem vietom. įsi
dėmėtina, kad šiemet juos ti|ę yįenu 
tašku pralenkė V vietos laimėtojai 
gudai.

Keturios moterų žolės riedulio ko
mandos Šiauliuose kovojo dėl teisės 
iš pirmosios lygos pereiti į augščiau- 
sią lygą. Ši laimė teko Šiaulių “Tau
ro” riedulininkėms, treniruojamoms

All Languages Service

NOTARIZUOTI VERTIMAI

IR VERTEJAVIMAS PER 70 KALBŲ 
361-0303

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

F. Paškevičiaus. Taurietės 1:0 nuga
lėjo Leninogorsko “Enbeko” koman
dą, 2:0 — Jerevano “Majaką” ir ly
giomis 0:0 sužaidė su Charkovo avia
cijos instituto atstovėmis, ši sporto 
šaka Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje 
buvo pradėta puoselėti prieš porą 
metų. Sekantį sezoną šiaulietės rie
dulį žais augščiausioje lygoje.

Tarptautinis moterų rankinio tur
nyras dėl “Švyturio" žurnalo taurių 
įvyko Kaune ir Vilniuje. Dėl kitų 
įsipareigojimų jame šį kartą negalė
jo dalyvauti daugelis kviestų rinkti
nių komandų. į turnyrą atvyko tik 
Čekoslovakijos Partizanskės miesto 
"Iskra” ir Talino “Joudo” komanda. 
Lietuvai atstovavo Kauno “Žalgiris", 
Vilniaus “Eglė" ir abiejų šių koman
dų jaunųjų žaidėjiĮ grupės. Turnyras 
buvo vykdomas žaibo sistema — 
rungtynės trukdavo tik 12 minučių. 
Dešimt rungtynių sužaista Kaune ir 
dešimt Vilniuje. Teisėjų buvo 20 po
rų, pakviestų iš įvairių pasaulio ša
lių, kandidatuojančių į Maskvos 
olimpiados teisėjus, "^vyturio” tau
rė Kaune įteikta “Žalgiriui”, Vilniu
je — "Iskrai”. Šiame turnyre abu su
sitikimus su "Egle" laimėjo “Žalgi
ris”, o “Eglė’ du kartus nugalėjo 
“Iskrą”. Žalgirietės betgi pralaimėjo 
abejas rungtynes su “Iskra”.

Lietuvos mtociklininkų varžybos 
užbaigtos šeštuoju ratu Šiauliuose. 
Bendroje įskaitoje čempijonais tapo: 
125 ccm motociklų klasėje — šiau
lietis K. Zinevičius, 350 ccm — pa
nevėžietis E. Ramonas, 500 cm — 
vilnietis V. Rasmilavičius, 650 ccm 
motociklais su priekaba — vilniečiai 
Z. Garnys r E. Stašinskis.

(Nukelta į 9-tą psl.)

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 • $av. p. užbaiis

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ąve. 
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 X
335 Roncesvalles Avė., ~ ~~
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

ANKA & PE LER/photogrdphers''

2374 Bl°or Street Wst,Toronto, m6s ipv

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



BAZARA

Maloniai kviečiame visus atsilankyti
lapkričio 18, sekmadienį, 3 valandą po pietų į Toronto
Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje, rengiamą

VLIKo pirmininko dr. KAZIO BOBELIO

VIEŠA PRANEŠIMĄ
"VLIKo veikla ir dabartinė politinė akcija

• Po pronešimo bus diskusijos. VLIKo pirm, mielai atsakys į susirinkusių klausimus.
• Dalyviai bus pavaišinti kava ir pyragaičiais. LN visuomeninės veiklos
• įėjimas nemokamas. koordinacinis komitetas

IS TORONTO
Rašytojo Jurgio Jankaus ro

mano “Anapus rytojaus” sutik
tuves surengė KLK Moterų Dr- 
jos Prisikėlimo par. skyrius spa
lio 20 d. Prisikėlimo Parodų sa
lėje. Sutiktuves pradėjo sky
riaus pirm. B. Biretienė, svei
kindama gausius dalyvius, kny
gos autorių ir pakviesdama A. 
Sungailienę paskaitai. Kalbėto
ja, studijavusi literatūrą Yorko 
un-te, nuosekliai gvildeno nau
jąjį romaną, atskleisdama jo 
savitumus, bandymą leistis į pa
sąmonines žmogaus gelmes. 
Pats romano autorius dėkojo už 
tą renginį ir papasakojo keletą 
aplinkybių, paskatinusių rašyti 
tą romaną. Jo idėją jis seniai 
nešiojęs galvoje,.bet vis neradęs 
tinkamos formos perkelti gyve- 
namon tikrovėn. Ta proga auto
rius paskaitė novelę apie sovie
tinės santvarkos įvedimą Lietu
voje. Po programos daug kas 
įsigijo naująją knygą ir gavo au
toriaus įrašą.
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kuris įvyks 
LATVIŲ CENTRE 
lapkričio 10, šeštadienį, 
nuo 10 v.r. iki 6 v.v., 
lapkričio 11, sekmadienį 
nuo 1 v.p.p. iki 6 v.v.

• Latvių, lietuvių, estų ir suomių ama
tininkai bei dailininkai turės daug 
ir įvairių savo darbų.

• Bus vertingų laimikių loterija.

• Rudens gėrybės — tiesiai iš daržų 
bei sodų.

• Kavinėje Centro Kultūros Moterų 
Būrelis paruoš keptas žąsis, dešre
les su kopūstais ir kitus skanumy
nus.
Atvykite ir aplankykite Kanados
LATVIŲ KULTŪROS CENTRĄ,
4 Credit Union Dr., Toronto

(Eglinton Avė. E., prie Sloane Ir Bermondsey
1 blokas į rytus nuo Don Valley Parkway).

Rengėjai

©bSPORTAS
(Atkelta iš 8-to psi.)

Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ IR 
LIETUVIŲ PLAUKIMO 

PIRMENYBES
šios pirmenybės įvyko rugsėjo 1-2 

d.d. Klevelande. Šalia negausių lat
vių ir estų, gausiai dalyvavo jauni 
mūsų plaukikai iš Vašingtono Vėjo, 
Detroito Kovo, Klevelando Žaibo ir 
Čikagos. Šios pirmenybės taip pat 
buvo labai sėkmingos lietuviams — 
laimėjo beveik visas pirmas vietas ir 
pasiekė 8 baltiečių plaukimo rekor
dus.

Vyrų klasėje laimėjimais dalinosi 
Audrius Barzdukas, V, Raimondas 
Bankaitis, Jonas Bankaitis, abu žai
bo, įr Ronaldas Grigaras, K. Tik vie- 
noie Jiingijįje įsiterpė- latvis M. ila< 
gons, laimėjęs I v. 100 jd. peteliške. 
Lietuviai taip pat laimėjo abi esta
fetes — 4 x 50 jd. laisvu st. ir 4 x 50 
jd. įvairaus stiliaus. Audrius Barzdu
kas 500 jd. 1. st. nuplaukė rekordiniu 
laiku 5:07,8 min.

Dar geriau sekėsi moterų plauki
kėms, kurios laimėjo visas pirmas 
vietas ir beveik visas rekordiniu lai
ku. Iš 8 varžybų tik 100 jd. plaukime 
peteliške nepavyko pagerinti rekor
do. Moterų klasės rekordais dalijosi 
Vašingtono Vėjo plaukikės Lina 
Barzdukaitė ir Zita Kindurytė. L. 
Barzdukaitė 100 jd. 1. st. nuplaukė 
per 58.7 sek. Vašingtono Vėjo plau
kikės — L. Barzdukaitė, Z. Kindu
rytė, A. Vodopolaitė ir It. Barzdu
kaitė taip pat laimėjo abi estafetes. 
Latvaitė L. Dagis laimėjo 3 antras 
vietas ir A. Udris — vieną.

Jaunių B klasėje sėkmingas buvo 
latvis M. Magons, laimėjęs 4 pirmas 
vietas. Estas H. Lainevool laimėjo I 
v. 100 jd. krūtine. Lietuviai turėjo 
pasitenkinti tik laimėjimais estafe
tiniuose plaukimuose. Klevelando 
Žaibo ketveriukė — P. Taraška, V. 
Taraška, M. Taraška ir E. Juodval
kis laimėjo abi estafetes. Mergaitės 
toje pačioje klasėje laimėjo visas 
pirmas vietas. Tai Ada Vadopolaitė, 
Rima Barzdukaitė, abi Vėjo, ir Rūta 
Grigaraitė, K.

Mergaičių C klasėje sėkminga bu
vo latvaitė D. Magons, laimėjusi 4- 
rias pirmas vietas. Laila Grigaraitė, 
K, laimėjo I v. 50 jd. peteliške, šios 
klasės berniukų varžybose Edvardas 
Juodvalkis laimėjo 4-rias pirmas vie
tas.

Jauniausioje klasėje, 10 m. ir jau
nesni, laimėtojais tapo Vida Vado- 
polaitė, V, Daina Grigaraitė, K, ir 
Petras Taraška, Ž.

Lietuvių pirmenybių laimėtojai 
buvo išvesti iš tų pačių varžybų. Pir
menybes sklandžiai tvarkė Klevelan- 
do žaibas. A. S.

dalyvauti atviram USTTA turnyre, 
kuris įvyks lapkričio 11 tose pačiose 
patalpose. Registruotis iki lapkričio 
2 šiuo adresu: Pranas Gvildys, 93 
Wheeling Ave., Staten Island, N.Y., 
USA. Tel. (212) 356-7871. Varžybų 
mokestis vyram, moterim ir senjo
ram po $3 už kiekvieną klasifikaciją, 
o jaunimui po $2. Susidarius dveje
tam, registracija $3, o komandinei 
grupei $5. čekius rašyti taip pat 
N.Y. Lithuanian Athletic Club vardu.

Alg. š.

Pajieškojlmas
Juozas Birutis jieško Alfonso 

Mato, dirbusio miškuose — įvairio
se Manitobos ir Ontario vietovėse. 
Yra svarbių žinių. Prašoma atsiliep
ti: J. Birutis, 40 Maple St., Winni
peg, Manitoba.

Taikomojo meno parodą spa
lio 27-28 dienomis mažojoje 
Anapilio salėje surengė Anapi
lio Moterų Būrelis. Savo kūri
nius atvežė dvi tautietės iš JAV: 
Birutė Kidolienė iš Niujorko, 
Ina Nenortienė iš Bostono. Pir
moji parodė 48 siuvinėtus gobe
lenus, antroji — gausius emalio 
darbus, su kuriais ji dalyvavo 
įvairiose amerikiečių parodose. 
Kadangi tai buvo kapinių lanky
mo dienos, parodą aplankė daug 
tautiečių. Parodos atidarymo 
proga kalbėjo dail. A. Tamošai
tis.

BALTIEČIŲ PIRMENYBES 
NIUJORKE ; t * ' .

Lapkričio, 10 .ir 11 .d4-,S- Ameri-( 
kos baltiečių sporto federacija su. 
Niujorko Lietuvių Atletų Klubo pa
galba ruošia stalo teniso ir šach
matų pirmenybes Kultūros židinio 
patalpose Niujorke. Anksčiau pla
nuotas baltiečių krepšinio turnyras 
neįvyks, nes nesusidarė pakankamas 
skaičius komandų.

Šachmatų pirmenybės prasidės šeš
tadienio rytą ir truks dvi dienas. Pir
menybės bus atviros visų klasių žai
dėjam, ir šachmatininkai iš visų Ka
nados bei Amerikos kampų kviečia
mi dalyvauti. Laimėtojai bus apdo
vanoti specialiais baltiečių federaci
jos medaliais ir piniginėmis premi
jomis. Norntiej dalyvaut turi iki 
lapkričio 3 užsiregistruoti ir atsiųs
ti $10 mokestį: Antanas Mičiulis, 86- 
23 112 St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
USA. Tel. (212) 441-1131. Čekius 
rašyti New York Lithuanian Athletic 
Club -vardu. Pasivėlinę su registraci
ja, turi bent telefonu pranešti apie 
dalyvavimą.

Baltiečių stalo teniso pirmenybės 
vyks tiktai lapkričio 10 d. Kultūros 
Židiny. Dalyvauti kviečiami vyrų, 
moterų, senjoru, jaunių ir mergaičių 
klasių žaidėjai. Tikimasi stipraus 
estų ir latvių dalyvavimo, todėl būtų 
gražu pamatyti ir lietuvių iškiliuo
sius žaidėjus, ypač Kanados lietuvių 
žvaigždes. Atvažiavusiem bus proga

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

NAMAI
VASARNAMIAI
ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705)445-8819 •
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

Brazilijos lietuvių,..
(Atkelta iš 6-to psl.) 

vusių Lietuvos augštesniųjų ka
rininkų. Jo trys draugai kapito
nai — Antanas Majus, Jonas 
Budzilas ir Klemensas Martin- 
kus jau amžinai ilsisi svečioje 
Brazilijos žemėje.

Kunigo sukaktis
Kun. Mečislovas Valiukevi

čius, kiek žinau, bene bus vie
nintelis lietuvis dvasiškis, gimęs 
Brazilijoje. Jis gimė 1926 m. 
liepos 17 d. Sao Paulo mieste 
Vila Zelinos rajone. Jo tėvas 
Vladas ir motina Ona Valiukevi- 
čiai buvo susipratę lietuviai ir 
geri katalikai. Jaunas, vos 19 
metų, Mečislovas įstojo į kuni
gų seminariją Ipirangos rajone, 
kur išėjo filosofijos kursą, o 
teologijos kursą užbaigė Rio de 
Janeiro mieste. Jis ten ir buvo 
įšventintas kunigu 1954 m. rug
pjūčio 22 d.

Šiuo metu kun. M. Valiukevi
čius gyvena Niteroi mieste prie 
Rio de Janeiro. Tuos du miestus 
dabar jungia 14-kos su viršum 
kilometrų tiltas. Niteroi mieste 
jis yra Šv. Sebastijono parapijos 
klebonu. Jis yra didelis visuo
menės veikėjas tiek lietuvių, 
tiek vietos brazilų tarpe. Turi 
labai gerus ir draugiškus ryšius 
net su augštais valdžios pareigū
nais, nes 1964 m. kovo 31 d. 
Brazilijoj kilus prieškomunisti- 
nei revoliucijai, jis buvo vienas 
veikliausių dalyvių Niteroi ir 
Rio de Janeiro miestuose.

Ontario provincijos policija 
praneša tėvams, kad karnavali
nę vaikų dieną (Halloween) sau
gotų savo vaikus nuo nelaimių. 
Ji pataria neišleisti vaikų vienų, 
leisti lankyti tiktai kaimynus, 
žiūrėti, kad vaikai vaikščiotų 
vien šaligatviais, lankytų tuos 
namus, kur uždegtos išorinės 
šviesos, gautas vaikų dovanas 
peržiūrėti namie, nes kartais 
būna paslėptų peiliukų ir pan.

Kanadiečių įstaigose dirban
čios sekretorės dažnai yra prašo
mos savo viršininkų atnešti ka
vos iš netoli esančios mašinos ar 
virtuvės, bet kaikurios atsisako 
tai padaryti. Tokįų tarpe yra ir 
Ingrida Dargytė-dirL__l 
siteto knygyne. “Pasak “The To
ronto Star” dienraščio 1979. IX. 
17, ji pernai kreipėsi su skundu 
į atitinkamą komisiją. Pastaroji 
nusprendė, kad Yorko universi
teto direktoriai bei prievaizdos 
turi patys atsinešti kavą.

Okulistas
S. Brogowski, O.D

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Toronto “Gintaro” daininin
kės spalio 22 d. atliko meninę 
programą Lietuvių Tautinės Są
jungos Detroito skyriaus trisde
šimtmečio minėjime. Detroito 
šauliai gintarietėms įteikė tau
tinę juostą, o tautininkai — pi
niginę dovaną, kuri su kaupu 
padengė kelionės išlaidas. Gin- 
tarietės buvo puikiai pavaišin
tos sukaktuviniame bankete. 
“Gintaro” dainininkėms vado
vavo G. Paulionienė, akompana
vo A. Kaminskas.

“Gintaro” ansamblio vaikų ir 
vidurinė grupė yra pakviestos 
atlikti meninę programą skautų 
ruošiamame vakare lapkričio 
10 d. ir Lietuvos Kariuomenės 
šventėje — lapkričio 25 d. “Gin
taro” ansamblis yra įtrauktas į 
kalėdinę Toronto miesto progra
mą “Christmas around the 
world”, kuri bus atliekama 
gruodžio 1-2 d. d. Mažieji ginta
rėliai dalyvaus Tarptautinių 
Vaiko Metų programoje gruo
džio 9 d. L. Namuose.

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Dr-ja išleido Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties proga 
specialius pašto vokus. Juos ga
lima gauti parapijų knygų kios
kuose ir šiuo adresu: A. Dilkus, 
91 Medland Cres., Toronto, Ont. 
M6P 2N3. Tel. 762-3715. Voko 
kaina 25 et. (be ženklų).

Okupuotos Lietuvos pogrin
džio laikraštis “LKB Kronika” 
laisvajame pasaulyje spausdina
mas ne tik lietuvių, bet ir kito
mis kalbomis. JAV-se anglų kal
ba ją spausdina paskirais nume
riais Amerikos Lietuvių Katali
kų Kunigų Vienybė, o knygo
mis — LKB Kronikai Leisti Są
junga. Pastaroji jau išleido ke
turis tomus lietuvių kalba, ruo
šia penktąjį. Taip pat ji ruošia 
anglišką, prancūzišką ir ispa
nišką laidą. Jos leidiniai bus 
siuntinėjami vadovaujantiem 
Kanados, JAV ir kitų kraštų as
menims. Tam yra telkiamos lė
šos. Toronte jas renka minėtos 
Sąjungos skyrius, kuriam vado
vauja St. Dargis. Skyriaus įga
lioti asmenys renka aukas abie
jose parapijose po pamaldų.

“The Toronto Sun” 1979. X.
_ ___ 24 paskelbė informaciją apie

■bus*i univer- Baltijos kraštų rusinimą. Esą 
Kanados Baltiečių Federacijos 
pirm. Leivat gavęs dokumenti
nius įrodymus, kurių niekas ne
gali paneigti. Sovietinė valdžia 
įsakiusi sustiprinti rusų kalbos 
mokymą visose mokyklose. Esti
jon ji atsiuntusi 10.000 rusų 
darbininkų įrengti Taline olim
pinėms plaukykloms, davė ge
riausius butus, siūlydama pasi
likti Estijoje visam laikui. Tuo 
tarpu estai išgabenami į Rusijos 
plotus. Toks sovietinės valdžios 
elgesys esąs nesuderinamas nei 
su konstitucija, nei su Helsin
kio deklaracija. Turimus doku
mentus Kanados Baltiečių Fe
deracija perduos užsienio reika
lų ministerei Florai MacDonald 
ir prašys ją pareikšti protestą 
Maskvai.

Toronto Lietuviu Namu
sekmadienių popiečių maisto gaminimui-paruošimui 

ir svečių aptarnavimui

REIKALINGA ŠEIMININKĖ

Dėl darbo sųlygų prašoma kreiptis j LIETUVIŲ 

NAMŲ VEDĖJO RAŠTINĘ,

1573 Bloor St. W., arba tel. 532-3311

SKAITYTOJAI PASISAKO
SOVIETINĖ PILIETYBĖ

Paskelbus Sov. S-gai naują pilie
tybės įstatymą, išeivijoj kilo bruzdė
jimas, susijaudinimas, spėliojimai. 
Kaikatn kilo net baimė po liepos 1 
d. važiuoti j okup. Lietuvą. Tačiau 
ir po liepos 1 d. nemažai lietuvių va
žiavo į Lietuvą sena tvarka, gauda
mi vizas ant kanadiškų pasų ir grį
žo tokia pat tvarka. Atrodo, šiuo at
žvilgiu niekas nepasikeitė. Greičiau
sia yra teisingas š. m. “TŽ” 39 nr. 
Kanados užsienio reikalų ministeri
jos paskelbtame Sov. S-gos ambasa
dos skyriaus biuletenio nr. 79 (29) 
pareiškimas, kad “šis įstatymas. . . 
nėra taikomas svetimų valstybių pi
liečiams, . . . kurie neteko sovieti
nės pilietybės atsisakymu”, t. y. pri
ėmimu kitos valstybės pilietybės ir, 
aišku, atsisakant turėtos pilietybės. 
Toliau tame biuletenyje sakoma: 
"Taipgi jis nėra taikomas nesovieti
nių piliečių vaikams. Įstatymas gina 
sovietinių piliečių teises nuo kaiku- 
rių kitų valstybių įstatymų, kurie au
tomatiškai pripažįsta pilietybę kiek
vienam, gimusiam jų teritorijoje”.

Tačiau ką tas naujas Sov. S-gos 
pilietybės įstatymas palietė ir koks 
jo tikslas, paaiškėjo iš šiomis dieno
mis gauto iš Lietuvos laiško. Jame 
rašoma, kad nuo š. m. liepos 1 d. vi
siems Sov. S-gos užimtuose kraštuo
se asmenims išduodami vienodi Sov. 
S-gos pasai, nežiūrint kokios respub
likos kas būtų. Iki tol kiekvienos 
“respublikos” pilietis turėjo savo 
"respublikos" pasą ir pilietybę. Tai
gi buvusios neva respublikos tampa 
tik tais pat vardais vadinamos Sov. 
S-gos administracinėmis apygardo
mis. Visų “respublikų” arba apygar
dų gyventojai tampa vienos didelės 
valstybės — Sovietų S-gos arba Ru
sijos piliečiais.

Tas naujas pilietybės įstatymas, 
atrodo, yra Helsinkio konferencijos 
nutarimų rezultatas. Suvažiavusių į 
Helsinkio konferenciją valstybių at
stovams pasirašius nutarimą, kad 
dabartinės Sov. S-gos valdomos sie
nos yra neliečiamos, Sov. S-ga tą 
nutarimą interpretuoja taip, kad

dabar jos valdomos tautos yra teisė
ta jos nuosavybė. Ta prasme ji tos 
konferencijos nutarimą skelbė. Pa
gal tai ji dabar ir elgiasi.

Po Helsinkio konferencijos Sov. 
S-ga pradėjo ruošti naują konstitu
ciją. Priėmus tą naują konstituciją, 
“respublikų” vardai iš Maskvos jau 
nustota vartoti. Pavyzdžiui, iki tos 
konstitucijos priėmimo iš Maskvos 
pranešinėjant orą būdavo sakoma, 
koks oras Lietuvos, Latvijos, Estijos 
tarybinėse respublikose, o po tos 
konstitucijos priėmimo pradėta pra
nešinėti tik koks oras Baltijos jūros 
kurortuose, visai neminint "respub
likų” vardų.

Pademonstruoti pasauliui viešai, 
kad Sov. S-ga Baltijos valstybes jau 
laiko teisėtomis savo valstybės dali
mis, šiemet Lietuvoje suruošė pla
taus masto kariuomenės manevrus, 
į kuriuos, tartum norėdama pabrėž
ti Helsinky padarytą sienų klausimu 
susitarimą, pakvietė net visų Helsin
kio konferencijoj dalyvavusių vals
tybių stebėtojus.

Kaip matome iš Lietuvos gauna
mos pogrindžio spaudos, pastaruoju 
metu sustiprintas rusinimas per mo
kyklas, televiziją, net vaikų darže
lius, kad formalinis Sov. S-gos pilie
tybės suteikimas vestų ir į rusišku
mą. L.

TAISYTINA KLAIDA
“TŽ” 1979 m. 35 nr. mano straips

nyje “Maža studija” išspausdinta: 
K. Strikaitis niekur nerašė, kad Stp. 
Kęsgailą nebuvo (turi būti: buvo) 
Mažeikių partizanų sukilėliu. Be to, 
taip negalėjau rašyti, nes Stp. Kęs
gailus aš Mažeikiuose tada iš viso 
nemačiau...

K. Strikaitis

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

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

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

VISŲ RŪŠIŲ,DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS ’

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Nauja muzikos plokštelė "Kur 
bėga Šešupė” gauta iš V. Vo
kietijos, kur ji išleista muzikos 
būrelio. Pirmoje plokštelės pu
sėje įgrotos ir įdainuotos lietu
vių liaudies dainos, antroje — 
lietuvių kompozitorių kūriniai 
— giesmės, atliktos solistų ir 
vargonų. Leidėjas — “Skudu
tis”, viršelio autorius — E. K. 
Jurkšas. Pelnas skiriamas labda
rai. Kaina 17 DM. Užsakymu? 
siųsti: E. K. Jurkšas, Bludenzer 
Strasse 9, 7000 Stuttgart 30, W. 
Germany.

Tai nieko nereiškia
Elenytė: Mamyte, man rodos, 

Antanas mane myli ir neužilgo 
pradės pirštis. Vakar jis prašė, 
kad vadinčiau jį krikšto vardu.

Motina: Tai dar nieko nereiš
kia, dukrele. Tu galėsi būti tik
ra tik tuomet, kai jis pradės va
dinti tave savo pavarde.

“Tarybų” Lietuvoj
Mokytojas: Kada geriausias 

laikas bulves kasti?
Petriukas: Nakties metu, kai 

kolūkio sargai užmiega.
Parinko Pr. Alš.

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. Ir J. VAZNELIŲ

^International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

Old MillTatlors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

siuvėjas
7 Riverview Gardens RUDI H. SCHNEIDER 
(Bloor ir Jane)
Toronto, Ont. M6S 4E4 Telefonas 769-9535

W. G. DRESHER --TE 
J)rESHER-BaRAUSKAS ST' 

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

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENE 
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p.

Narys "Better Business" Biuro

FIVE STAR TRAVEL
3830 B BLOOR STREET WEST • ISLINGTON, ONT.

Telefonas 233-5871
Kelionės grupėms ir paskiriems asmenims į visus pasaulio 
kraštus (ir Lietuvą). Teirautis nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

V. PLAČIAKIENĖ — /. DREŠERIENĖ

i* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

J613 Bloor Street West • Toronto

Į HSU R n N ce
Ontario
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Anapilio žinios
— Vėlinių dieną, šį penktadienį, 

7.30 v. vakaro pamaldos.
— Tikybos pamokos vaikams, be

sirengiantiems pirmajai Komunijai, 
prasideda šį sekmadienį po 10 v. pa
maldų klebonijos posėdžių kambary
je. Pamokas dėstys seselė Paulė. Jei 
rasis vaikų, nemokančių lietuvių kal
bos, susitarus su sesele, jie bus pa
ruošiami atskiroje grupėje.

— Spalio 24 d. įvyko Anapilio ta
rybos posėdis. Nutarta Naujų Metų 
sutikimo tvarka.

— Padėka talkininkams, pagerė
jusiems sutvarkyti aplinką kapinių 
lankymo proga.

— Šventovės skoloms mokėti au
kojo $200: J. Barzdaitienė; po $100: 
O. Voroninkaitienė (Montreal, Que.), 
V. Balsys, V. Aušrotas, Giedraitis 
(Hamilton), J. Kvederys, V. Kalai- 
na; po $50: A. Vaičiūnienė ir O. Kry- 
gerienė.

— Palaidota a. a. Elzė Ramanaus
kienė, 80 m. amžiaus.

— Mississaugoje, arti Anapilio, 
atidarytas religinių reikmenų kioskas 
"Jacobs Well” (39 Dundas St. E. prie 
10 kelio).

— Užsakai: Marius V. Chainaus- 
kas ir Kristina D. Svarlytė.

— Mišios: penktadienį, 7.30 v. v., 
už J. Jasiukų giminės mirusius; šeš
tadienį, 7.30 v. r., už a. a. Joną Bie- 
lošauską, 11 v. r. už a a. Oną Iva
nauskienę; sekmadienį, 10 v. r. už 
Jurgį ir Marijoną Skaržinskus, 11 v. 
už a. a. Salomėją Sodaitienę ir La
paičių — Beržinskų šeimos mirusius; 
antradienį, 8 v. r., už a. a. Genovai
tę Račienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 4, sekmadienį, po 

9.45 v. r. pamaldų, pas Galiną Mau- 
rušaitytę (50 Quebec Ave.) įvyks 
moterų draugijos susirinkimas.

— Praėjusį sekmadienį po pamal
dų vietnamiečių šeimai atvykti Ka- 
nadon surinkta $2000.

— Evangelikų kapinių lankymas 
bei mirusiųjų minėjimas bus lapkri
čio 25, sekmadienį. Norintieji prisi
minti savo mirusius prašomi susi
siekti su klebonu bent savaitę prieš 
(277-2148). Kapinėse bus taip pat 
palaiminti naujai pastatyti pamink
lai.

— Spalio 23 d. mirė Stepas Pogo- 
želskis, 71 m.; palaidotas evangelikų 
apeigomis spalio 26 d. Mt. Pleasant 
kapinėse. Velionis paliko žmoną 
Oną-Mariją ir sūnų Raimondą.

Lietuvių Namų žinios
— Spalio 21 d. LN Karaliaus Min

daugo menėje įvyko LN informaci
nis narių susirinkimas, kuriame da
lyvavo 300 narių.

— Sekmadienių popietėms reika
linga šeimininkė, kuri perimtų jų pa
ruošimą bei tvarkymą. P. Simonai- 
tienė dėl nesveikatos atsisakė iš tų 
pareigų.

— Svetainei "Lokys” reikalingi 
patarnautojai-jos. Kreiptis į LN ve
dėją arba tel. 532-3311.

— Spalio 21 d. LN Moterų Būre
lio valdyba surengė Karalienės Mor
tos svetainėje dail. Jokūbo Dagio 
antros išleistos knygos "Dagys kla
joja ir galvoja" supažindinimą. Ta 
proga autorius LN bibliotekai pado
vanojo 2 knygas.

— LN Moterų Būrelio susirinki
mas įvyks lapkričio 4 d., 2 v. p. p., 
LN posėdžių kambaryje.

— Praėjusio sekmadienio popie
tėje dalyvavo 150 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: P. L. Balaišiai, 
Marija Kazlauskaitė, P. Kleza ir L. 
Girinis iš Montrealio, A. ir O. Starkai 
iš Rodney, J. Raškevičicnė iš Sud- 
būrio, p. p. Slavickai iš Wellando.

RASTAS VYRIŠKAS AUTOMATI
NIS LAIKRODIS St. Catharines, 
Ont., mieste prie Collegiate Institute 
salės ant šaligatvio, kur stovėjo To
ronto choristų autobusas per Kana
dos Lietuvių Dieną. Kreiptis: A. Pa- 
numis, 208 Geneva St., St. Cathari
nes, Ont. L2R 4P6
DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras) ir pagal
ves. Tel. 787-9021 Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SI M! N K E VICIE NĖ. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-0256. 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.

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. 
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
400 metų sukaktis bus minima 
lapkričio 11, sekmadienį, 3 v. 
p.p., Toronto universiteto Con
vocation salėje (College - Mc- 
Caul). Kadangi tai neeilinė iš
kilmė, kviečiama dalyvauti visa 
Toronto, Hamiltono ir kitų vie
tovių lietuvių visuomenė. Iškil
mę rengia iš įvairių organizaci
jų atstovų sudarytas specialus 
komitetas. Taip pat yra pakvies
ta nemažai kitataučių svečių. 
Lietuviškoje dalyje kalbės kun. 
prof. St. Yla, angliškoje — prof. 
R. Vaštokas. Meninę dalį atliks 
pianistas Vytautas Smetona, 
prezidento vaikaitis. Visi tautie
čiai kviečiami dalyvauti šioje iš
kilmėje, kuri bus ne tik sukak
ties paminėjimas, bet ir mani
festacija lietuvių ryžto laimėti 
dabarties kovą kultūrinėje sri
tyje, atlaikyti rusinimo antpuo
lius. Toronto universiteto Con
vocation salė talpina per 1000 
asmenų. Ją užpildo estai ir lat
viai savo švenčių progomis. Ar 
užpildys ją lietuviai? INF.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vėlinių proga mūsų šventovėje 

iškilmingos Mišios už parapijos mi
rusius — lapkričio 1, ketvirtadienį, 
7.30 v. v.

— Pirmasis mėnesio penktadienis 
— lapkričio 2. Lankomi seneliai li
goniai. Mišios vakare — 7.30.

— Kostas ir Birutė Valančiai spa
lio 27 d. atšventė savo 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

— Sis sekmadienis, lapkričio 4, 
yra mėnesio pirmasis. Daroma antra 
rinkliava parapijos skoloms mokėti.

— Religinės sekcijos ruošiama 
paskaita “Tikėjimo vystymasis ir vai
kų auklėjimas šeimoje” — šį ketvir
tadienį, lapkričio 1 d., 6.45 v. v., 
skautų būkle, 1011 College St. Pa
skaitą skaitys anglų kalba B. McMa
hon, turinti teologijos laipsnį. Visi 
kviečiami dalyvauti. Sekančios dvi 
paskaitos bus lapkričio 8 ir 15 d.

— Parapijos reikalams aukojo: P. 
Armalavičienė $100, V. L. Nakro- 
šiai $50, M. Gečienė $20, "Kronikos” 
leidimui $20.

— Naujo pianino pirkimui auko
jo: A. A. Kelmeliai $50. M. Antanai
tis $50, S. V. Vaitkai, T. M. Savickai 
ir A R. Tumpos po $30.

— Vietnamo pabėgėliams aukojo 
per parapijos labdaros sekciją: J. G. 
Raškauskai $240, M. J. Meškauskai 
$120, B. V. Biretos $100, Z. A. Stan
čikai $100, P. V. Dalindos $60, A. 
Krikštolaitienė $25, L. A. Šeškus $10.

— Į uždaras rekolekcijas mote
rims registruotis klebonijoje. Reko
lekcijos, kurias ves kun. P. Daugin
tis, SJ, vyks lapkričio 16-18 d. d. 
Queen of Apostles Renewal Centre, 
1617 Blythe Road, Mississauga. Re
kolekcijas rengia KLK Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo parapijos skyrius.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Teles
forą Valių, užpr. žmona, 8.30 už Pra
ną Vaitiekūną, užpr. J. Vaitiekūnai
tė, 9 v. už Vėlinių novenai pavestas 
sielas, 9.20 už Joną Grikinį, užpr. J. 
A. Šulcai, 10 v. už Viktorą Streitą, 
užpr. J. J. Morkūnai; sekmadienį 8 
v. už Pranciškų Vaitiekūną, užpr. B. 
Vaitiekūnienė, 9 v. už Vėlinių nove
nai pavestas sielas, 10 v. už Magdale
ną Pranckevičienę, užpr. V. J. Rus
ijai, 10.45 tretininkų intencija, užpr. 
valdyba, 11.30 už parapiją, 7 v. v. už 
Oną Ivanauskienę, užpr. A. E. Boč- 
kai.

Kapinių diena. Spalio 28, sek
madienį, Šv. Jono liet, kapinėse 
buvo prisiminti mirusieji, kurių 
19 metų laikotarpyje palaidota 
1052. Jau šeštadieni gausiai rin
kosi artimieji papuošti savo gi
minių kapų, o sekmadienį kapi
nės žėrėjo žvakučių šviesose. 
Esant šaltokam ir drėgnam ru
dens orui, pamaldos įvyko Lie
tuvos Kankinių šventovėje. Kon- 
celebracines Mišias atnašavo 
abiejų Toronto katalikų parapi
jų klebonai. Pamaldų metu gie
dojo sol. R. Strimaitis, o tradici
nes giesmes — visi dalyviai, va
dovaujami muz. S. Gailevičiaus. 
Po pamaldų pašventinta daug 
naujų paminklų.

Mindaugas ir Liuda Leknic- 
kai susilaukė naujagimio Povi- 
lo-Mindaugo-Kazimiero, o mažo
ji Vilija broliuko.

PRANEŠAME, kad anksčiau dirbęs 
nekilnojamo turto pardavime JUO
ZAS GRYBAS vėl grįžo tęsti to dar
bo JOINT REALTY LTD. firmoje ir 
yra pasiruošęs patarnauti lietuviams, 
visuose nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikaluose. Suintere
suoti prašomi skambinti telefonu 
416-622-4742 Toronte.

GERA PROGA
Gera finansinė galimybė dabar 
yra monetų pardavimo srityje. 
Nauji ir pastovūs pardavimo bū
dai tiesiai iš gamintojo. Mlnima- 
linė investacija $15,000.00. Skam
binti Rod Courtney telefonu 

1-878-4111 arba 822-2881.

400 metu sukaktis
bus minima lietuvių visuomenės lapkričio 11, sekmadienį, 
3 valandą po pietų, Toronto universiteto Convocation salėj 

(King's College

Akademinė dalis:

Meninė dalis

Rd.; važiuojant tramvajumi išlipti prie McCaul St.)

kun.- prof. Stasys Yla ir prof. Romos Vaštokas (angliškajai da
liai), Toronto augštųjų mokyklų atstovų žodis. Pakviesta daug 
žymių kanadiečių svečių.

pianistas Vytautas Smetona, buvusio Lietuvos prezidento vai
kaitis, iš Klevelondo.

Dokumentinė paroda, paruošto čikagiškio Br. Kviklio, veiks nuo lapkričio 3 iki 
11 dienos Prisikėlimo parapijos muzikos studijoje. Parodos 
atidarymas ir Br. Kviklio įvadinis žodis — lapkričio 4, sekma
dienį, 11 v. ryto.

įėjimas į minėjimų universiteto salėje — laisva auka 
Dalyvaukime visi šioje neeilinėje iškilmėje!

Rengėjų komitetas

Lapkričio 4, sekmadienį, 4 v«p.p.,
N. Pradėtosios Marijos seselėms—
remti būrelis maloniai kviečia llZ( ■ / W\| 

visus atsilankyti į Jl'I

PROGRAMĄ ATLIKS 
VIEŠNIA IŠ ČIKAGOS — 
OPEROS SOLISTĖ

Ubana Stanfiaitytė
Kaina asmeniui — $12, 
Pensininkams ir studentams —- $10.

Prisikėlimo parapijos salėje
Bilietai gaunami pas seseles ir pas ponias: 

r Pabedinskienę — Prisikėlimo parapijoj,
Balčiūnienę — Anapilyje.

TORONTO "ŠATRUOS" IR "RAMBYNO" TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

Skautų tėvų komitetas

įėjimas suaugusiems 
studentams

MENINĘ PROGRAMĄ 
atliks tautinių šokių grupės 
"GINTARAS" ir "ATŽALYNAS 
Bus loterija, įvairių gėrimų ir 
šiltų valgių bufetas___________

lapkričio 10, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėse 

rengia TRADICINĮ

Vakaro pradžia

Apie nesklandumus Karava
ne vėl paskelbė ilgoką informa
ciją “The Toronto Star” spalio 
3 d. laidoje. Esą spalio 2 d. mies
to rotušėje įvyko kelių etninių 
grupių posėdis, kuriame buvo 
pasisakyta prieš dabartinę L. 
Kossaro vadovybę. Net keli as
menys pasisakė prieš pastaro
sios nenorą paaiškinti kur eina 
kiekvieno paviljono sumokama 
$500 suma, prieš atsisakymą pa
skelbti biudžetą, prieš draudi
mą paskiriem paviljonam kal

bėti su spaudos atstovais, prieš 
beveik diktatūrinį Karavano 
tvarkymą. Meksikiečių, ispanų, 
kipriečių, velsiečių ir čekų at
stovai pareiškė svarstysią pasi
traukimą iš Karavano, jei nepa
vyks susitarti su L. Kossaru, o 
graikų, arabų, šveicarų ir latvių 
atstovai sakėsi esą jau pasiruo
šę tokiu atveju pasitraukti. Ne
patenkintųjų grupei vadovauja 
šveicarų atstovas G. Hilden- 
brand. Esą. 17 pavilijonų reika
lauja reformų Karavane. Pasta

rojo pirm. L. Kossaras pareiškė 
korespondentui, kad Karavanas 
esąs privati bendrovė, neįpar
eigota skelbti savo biudžeto. 
Kaip centralizuota organizacija, 
ji kalbanti su spauda visų var
du. Taip esą daro ir Kanados 
CNE organizacija.

• Valstybių sienos, nuotoliai ir 
kalbos gali atskirti žmones, bet Jos 
negali išparceliuoti žmogiškojo gy
venimo — tai padaro tik ignoranci- 
ja. — CHARLES LILLARD

Sol. G. Capkauskienės išleistuvių 
konccrtas-reėitalis, kurį surengė 
KLK Moterų Du-jos Montrealio sky
rius spalio Z0 d. Aušros Vartų para
pijos salėje, praėjo su dideliu pasi
sekimu. Nežiūrint susisiekimo, me
tro ir autobusų streiko, salėje visos 
vietos prie stalų buvo užimtos, sve
čiai vis dar rinkosi, rengėjos turėjo 
paruosti naujas vietas, todėl ir kon
certas prasidėjo pavėluotai.

Koncerto programa buvo nauja, 
montrealiečiams dar negirdėta. Čia 
vyravo kompozitoriai: H. Purcellis, 
G. F. Haendelis ir R. Strausas, J. 
Gruodis Ir J. Govėdas.

Prieš koncertą draugijos pirm. 
Genė Kudžmienė palinkėjo mielai 
Ginai sėkmės tolimoje Australijoje, 
kur ji išbus 6 savaitės ir duos 6 
koncertus. Taip pat padėkojo gau
siai susirinkusiems svečiams ir daili
ninkams už paaukotus loterijai pa
veikslus.

Solistė, akomponuojant muz. M. 
Roch, padainavo per 20 dalykų. Po 
kiekvienos dainos buvo smarkūs ir 
ilgi plojimai. Po koncerto solistė ir 
pianistė buvo apdovanotos gėlių 
puokštėmis Publika nenurimo, šau
kė solistė į sceną. Priedo mūsų miela 
Gina padainavo visų taip mėgstamą 
lakštingalos dainą “Aš, mažas paukš
telis, noriu giedot Lietuvoj”.

Mums džiugu, kad muzikos kriti
kai mūsų solistę G. Capkauskienė 
pripažįsta viena iškiliausių solisčių 
išeivijoje, labai gerai įvertindami jos 
dainos meną.

Sol. G. Capkauskienės dainą ir 
giesmę girdime dažnai, tačiau kiek
viena jos giesmė bei daina būna 
miela, artima ir visuomet laukiama. 
Ji turi daug gerbėjų, todėl nenuo

G re i tas ir tikslus patą movimas!

TeL Bus,: 7223545 

s Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

10 TO RO N T O
KLK Moterų Draugijos Lie

tuvos Kankinių parapijos sky
rius rengia savo veiklos trisde
šimtmečio minėjimą lapkričio 
17, šeštadienį, 6.30 v. v., Anapi
lio salėje. Meninę programą at
liks Montrealio “Gintaras”.

Lietuvos kariuomenės atstei- 
gimo metinių minėjimas įvyks 
lapkričio 25, sekmadienį, Lietu
vių Namuose. Kalbėtoju pa
kviestas adv. P. žumbakis iš Či
kagos. Meninę programą atliks 
“Gintaras” ir “Aras”. Šiais me
tais minėjime norima išryškin
ti kovą už žmogaus teises.

Panamos arkivyskupas Mar
cos McGrath, kviečiamas Toron
to kardinolo Carterio, skaitys 
paskaitą apie socialinį teisingu
mą (“Reflections on Puebla and 
social justice”) lapkričio 23, 
penktadienį, 8 v.v., Katalikų In
formacijos Centre, 830 Bathurst 
St., Toronte. įėjimas nemoka
mas.

“The Globe a. Mall” 1979. X. 
26 išspausdino V. Sniečkaus iš 
Waterloo laišką, kuriame auto
rius kelia reikalą Kanadai prisi
taikyti prie naujo gyvenimo sti
liaus dėl naftos stokos. Jisai siū
lo gerinti tarpmiestinį traukinių 
susisiekimą, o miestuose įrengti 
specialius takus dviračiams, 
kaip Danijoje, Indijoje, Japo
nijoje.

“The Toronto Sun” 1979. X. 
22 pranešė, kad žymusis teniso 
žaidėjas Vytas Gerulaitis Aust
ralijos žaidynėse laimėjo 1 vie
tą. Per tris savaites jis gavo 
Australijoje $150.000. Turėjo 
sumokėti baudą $250 už nepa
dorų (obscene) raketės mostą. 

stabu, kad net esant paralyžuotam 
miesto susiekimui prisirinko pilna 
salė svečių ne tik iš Montrealio, bet 
ir iš Otavos, ir Toronto. Buvo nema
žai ir kitataučių. Tai muz. M. Roch 
bičiuliai.

Po koncerto buvo vaišės. Aptar
navimas buvo labai gerai organizuo
tas. Prie “Pegasus” muzikos ir vy
resnieji atjaunėjo, todėl šokančių 
netrūko.

Reikia pasidžiaugti ne tik koncer
tu, bet ir katalikių moterų veikla, 
kuri visuomet organizuoja gerus 
kultūrinius parengimus. A. A.

Padidino palūkanas. “Lito” val
dyba spalio 16 d. posėdyje pakėlė 
palūkanas už įvairias sąskaitas. Nuo 
lapkričio 1 d. bus mokama 11.25% 
už taupomąsias sąskaitas. Už viene- 
riu metų terminuotus indėlius jis 
dabar moka 11.5%. Taip pat yra 
naujai įvesti trumpalaikiai terminuo
ti indėliai (mažiausia suma $5.000), 
už kuriuos “Litas” mokės 11.75% 
(31-59 dienų), 12% (60-89 d.) ir 
12.25% (90-180 d.).

Rugsėjo mėnuo baigtas su $8.95 
mil. balansu (1978 m. rugsėjo mėn. 
buvo $8.44 mil.) ir 1851 nariais (1806). 
Per trečiąjį ketvirtį “Lito” akty
vas paanco $163.200, o išskolintos 
sumos — $202.545.

Nuo spalio 21 d. “Lito” Aušros 
Vartų skyrius veikia sekmadienio ry
tais nuo 10.45 iki 12.45 v.

Spalio 15-20 d.d. — tarptautinė 
kredito unijų savaitė.

“Litui“ reikalinga (s) tarnauto- 
ja(s), kuri(s) perimtų visą sąskai
tybą (accounting). Kreiptis į vedėją 
R. Piečaitienę tel. 766-5827 arba 
raštu. Inf.

įsteigta blaivybės grupė, š. 
Amerikoje plačiai veikia blaivy
bės organizacija “Alcoholics 
Anonymous”, kurioje dalyvauja 
ir lietuviai. Viena jų grupė vei
kia Montrealyje Keli Toronto 
lietuviai, pasitarę su Montrealio 
grupe, įsteigė atskirą grupę To
ronte- Pirma ir atvira jų sueiga 
bus lapkričio 1, ketvirtadienį, 
8 v. v., Prisikėlimo par. patalpo
se (pensininkų būkle — buvu
sioje klebonijoje 32 Rusholm 
Rd.; įėjimas iš kiemo pusės). 
Kviečiami susirinkti visi, kurie 
turi gėrimo problemą ir nori 
laisvu apsisprendimu ją nugalė
ti.

Lietuvių Profesijonalų ir 
Verslininkų S-gos valdyba spa
lio 18 d. posėdyje pasiskirstė 
pareigomis; pirm. adv. A. Pute- 
ris, vicepirm. inž. H. Lapas, ižd. 
P. Raudys, ryšininkas su kito
mis tautybėmis ir jų organizaci
jomis G. Bėrius, parengimų va
dovas J. K. Ramas, sekr. S. Ja
nušauskas. Naujoji s-gos valdy
ba kviečia visus profesijonalus 
ir verslininkus dar nesančius 
s-gos nariais, į šią s-gą įsijungti.

Ontario vyriausybė praneša, 
kad prarado registracijos teises 
šios kelionių įstaigos: Interna
tional Travel Centre, Macedo
nian Travel Agency, Ontario 
Tours Inc., Travelmate World 
Travel, Your Man Travel Tours. 
Asmenys, kurie naudojasi tokių 
įstaigų patarnavimais, negauna 
kompensacijos fondo garanti
jos. šis fondas padengia išlai
das keleiviams tais atvejais, kai 
negauna žadėtų kelionės patar
navimų, nors būtų sumokėję pi
nigus.


