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Kraujo parašai
Maža spaudos agentūros žinia iš Maskvos pranešė lais

vajam pasauliui, kad 45 baltiečiai pasirašė memorandumą, 
reikalaujantį nepriklausomybės Estijai, Latvijai ir Lietu
vai — Baltijos valstybėms, kurioms Molotovo-Ribbentropo 
sutartimi buvo paruoštas kelias j laisvės praradimą. Memo
randumas buvo skirtas ypač Sovietijai, kurios valdovų ran
kose Baltijos valstybės tebekenčia vergiją. Žinutė apie tą 
žygį buvo labai kukli, ir galbūt nevienam kitataučiui sudarė 
įspūdį, jog tai menkareikšmis dalykas, nors iš tikrųjų tai 
buvo didelio mosto žygis. Laisvajame pasaulyje tokie ar 
panašūs memorandumai įvairiais klausimais yra kasdieni
nis dalykas, bet Sov. Sąjungoje — labai retas. Pakilti ver
gui nuo žemės, atsistoti prieš savo valdovą ir atvirai pa
reikalauti laisvės reiškia maištauti (sovietinėmis akimis žiū
rint). Ten jis turi ne žmogaus, o vergo teises, leidžiančias 
tiktai lenktis valdovui, o ne laisvės reikalauti. Kad taip yra, 
matyti iš spaudos agentūros pranešimų: pasirašiusieji aną 
memorandumą jau tardomi bei suiminėjami. Bene pirma
jam teko suėmimo garbė Antanui Terleckui. Po jo, žinoma, 
seks ir kiti, nes sovietinėmis akimis žiūrint, vergas neturi 
teisės į laisvę. Net ir mažiausias jo pajudėjimas laikomas 
nusikaltimu.

DĖLTO minėtąjį memorandumą pasirašiusieji nėra pa
prasti nebylūs vergai, o didvyriai, išdrįsę prabilti 
atviru žodžiu, kuris iš tikrųjų yra ne tik jų, bet ir 

visų pavergtų Baltijos tautų žodis, kalbąs šešių milijonų 
baltiečių vardu. Jų parašai yra kraujo parašai. Jie veda 
pasirašiusius į tardymus, kalėjimus, lagerius tada, kai kiti 
suka patogias gūžtas sovietinėje sistemoje, bijo prasitarti ir 
skelbia ramybę, kuri darosi panaši į kapų ramybę. Jei neat
sirastų drąsesnio mosto žmonių, galinčių tarti atvirą žodį 
vergų valdovui, laisvasis ir pavergtasis pasaulis manytų, 
kad vergai savo būkle patenkinti, kad kaliniai džiaugiasi 
savo kalėjimu, kad suimtieji priverstinio darbo stovyklose 
atostogauja... Dabargi niekas to negali sakyti. Anie 45 
baltiečiai yra milijonų pavergtųjų atstovai, kurių niekas 
nerinko, bet visi remia. O tokiais atvejais jokių rinkinių 
nereikia, nes pavergtųjų balsas yra bendras, visuotinis ir 
sklinda iš kiekvienų drąsių lūpų. Tai matydami, vt^rgijos 
valdovai skuba nutildyti laisvės reikalaujantį balsą. Jie 
mano, kad nutildę anuos 45 baltiečius (jų 38 lietuviai), nu
tildys ir visus. Niekados! Be tų 45 yra dar šeši milijonai 
baltiečių, kurių širdyse aidi tas pats laisvės balsas, galin
tis prasiveržti kiekviena proga. Ir jis be abejonės prasi
verš, kai tik vergijos atmosfera bus nepakeliama.

1AISVĖJE gyveną baltiečiai, žinoma, gėrisi anų 45 drą
sa, ryžtu, pasiaukojimu kitų gerovei. Bet to permaža. 
Laisvieji turėtų suprasti, kad anie kraujo parašai yra 

ženklas, šaukiąs laisvuosius į stipresnę, platesnę ir ryžtin
gesnę veiklą. Jei pavergtieji baltiečiai rado būdą ir išdrįso 
prabilti pasauliui, juo labiau turėtų sukrusti laisvieji. Jie 
turėtų išvystyti didesnį spaudimą į pavergėjus per laisvojo 
pasaulio organizacijas, parlamentus, vyriausybes, spaudą. 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, atsiliepdamas į 
45 baltiečių memorandumą, kreipėsi į Helsinkio aktą pa
sirašiusias valstybes, primindamas Baltijos valstybių oku
paciją ir paremdamas 45 pavergtųjų baltiečių žygį. Tai 
geras mostas, bet nepakankamas. Jis pasiekė ministerijų 
raštines ir tenai pasiliko. Tokiu atveju reikėtų daug pla
tesnės politinės paramos, būtent, visos baltiečių išeivijos 
balso. Jis turėtų būti girdimas, kur tik yra baltiečių. To
kioje akcijoje turėtų dalyvauti visos organizacijos. Lietuvių 
atveju — tokioje akcijoje turėtų dalyvauti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė su visais savo padaliniais. Tik tokio 
plataus masto veikla galėtų išnešti pasaulin pavergtųjų bal
są ir paveikti netgi pačius pavergėjus. VLIKas nėra tiek 
pajėgus, kad vienas galėtų išvystyti tokio masto akciją. 
Jo veikla darosi vis daugiau kabinetinė, atsijusi nuo visuo
menės. Šiandieną reikia ne fragmentinės, o visuotinės ir tai 
koordinuotos veiklos.

Pasaulio įvykiai
PASAULIO DĖMESIO CENTRE VIS DAR TEBĖRA IRANO 
studentų įvykdytas JAV ambasados užgrobimas Teherane. Įkaitais 
buvo paimta apie 60 amerikiečių ir 40 kitų tautybių tarnautojų. 
Už jų išlaisvinimą studentai pareikalavo grąžinti Iranan šachą M. 
R. Pahlavį, sergantį vėžiu, iš Niujorko ligoninės. Ambasados už
ėmimas buvo atliktas su pilnu ajatolos R. Chomeinio pritarimu. 
Dėl šio incidento, grubiai pažeidusio tarptautinę teisę, atsistaty
dino Irano premjero M. Bazargano vyriausybė, ir jos pareigas 
perėmė slaptoji revoliucinė taryba, dominuojama mahometonų 
dvasininkų. Pagal tarptautinę teisę ambasada yra laikoma jai pri
klausančios valstybės neliečiama teritorija. Dėl šios priežasties 
Iraną vienbalsiai pasmerkė Jungtinių Tautų saugumo taryba. JAV 
prez. J. Carteris derybas su aja-»—------------------------- —■—  

KANADOS /VYK/A/

Pertvarkys šeimos priedus
Socialinės gerovės min. D. 

Crombie patvirtino kursuojan
čius gandus, kad Kanados vy
riausybė planuoja pertvarkyti 
šeimoms mokamus vaikų prie
dus. Jie buvo įvesti 1945 m. ir 
dabar yra $20 į mėnesį už kiek
vieną vaiką iki 18 metų amžiaus. 
Juos gauna beveik 4 milijonai 
šeimų, nepaisant jų metinių pa
jamų. Dabartinis įstatymas bus 
paliktas galioti iki 1980 m. kovo 
31 d. Numatyta reforma norima 
sustabdyti tuos priedus turtin
goms kanadiečių šeimoms ir pa
didinti neturtingoms, ypač toms, 
kurios sunkiai suveda galą su 
galu dėl permenko uždarbio.

Kanados Darbo Kongreso 
pirm. D. McDennottas paskelbė 
karą kraštutinio kairiojo spar
no unijų nariams, darantiems 
žalą unijoms. Unijas jungiantis 
Kanados Darbo Kongresas turi 
2,3 milijonų narių. Didžiausia 
yra valdžios tarnautojų CUPE 
unija su 257.000 narių. Jos at
stovų suvažiavime beveik vien
balsiai buvo priimta rezoliuci

ja, reikalaujanti D. McDermot- 
to atsistatydinimo už tai, kad 
jis negynė karingosios paštinin
kų unijos, kai parlamentas jai 
buvo įsakęs nutraukti streiką ir 
grįžti darban. Už D. McDermot- 
to pasilikimą vado pareigose 
balsavo tik vienas atstovas CU
PE unijos suvažiavime. D. Mc- 
Dermottas pabrėžė, kad jo pa
tarimas paštininkų unijai ne
laužyti Kanados įstatymų buvo 
padarytas su viso Kanados Dar
bo Kongreso vykdomojo komi
teto pritarimu. Jis daro išvadą, 
kad kaikuriose unijose įsigalė
jusi kraštutinių kairiųjų mažu
ma įstengia paveikti narių dau
gumą. Savo kritikams D. Mc- 
Dermottas primena maoistų iš- 
išleistą “Manifestą darbo uni
joms”. Jame viešai reikalauja
ma pašalinti ne tik D. McDer- 
mottą, bet ir visą buržuazinę po
litiką iš profesinių sąjungų. Tai 
primena pokario metus, kai Ka
nados darbo unijų vadams teko 
kovoti su komunistais. Tenka 
sutikti su D. McDermottu, kad 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvių Sv. Kazimiero kolegijoje popiežius Jonas-Paulius II 1979 m. pavasari sveikinasi su kunigais, kurių tarpe 
matyti kolegijos rektorius prei. L. Tulaba (kraštutinėje kairėje), cun. V. Delininkaitis, mons. A. Jonušas, prel. A. 
Bačkis ir kiti Nuotr. Arturo Mari

Daug apie Lietuvą rašanti spauda
Mons. Kl. Razmino 

pranešimas iš Romos
Italijos Lietuvių Bendruome

nės pirmininko ir ELTA PRESS 
redaktoriaus bei leidėjo mons. 
Vinco Mincevičiaus pastangomis 
visa Italijos spauda ir visuome
nė plačiausiai yra informuoja
ma visais klausimais, liečian
čiais Lietuvą ir jos problemas. 
Po JAV Italija yra valstybė, 
daugiausia rašanti apie Lietu
vą. Taip pvz. visoje italų spau
doje plačiausiai nuskambėjo 
jauno lietuvio kario Antano Ka
linausko susideginimas už savo 
tėvynės laisvę. Pagal ELTA 
PRESS informacijas šį faktą ap
rašė ir A. Kalinausko fotogra
fiją įsidėjo net 53 Italijos sa
vaitraščiai ir didieji dienraščiai. 
Viso puslapio pranešimą apie šį 
įvykį pateikė ir pusiau oficia
lioji “Roma Infarmazioni” agen
tūra savo toliraščio (teletipo) 
laidoje. Itališkosios Šveicarijos 
dienraštis “Giornale del Popo- 
lo” Lugane tam faktui aprašy
ti paskyrė trijų skilčių straips
nį “Naujoji auka už Lietuvos 
laisvę”. Straipsnyje rašoma, 
kaip A. Kalinauskas, grįžęs į 
kareivines Latvijoje, numetęs 
sovietinius ženklus savo virši
ninkams po kojų, apsipylė ben
zinu ir padegė save, šaukdamas: 
“Aš jums netarnausiu . . . žiūrė
kite, kaip dega patriotas lietu
vis! Už Lietuvą! Už laisvę! Už 
Dievą!”

Panašiai tą ir kitas ELTA 
PRESS pateikiamas lietuviškas 
informacijas plačiausiai panau
doja ir patys didieji Italijos 
dienraščiai, kaip “H Corriere 
della Sera” Milane, “H Tempo” 
ir “II Popolo” Romoje, “Secolo 
XX” Genujoje, “La Stampa” 
Torine, “La Nazione” Florenci
joje bei didieji Neapolio, Messi- 
nos, Bari ir kitų miestų dienraš
čiai. Toks platus lietuviškos in
formacijos panaudojimas, aišku, 
labai nepatinka sovietiniams 
Lietuvos okupantams, nes mons. 
V. Mincevičiaus pateikiamos in
formacijos, finansuojamos VL1- 
Ko, perdaug aiškiai atidengia 
komunizmo siekius ir objekty
viai informuoja viešąją pasaulio 
opiniją.

Slaptasis kardinolas
Tas klausimas labiausiai su

domino iš prigimties smalsius 
italus ir plačiausiai išgarsino 
Lietuvos vardą. Net komunisti
nėje spaudoje tas klausimas bu
vo komentuojamas. Įvairiausio
mis antraštėmis tai nagrinėja 
visi didieji dienraščiai, prade
dant Triesto “Il Piccolo”, Tren
to — “L’Adige” ir baigiant pie
tų Italijos Taranto dienraščiu 
“Corriere del Giorno”.

Dėmesio vertas yra “kairėn” 
palinkusio, bet gerai informuo
to Romos dienraščio “11 Messag- 
gero” straipsnis “Nežinomasis 
kardinolas ateis iš rytų”. Romos 
dienraštis remiasi Vatikano vals
tybės sekretoriaus kardinolo Ca- 
saroli kalba, LuYią jis pasakė 
sveikindamas popiežių naujųjų 
kardinolų pakėlimo proga. Ca- 
saroli tada kalbėjo: “Mes negali
me pamiršti to kardinolo, kurio 
vardą Jūsų šventenybė paliko 
paslėptą savo širdyje. Bet mes 
galime gerai Įsivaizduoti kad 
joje atsispindi ypatingai reikš
mingas veidas tos garbingos ir 
kenčiančios mūsų dienų Bendri
jos!” Čia aiškiai kalbama apie 
Rytų K. Bendriją — pažymi 
dienraštis.

“Daugelis mano, — rašo to
liau “U Messaggero”, — kad tai 
yra sovietinės Lietuvos sostinės 
Vilniaus vyskupas Julijonas Ste
ponavičius. Šią hipotezę patvir
tina lietuvių emigrantų Romo
je leidžiamo laikraščio ELTA 
PRESS pranešimas, kad po 
konkliavos Vatikane Karolis 
Wojtyla savo kardinolišką piju- 
sę (zucchetto) pasiuntęs Vil
niaus Aušros Vartų Madonai. 
Jei popiežius nepaskelbė vysku
po J. Steponavičiaus vardo, tai 
tik parodo, kad Vatikanui dar 
nepavyko susitarti su Maskva.”

Tą pačią temą toliau nagrinė
ja Torino dienraštis “La Stam
pa”. Liepos 4 d. jis paskelbė 5 
skilčių savo bendradarbio Pao
lo Garimberti straipsnį “Lietu
va — garbinga ir kenčianti 
Bendrija”. Autorius plačiai ir 
išsamiai aptaria dabartinę Lie
tuvos Katalikų Bendrijoj padė
tį. Jos “garbingą veidą” parodo 
skaičiai — rašo autorius. “Iš 
3.400.000 Lietuvos gyventojų 
70-80% yra praktikuojantys ka
talikai. Po Lenkijos, tai yra di
džiausias nuošimtis visoje socia
listinėje Europoje ir visame pa
saulyje” — pabrėžia “La Stam
pa” bendradarbis.

Lietuvos tikinčiųjų “kenčian
tį veidą” autorius taip pat išryš
kina konkrečiais skaičiais apie 
veikiančias ir uždarytas švento
ves, apie persekiojamus kuni
gus bei tikinčiuosius ir visą su
kaustytą religinį gyvenimą. Au
torius moka viską objektyviai 
vertinti, nes pats prisipažįsta 
lankęsis Vilniuje ir stebėjęs 
žiaurią tikrovę. Baigdamas ra
šo: “Nė viena Bendrija pasau
lyje negali taip ryškiai atspin
dėti to ‘garbingo ir kenčiančio 
veido’, kaip tai pastebėjo savo 
kalboje Vatikano valstybės sek
retorius kardinolas Casaroli.”

Kardinolo Casaroli kalba savo 
komentaruose remiasi ir Romos 
dienraštis “La Republica” bei 

komunistams artimas “Paese 
Sera”, iškeldami lietuvio vysku
po Julijono Steponavičiaus kan
didatūrą. Net Romos komunis
tų dienraštis “Unitą” priverstas 
paminėti lietuvį vyskupą. Lie
pos 1 d. laidoje “Unitą” pažymi, 
kad nepaskelbtasis kardinolas 
yra lietuvis vyskupas Julijonas 
Steponavičius “attualmente am- 
ministratore apostolico per ii 
territorio incluso nei confini po
litic! lituani”, t. y. dabartinis 
apaštalinis administratorius te
ritorijai, įjungtai į politines Lie
tuvos ribas.” “Unitą” nepasako, 
kad tai yra‘Vilniaus arkivysku
pijos apaštalinis administrato
rius ir kad yra “impedito” — 
ištremtas iš savo vyskupijos ir 
negali eiti savo pareigų jau be
veik 20 metų. “Unitą” toliau 
spėja, kad Vatikanas norįs pa
gerinti santykius su Sovietų Są
junga, ką patvirtina Gromykos 
apsilankymas pas popiežių prieš 
jam išvykstant į Meksiką.

Paminėtinas dar Milano dien
raštis “H Giorno”, kuris šalia 
vysk. J. Steponavičiaus mini ir 
Kauno vyskupą Liudą Povilonį, 
kuris galėtų būti nominuotas 
kardinolu “in pectore”. Šiaip 
“H Giorno” daugiau reikšmės 
teikia Vilniaus vyskupui, nors ir 
negalinčiam eiti savo pareigų.

Lietuvio kardinolo “in pecto
re” paskyrimą plačiai nagrinėjo 
visa Italijos spauda, čia panau
dota tik dalis italų spaudos iš
karpų, kuriomis leido pasinau
doti ELTA PRESS red. mons. 
V. Mincevičius. Jis uoliai ren
ka italų spaudos atgarsius, lie
čiančius Lietuvą ir jos proble
mas.

Romos universitetai ir 
lietuviai

Popiežiui Jonui-Pauliui II va
dovaujant, spalio 15 d. vakarą 
Šv. Petro bazilikoje Romoje 
Įvyko 1 9 7 9/8 0 akademinių 
mokslo metų pradžios iškilmė. 
Ta proga šv. Tėvas aukojo Mi
šias kartu su visais Romos po
piežiškųjų universitetų ir kole
gijų rektoriais bei prezidentais. 
Gausių dvasininkų tarpe daly
vavo ir lietuvių šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje rektorius 
apaštalinis protonotaras prel. 
Ladas Tulaba. šv. Tėvas savo 
žodyje kvietė visus universitetų 
rektorius, profesorius bei gau
siai dalyvavusius studentus nuo
lankiai, su malda, tikėjimu ir 
meile tinkamai pasirengti savo 
misijai — nešti Dievo žodį į 
visą pasaulį. Visus gi teologus 
ragino ištikimai klausyti K. 
Bendrijos nurodymų ir visa šir
dimi mylėti tradiciją, nepaskęs- 
tant tačiau jos ypatybių nostal- 

(Nukelta į 5-tą psl.) 

tola R. Chomeiniu bandė pradė
ti per savo specialų pasiuntinį 
R. Clarką, tačiau pastarasis net
gi nebuvo įsileistas į Iraną. Aja- 
tola R. Chomeinis nepriėmė ir 
palestiniečių PLO organizacijos 
vado Y. Arafato atsiųstos dele
gacijos. Egipto prez. A. Sadatas 
kvailiojantį ajatolą R. Chomei- 
nį, turintį jau 79 metus am
žiaus, pavadino proto netekusiu 
lunatiku. JAV miestuose de
monstracijas, reikalaujančias 
šacho M. R. Pahlavio išdavimo, 
buvo pradėję organizuoti iranie
čiai studentai, kurių ten yra ke
liasdešimt tūkstančių. Norėda
mas išvengti susikirtimo tarp 
amerikiečių ir iraniečių, tokias 
demonstracijas uždraudė prez. 
J. Carteris. Jo įsakymu taipgi 
buvo pradėta iraniečių studentų 
registracija, turinti tikslą grą
žinti Iranan visus nelegaliai at
vykusius į JAV. Prez. J. Carte
ris, numatydamas ekonomini 
Irano spaudimą, paskelbė, kad 
Amerika iš Irano nepirks naf
tos, kurios kasdien įsiveždavo 
700.000 statinių. Iranas tada 
bandė atšaukti visą savo kapi
talą iš JAV bankų, bet jis buvo 
užšaldytas prez. J. Carterio Įsa
kymu. Nors JAV laikomos ga
lingiausia šalimi pasaulyje, 
ginklo jėga neįmanoma išlais
vinti įkaitų. JAV ambasada Te
herane yra tolokai nuo aerodro
mo. Reikėtų didelio skaičiaus 
parašutininkų užimti visam Te
herano miestui. Jį taip pat sun
ku pasiekti ir iš jūros pusės. Be 
to, Iranas yra aprūpintas mo
derniausiais amerikietiškais nai
kintuvais, priešlėktuvinėmis ra
ketomis. Betkokios invazijos at
veju studentai turėtų pakanka
mai laiko nužudyti visus įkaitus. 
Prez. J. Carteris turi dar vieną 
lig šiol nepanaudotą ginklą — 
maisto tiekimo sustabdymą Ira- 
nui, kuris net du trečdalius grū
dų bei kitų maisto gaminių įsi
veža iš JAV. Ligonį šachą M. R. 
Pahlavį pasisiūlė priimti Egip
to prez. A. Sadatas, tačiau jo iš
vykimas iš JAV neišspręstų pro
blemos. Už įkaitus reikalauja
ma ne jo išvykimo, bet jo gal
vos. Mahoinetoniškas ajatolos 
R. Chomeinio fanatizmas yra 
neįtikėtinas XX-jame šimtmety
je. Jį bene teisingiausiai apibū
dino vienas Egipto laikraštis: 
“Ajatola, tu darai gėdą savo die
vui. . .”

Varžovai
Prez. J. Carterio laukia ne

lengva kova su senatorium E. 

Šiame numeryje:
Kraujo parašai 

Keturiasdešimt penkių baltiečių memorandumas Maskvoje 
Daug apie Lietuvę rašanti spauda

Pranešimas apie italų spaudos balsus Lietuvos klausimais
Mano ir tėvo pažiūros skyrėsi

Rašytojo ir disidento Tomo Venclovos atsakymai į klausimus 
"Tėvynės garsams" 30 metų

J. Stempužio vadovaujamos radijo programos sukaktis 
Taip leidžiamos knygos

Pogrindžio spaudoje paskelbti faktai apie sovietų darbus
Jungtis j vieną šeimą

“Mūsų Lietuvos” redaktoriaus viešnagė Venecueloje
Ak, tie vaikai!

Žvilgsnis į mūsų atžalyną Tarptautinių Vaiko Metų proga
Mažas kupstas didelį vežimų verčia

Kun. dr. J. Prunskio leidinys lietuvių-žydų klausimu 
Jauno muziko kūriniai

Solistės G. čapkauskienės koncertas ir J. Govėdo dainos 
Emalis ir audiniai

Dail. A. Tamošaitis apie Nenortienės ir Kidolienės kūrybą

Kennedžiu, Bostone paskelbu
siu savo kandidatūrą į preziden
tus 1980 m. rinkimuose. Oficia
liai E. Kennedis šiuo metu yra 
populiaresnis už J. Carterį, bet 
jam gali pakenkti gerokai juo
da praeitis: Mary Jo Kopechne 
nuskendimas jo automobilyje 
Chappaųuiddicke, to incidento 
nepranešimas policijai net 10 
valandų, pašalinimas iš Harvar
do universiteto už sukčiavimą. 
Pasirodo, šis kandidatas į prezi
dentus laikyti egzaminų už save 
buvo pasiuntęs vieną savo bi
čiulį. Spaudoje vis gausėja už
uominos apie E. Kennedžio mei
lės avantiūras. Faktas lieka fak
tu, kad jo žmona šiuo metu su 
juo negyvena kartu ir netgi bu
vo pasidariusi alkoholike. Kan
didatūrą į prezidentus paskel
bė ir Kalifornijos gubernatorius 
E. Brownas. Visi jie yra demo
kratai, nešantys susiskaldymą 
šiai partijai.

Vatikano finansai
Istorinis 129 kardinolų kole

gijos posėdis įvyko Vatikane. Po 
ilgų šimtmečių kardinolai pir
mą kartą aptarė su J o n u- 
Paulium II finansines Vatikano 
problemas, kurijos reformą bei 
kitus aktualius Katalikų Ben
drijos reikalus. Baigminiame 
pranešime buvo atskleistas kas
met didėjantis Vatikano biudže
to deficitas, šiemet siekiantis 
beveik $20 milijonų. Šiuo pra
nešimu buvo išsklaidyti gandai 
apie Vatikano turtus. Pastara
jame dešimtmetyje metinį defi
citą tekdavo padengti iš popie
žiaus fondo, kurio įplaukas su
daro aukos iš viso pasaulio pa
rapijų. Spėjama, kad sekan
čiais metais deficitas dar labiau 
padidės dėl siaučiančios infliaci
jos.

Sovietų pagalba
Generalinis JAV prokuroras 

B. Civiletti pranešė, kad kovoje 
su nacių karo nusikaltėliais bus 
pasinaudota Sovietų Sąjungos 
parama. JAV teisingumo depar
tamentas sutiko priimti sovieti
nius kaltės įrodymus prieš tuos 
asmenis, kuriuos norima depor
tuoti iš JAV. Dėlto greitu laiku 
bus pradėta byla prieš vysk. V. 
Trifą, S. Kowalčiuką ir I. Dem- 
janiuką. Jie kaltinami kolabora
vimu su naciais. Sovietinių kal
tinimų įsileidimas į JAV teis
mus yra pavojingas žingsnis dėl 
jų nepatikinumo. Nuolaida, ma
tyt, buvo padaryta dėl JAV žy
dų spaudimo vyriausybei.
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9 RELIGINIAME GYVENIME

/
“Ateities” jaunimo konkursas

★ MOTINAI TERESEI, 69 m. am
žiaus albane! vienuolei, šiais metais 
buvo paskirta $193,000 Nobelio tai
kos premija. Motinos Teresės vardas, 
prieš įstojant vienuolynan, buvo Ag
nes Gonxa Bojaxhiu. Ji gimė Skopje 
apylinkėje, kuri dabar yra Jugoslavi
jos teritorijoje. Būdama 15 m. am
žiaus, ji buvo sudominta jugoslavų 
jėzuitų darbu Bengalijoje, kurį apra
šinėjo tuometinė spauda. Jau tada 
ji pradėjo galvoti apie apaštalavimą 
Indijoje. Sulaukusi 18 m., ji paliko 
namus, išvyko Airijon ir įstojo Svč. 
Mergelės Marijos Institutan. Tai mo
terų vienuolija, kuri populiariai va
dinama Loreto seserų vardu. Po ati
tinkamo pasiruošimo Dubline, o pas
kui — Darjeeling mieste, Indijoje, 
1928 m. ji atliko pirmuosius vienuo
linius įžadus, o 1937 m. — amžinuo
sius.

★ MOTINA TERESE 1946 m. pa
juto ypatingą apaštalavimo norą tarp 
vargingųjų. Vatikanas jai davė 1948 
m. leidimą palikti Loreto vienuoliją 
ir pasišvęsti naujai savo misijai Kal
kutos arkivyskupo priežiūroje. Po 3 
mėnesių medicininio pasiruošimo pas 
Amerikos medikes misijonieres sese
ris Patna mieste motina Teresė ap
sistojo Kalkutos varguomenės tarpe 
ir pradėjo mokyti vargingųjų vaikus, 
neturinčius galimybės lankyti mo
kyklas. Greit tame darbe ji susilau
kė daug talkininkių -r- savo buvu
sių mokinių iš savo mokytojavimo 
laikotarpio Loreto seserų vienuolijos 
mokyklose. 1950 m. ji oficialiai įstei
gė Meilės Misijonieres kaip Kalku
tos arkivyskupijos vienuoliją. 1952 
m. ši vienuolija atidarė savo pirmuo
sius mirštančiųjų vargšų namus. Tai 
vieta, kur vargšai gali bent sav* pas
kutiniąsias žemiško gyvenime dienas 
praleisti nuoširdumo ir pagarbos 
žmogui aplinkoje. 1965 m. Vatikanas 
šią vienuoliją pripažino popiežišką
ja Ir priėmė savo tlesioginėn glohon.

★ MOTINOS TERESES VIENUO
LIJOS narės daro skaistybės, paklus
numo ir neturto įžadus, kaip ir kito
se vienuolijose. Tačiau jų neturto 
įžadas yra daug griežtesnis Pvz. jos 
negali darbuotis turtingiesiems ir 
negali priimti jokio atlyginimo už 
atliekamą darbą bei paslaugą. Vie
nuolija išsilaiko iš savanoriškų (ne
prašytų) aukų, kurias sudeda jų dar
bu bei pasišventimu sužavėti žmonės. 
Šiuo metu vienuolija'turi 1,200 na
rių, besidarbuojančių Indijoje ir 20- 
tyje kitų valstybių, kurių tarpe yra 
Venacueia, Ceilonas, Jordanas, Ita
lija, JAV, Anglija ir Australija.

★ ANGLIKONŲ PRIMAS ARKIV. 
DONALD COGGAN, kuris savo par
eigas dar eis iki ateinančių metų 
pradžios, lankėsi Vašingtone ir pasa
kė pamokslą katalikų katedroje. Po 
pamokslo, spaudos konferencijos me
tu, jis laikraštininkams pareiškė ban
dąs įtikinti katalikų vadovybę, kad 
laikas leisti oficialiai anglikonams 
priimti Komuniją pas katalikus, o ka
talikams — pas anglikonus. Esą yra 
tiek daug sutarimo abiejų Bendrijų 
pagrindinėse tikėjimo tiesose, kad 
nėra reikalo toliau delsti. Be to. 
anot arkiv. Coggano, daugelyje vie
tų ir dabar katalikai eina Komuni
jos pas anglikonus. Visdėlto K. 
Bendrija laikosi principo, kad negali 
būti sakramentinio bendravimo su 
anglikonais, kol nebus visi doktrinos 
nesutarimai pašalinti. Sį principą ne
seniai pakartojo ir popiežius Jonas- 
Paulius II. Tai ypač svarbu sakra
mentinėje srityje: jeigu anglikonų 
Kunigystės šventimai negalioja, tai 
negalioja ir anglikonų kunigų 
Eucharistijos konsekravimas. Kaip 
žinia, katalikams su ortodoksais sak
ramentinis bendravimas jau kuris 
laikas yra leistas tam tikrose ap
linkybėse. Tačiau jų Kunigystės 
šventimus K. Bendrija visada pri
pažino.

★ JAV VALSTYBES DEPARTA
MENTAS GĖDINGAI PASIELGĖ su 
bulgarų ortodoksais. Bulgarų orto
doksų vysk. Simeon Dimitrov, kuris 
yra JAV pilietis ir vadovavo vienai 
iš dviejų JAV-se esančių bulgarų or
todoksų vyskupijų, 1978 m. rudenį 
buvo susitaręs su JAV valstybės de
partamentu, kad ten atsilankys ir 
pateiks žmogaus teisių pažeidinėji
mo Bulgarijoje dokumentaciją. Tai 
turėjo būti konfidencialus vizitas, ta
čiau, kai jis atvyko į valstybės de
partamentą, ten rado jo belaukiantį 
komunistinės Bulgarijos ambasado
rių ir JAV ambasadorių Bulgarijai. 
Viso to akivaizdoje vysk. Dimitrovas 
savo tikslo neatskleidė, tikėdamasis, 
kad galbūt komunistai to nežino. Ne

užilgo jis gavo kvietimą vykti į Bul
gariją sinodan. Ten jam nuvykus, 
JAV-se esantieji jo tikintieji buvo 
painformuoti, kad jis sergąs. Vis
dėlto vyskupui Dimitrovui pavyko 
išsiųsti šifruotą laišką draugui j JAV, 
pranešantį, kad jis prievarta laiko
mas ir kad jį gelbėtų. Tiktai sena
toriui Jesse Helms aliarmavus valsty
bės departamentą pastarasis ėmėsi 
žygių, ir vysk Dimitrovas grįžo J 
JAV. Dabar jis yra oficialiai Bulga
rijos ortodoksu sinodo pašalintas iš 
savo vyskupijos JAV-se pareigų. 
Sen. Jesse Helms pagalbininkas dr. 
James Lucier teigia, jog iki šiol vysk. 
Dimitrovas buvęs kliūtimi komunis
tams pilnai perimti bulgarų orto
doksų vadovavimą JAV-se. Ta kliūtis 
dabar esanti pašalinta.

* LENKIJOJE DU KUNIGAI NU
TEISTI už šventovių statymą be val
džios leidimo, o trečias kunigas — 
dabar teisiamas. Kun. Michael Jo- 
zefezyk nuteistas 1 metams kalėj!* 
mo ir 120,000 zlotų (apie $4,000) pi
nigine bauda už pastatymą koplyčios 
be valdžios leidimo, o kun. Walently 
Bal nuteistas 200,000 zlotų (apie 
$6,500) pinigine bauda už pradėtą 
statyti priestatą prie šventovės. Jam 
Įsakyta tą priestatą nugriauti. Kun. 
Adam Michalski šiuo metu teisiamas 
už pradėjima naujos šventovės sta
tybos be valdžios leidimo. Valdžia 
paprastai ten tokiai statybai leidimų 
neduoda.

* ARKIV. MARCEL LEFEBVRE, 
Pauliaus VI 1976 m. suspenduotas 
nuo kunigiškųjų pareigų, rugsėjo 23 
d. iškilmingai atšventė savo 50 m. 
kunigystės sukaktį. Paryžiuje, Paro
du parke, jis atlaikė iškilmingas 
ankstesniųjų apeigų Mišias 10.000 
žmonių miniai. Pamoksle pareiškė, 
jog K. Bendrija yra infiltruota prie
šų, kurių tikslas — sužlugdyti ir pa
naikinti M'šias, nes Mišios esąs pats 
antikomunistiškiauslas dalykas K. 
Bendrijoje. Jis ragino savo pasekė
jus kovoti prieš ištuokas, rūpintis re
liginiu jaunimo auklėjimu ir ugdyti 
katalikiškumą Prancūzijoje, kad ji 
atsispirtų komunizmo bei socializmo 
antpuoliui

* LIETUVIU KATALIKU RELI
GINES ŠALPOS VADOVYBE pasiun
tė Jonui Pauliui II telegramą, kai jis 
lankėsi Jungtinių Tautų rūmuose. 
Telegramoje jie prašė popiežių viešu 
žodžiu ar raštu įsiterpti, kad kun. 
Alfonsas Svarinskas nebūtų vėl nu
baustas Sibiro bausme už dabartinę 
sav< veikia. Telegramoje dar prašo
ma apginti ir kitus pavojuje esan
čius kunigus: Kataliku Komiteto Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti narius — 
kun. Joną Kaunecką, kun. Sigitą 
Tamkevičiu, kun. Vincą Vėlavičių, 
kun*. Juozą Zdebskį ir Helsinkio gru
pės naci kun. Bronių Laurinavičių. 
Panaši telegrama buvo pasiųsta ta 
proga ir generaliniam JAV vyskupų 
konferencijos sekretoriui vysk. Tho
mas Kelly.

* ČEKOSLOVAKIJOJE SUIMTI: 
kun. Jozef Zverina, SJ, kun. Pavel 
Michal, kun. Frantisek Lizna, SJ, 
kun. Barta, Jiri Kaplan ir Adamek. 
Suėmimo priežastis nebuvo nuro
dyta.

* KUN. GUSTAVO ALONSO, 48 
m. amžiaus argentinietis. išrinktas 
naujuoju tėvų klaretiečių vienuolijos 
generolu. Jis bus devintasis tos vie
nuolijos steigėjo Sv. Antano M. Cla
ret įpėdinis. Vienuolija buvo įsteig
ta 1840 m. Ispanijoje.

* MIRŠTANTIS VYSK. ROMEO 
BLANCHETTE PALAIMINO PO
PIEŽIŲ- Tai įvyko Jonui-Pauliui II 
lankantis JAV-se. Popiežius iš Čika
gos paskambino (elefonu šių metų 
pradžioje iš Joliet vyskupijos vadovo 
pareigi) atsistatydinusiam vyskupui 
Romeo Blanchette, kuris serga Lou 
Gehrig liga ir greit mirs. Vyskupas 
jau beveik praradęs kalbą ir tik po 
vieną kitą žodį gali ištarti. Tačiau te
lefonu popiežiui paprašius palaimi
nimo, vyskupas, visas savo jėgas su
telkęs, aiškiai pasakė lotyniškąją pa
laiminimo formulę. Tada popiežius 
pasiūlė jam suteikti popiežiškąjį pa
laiminimą. Vysk. Blanchette tarė: 
“Laiminkite ne tik mane, bet ir ma
no šeimą, žmones, kurie mane pri
žiūri, ir melskitės, kad aš ištikčiau 
tvirtas ir linksmas iki mirties”.

KUN. J. STS,

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

Jaunimo žurnalo “Ateitis” premijų įteikimo iškilmėse Čikagoje. Iš kairės: R. Valiulytė priima premiją iš kun. dr. J. 
Prunskio. Tarp jų — red. dr. L. Sidrys, dešinėje — vyr. “Ateities" red. kun. dr. K. Trimakas Nuotr. J. Kuprio

Mano ir tėvo pažiūros skyrėsi
Susitikimas su Lietuvos disidentu rašytoju Tomu Venclovų Toronte

Spalio 22 d. Į Otavą buvo at
vykęs Lietuvos disidentas To
mas Venclova, kur su kitų kraš
tų disidentais turėjo pasikalbė
jimą su užsienio reikalų min. 
Flora MacDonald ir Atlanto Są
jungos parlamentine grupe. 
Ta proga pasinaudojo Kanados 
Lietuvių Bendruomenė ir jį pa
kvietė padaryti pranešimus Ha
miltono ir Toronto lietuviams.

Toronte jis darė pranešimą- 
pasikalbėjimą Prisikėlimo para
pijos Parodų salėje spalio 21 d. 
Nedidelėj salėj klausytojų buvo 
daugiau negu jų galėjo susėsti. 
Toronto apyk pirm. A. Juzuko- 
nis trumpai apibūdino svečią, 
kuris pranešimo pradžioje šiek 
tiek daugiau pasisakė apie save.

Kalbėti tenka dažnai ir įvai
riose vietose — pradėjo T. 
Venclova. Per dvejus su puse 
metų, gyvendamas vakaruose, 
aplankiau 24 valstybes, tačiau 
Toronte esu pirma kartą. Mano 
tėvas, lietuviu rašytojas, komu
nistinių pažiūrų žmogus, pir
mosios okupacijos laikais buvo 
švietimo ministeriu. Jis yra mi
ręs prieš 8 metus. Mano pažiū
ros su tėvo pažiūromis nuo anks
tyvos jaunystės nesutiko ir po
litikoje, ir literatūroje. Visdėl
to mes neblogai sugyvenome.

Mažiausiai 20 metų aš buvau 
tuo, ką mes dabar vadiname di
sidentu, t.y. žmogumi, kuris ne
sutinka su dabartine padėtimi 
Lietuvoje ir komunistine san
tvarka. Mano kilmės žmogui di
sidentu būti buvo lengviau. Ki
tas mano veiklos apimtyje būtų 
sėdėjęs ketėjime, o man gi ne
teko sėdėti nei kalėjime, nei pa
buvoti beprotnamy, nors kartais 
pavojus atsirasdavo. Negalėda
mas laisvai dirbti kultūrinio dar
bo, pasiprašiau leisti man išvyk
ti j Vakarus. Kai mano tas no
ras pasiekė užsienio spaudą, sa
vo draugo lenkų poeto Czeslaw 
Milosz rūpesčiu gavau kvietimą 
atvykti 3 mėnesiams Į Berkeley 
universitetą dėstyti. Kai man 
išvykti neleido, aš vis daugiau 
ir daugiau triukšmavau. Po to 
buvau pakviestas ir įstojau į 
Helsinkio grupę, kuri buvo pir
moji vieša lietuvių disidentų 
asociacija (ne organizacija, nes 
pagal sov. įstatymus nekomunis
tinės organizacijos draudžiamos, 
o apie asociacijas nieko nesako
ma).

Mūsų pareiga buvo žiūrėti, 
kaip Sov. Sąjunga vykdo Hel
sinkio susitarimų įsipareigoji
mus Lietuvoje. Kadangi, kaip 
žinome, sovietai tų įsipareigoji
mų nevykdo, tai mes turėjome 
daug ką registruoti ir Vakarams 
pranešti. Po to neužilgo atsira
do komitetas tikinčiųjų teisėms 
ginti. Dabar atsirado viešas pa
reiškimas. pasirašytas 45 asme
nų, reikalaujantis Lietuvai ne
priklausomybės. Tai tos pačios 
veiklos sekanti pakopa.

Po to. kai surengėm viešą 
spaudos konferenciją Vakarų 
žurnalistams, man valdžios bu
vo pasiūlyta išvykti pagal jau 
turimą kvietimą Į Berkeley uni
versitetą. Gavau sovietinį pasą 
ir tuo leidimu pasinaudojau. 
Būdamas JAV-se, neslėpiau sa
vo įsitikinimų ir toliau veikiau 
kaip Helsinkio grupės kalbėto
jas įvairiomis progomis, netgi 
atstovaudamas grupei JAV kon
grese. Dėlto sovietų konsulatas 
pareikalavo, kad aš grąžinčiau 
pasą, nes aš nuo tokios tai 
dienos esu nustojęs sovietinės 
pilietybės. Tokių atvejų yra ne
daug. Iš lietuvių (ir net iš Pa
baltijo) aš esu tik vienas o iš 
visos Sovietijos yra apie 40:

Rostropovič, Solženicinas, gen. 
Grigorenka ir gana daug smul
kesnių asmenybių, prie kurių ir 
aš priklausau. Tai sudaro man 
kaikurių problemų vien dėlto, 
kad mano šeima liko Lietuvoje 
(žmona ir duktė Marytė, 6 me
tų). Neturiu jokių garantijų, 
kad aš jas kada nors pamany
siu. Motina taip pat liko Lietu
voje. Kiek žinau, mano šeimos 
padėtis nėra labai sunki, nes 
žmona mano veiklos nepalaikė 
ir apie ją mažai žinojo. Katas
trofiškos padėties nėra, tačiau 
skaudu, kad savo dukters nema
tysiu daug metų, o gal ir iki 
mirties. 1

Po tokio įvado pasipylė klau
simai iš salės.

Klausimas. Kaip elgtis su 
okupantu: ar reikia su jais gy
venti geruoju, kartais ir nusi
lenkti, nes jeigu juos užpykin
sime, tai jie gali visą lietuviu 
tautą išvežti, kaip kad išvežė 3 
mil. Krymo totorių, ar neturėti 
jokios švelnios kalbos su jais ir 
laikytis griežtai?

Atsakymas. Pirmiausia aš ne
su matęs spaudoje (nebent ko
munistų) tokių pasisakymų, kad 
su okupantais reikia gyventi 
gražiuoju. Lietuvos disidentams 
ir pogrindininkams dažnai bū
na pasakoma: jeigu labai karš
tai kovosite, triukšmausite, tai 
visai tautai gali būti dideli nuos
toliai, visi galite būti sunaikin
ti. Mano manymu, šiuo metu to 
pavojaus nėra.

Tie kitų tautų išvežimai buvo 
Stalino laikais, karo aplinkybė
se, kai politinė padėtis buvo vi
siškai kitokia negu dabar. Kry
mo totoriai yra didelė rakštis 
sovietų imperijai. Tiesa, jie bu
vo išgabenti, apie pusę jų žuvo, 
bet, būdama mahometoniška 
tauta, yra labai gaji, visli — ji 
vėl grįžo į seną padėtį. Jie dabar 
net gausesni, negu buvo anks
čiau Kryme ir tautiškai stipres
ni. Jie nepaprastai aktyviai ko
voja už sugrįžimą į Krymą. Jų 
likimas, mano manymu, mūsų 
tautai bent šiuo laiku negresia, 
net jeigu mes ir labai karštai 
kovotumėm. Reikia nebijoti 
skleisti bei plėsti disidentinį są
jūdį ir pogrindžio spaudą. Blo
giau nuo to nebus. Bus tik ge
riau.

Kalbant apie Vakarų pasauly
je gyvenančius lietuvius ir jų 
visuomeninę veiklą, reikia pa
brėžti, juo narsiau ir kiečiau 
kalbėsime, nenusileisime, juo 
bus geriau.

Kitas klausimas ar reikia pa
laikyti ryšius su Lietuva. Ar 
kartais mes, perdaug kietai pa
sisakydami, neužkertame tų ry
šių galimybių. Dalykas labai 
jautrus, slidus ir labai įdomus. 
Į tai galiu atsakyti, kad aš esu 
už tą ryšį, kiek jis padeda Lie
tuvai ir lietuvių tautai, bet ne
tarnauja okupantams ir okupa
ciniam režimui. Mano manymu, 
nebūtų taip jau sunku surasti 
tokios veiklos metodų padėti 
Lietuvai ir lietuvių tautai, ne
patarnaujant okupaciniam reži
mui. Kalbant apie keliones į 
Lietuvą, manau, kad nereko
menduotina vykti į Lietuvą žmo
nėms, kurie čia eina oficialias 
pareigas lietuviškoje veikloje, 
arba tiems, kurie Lietuvoje dėl 
kurių nors priežasčių galėtų bū
ti suimti. Kitiems vykti j Lietu
vą rekomenduočiau. Reikia ap
lankyti gimines ir pasistengti, 
kad tas nuvykimas būtų naudin
gas ir platesniems Lietuvos 
sluogsniams. Yra daugybė me
todų. Galima nuvežti knygų, 

laikraščių ar kaikurių iškar
pų. Jeigu juos konfiskuos, tai 
dėl to niekam blogo neatsitiks. 
Daug ką galima ir gyvu žodžiu 
pasakyti.

Klausimas. Ar turite tiksles
nių žinių apie Lietuvoje pasira
šytą 35.000 asmenų memoran
dumą, reikalaujantį nepriklau
somybės?

Atsakymas. 45 asmenų pasi- 
šytas raštas dėl atgavimo Lietu
vos nepriklausomybės ir pasie
kęs Vakarus yra įdomus reiš
kinys. Septynis jų pažįstu (Ant. 
Terlecką, keletą Petkaus moki
nių ir kt.). Pasirašę tą raštą yra 
dideliam pavojuje. Galimas da
lykas, jiems politinių bylų ne
bus, bet bus sugalvotos krimina
linės bylos, kaip ir Petkui. Jei 
pasitvirtintų žinia, kad tą raštą 
palaiko 35.000 asmenų, tai būtų 
pasaulinio masto įvykis.

Klausimas. Kaip veikia kraš
totyrininkai Lietuvoje?

Atsakymas. Kraštotyrininkų 
veikla yra patriotinė: tautosa
kos rinkimas, kultūros paminklų 
registravimas ir apsauga, Lietu
vos istorijos studijavimas ir kt. 
Tai kertasi su sovietų valdžios 
tikslais ir dėlto stengiamasi tą 
veiklą pajungti valdžios kontro
lei. Yra ir oficialioji kraštotyra: 
surenka tautosakos, išleidžia lei
dinių apie Lietuvos miestelius 
(jau išleido apie Kernavę, Du
bingius, Eržvilką ir kt.). Ten 
tarp propagandos galima rasti 
ir vertingų Žinių. Jaunimas, dir
bąs kraštotyroje, stengiasi iš 
valdžios kontrolės ištrūkti. Vie
nas tokių buvo Šarūnas Žukaus
kas, kuris, kaip iš jo bylos ma
tyti, stengėsi dirbti patriotine 
linkme. Už tai jis buvo nubaus
tas ilgam laikūi kalėti. Dabar, 
atlikęs bausmę, grįžo į Kauną 
labai išvargintas, tačiau liko pa
triotiškai nusiteikęs. Po tos by
los kraštotyrininkų darbas yra 
daugiau kontroliuojamas, veik
la susiaurėjo, leidiniai sumažė
jo, bet dar visai neišnyko.

Klausimas. Kiek yra politinių 
kalinių Sov. Sąjungoje?

Atsakymas. Pagal Amnesty 
International duomenis, jų yra 
apie 10.000, o lietuvių apie 
400. Duomenys apytikriai. Ma
noma, kad jų yra žymiai dau
giau. Amnesty International po
litiniu kaliniu laiko tokius, ku
rie nevartojo ginklo. Todėl į šią 
kategoriją neįeina mūsų buvę 
partizanai. Daugiausia politinių 
kalinių yra ukrainiečių (apie 
50%) ir lietuvių (apie 13%).

Klausimas. Kodėl Lietuvoje 
laisvėjimo procese nedaug da
lyvauja intelektualų?

Atsakymas. Rusijoje daugiau
sia dalyvauja intelektualai (Sol
ženicinas, Sacharovas ir kt.), o 
liaudis ne tik mažai dalyvauja, 
bet dažnai tą veiklą smerkia. 
Lietuvoje — priešingai. Papras
ti žmonės pasirašo peticijas, in
telektualų mažai. Pirmiausia, 
jie nenori nustoti patogesnio gy
venimo. Tokių yra daug. Antra, 
Lietuvoje yra paplitęs mitas, 
esą, jeigu triukšmausime, tai 
kultūrinis gyvenimas gali būti 
visai užgniaužtas, lietuvių kalba 
uždrausta, literatūra ir teatras 
surusinti ir kita lietuviška veik
la paralyžuota. Jų nuomone, sė- 
dėkim ramiai ir net šiek tiek pa- 
taikaukim valdžiai. Tai konfor
mistinė, konservatyvi laikysena, 
apie kurią nemažai yra kalbė-

(Nukelta į 3-čią psl.)

S.m. spalio 13 d. “Ateities” 
žurnalo vakare Čikagoje buvo 
išdalinta 1000 dolerių 29 "Atei
ties" jaunimo konkurso premijų 
laimėtojams. Visų premijų me
cenatas — kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Čikagos ir jos apylinkių lie
tuvių jaunimas pasirodė stip
riausiai (16 premijų). Ypač pa
sižymėjo Cicero (6 premijos}. 
Pasigesta sėkmingesnių kūrybi
nių pastangų iš Kanados.

Premijos 19-30 m. amžiaus 
jaunimui

Už straipsnį: I premija — 
Viktorui Nakui ir Arlingtono, 
VA, II — Arkadijui Vinokūrui 
iš Stockholmo, III — Vidai Kaz
lauskaitei iš Čikagos. Už prozą: 
I — Arkadijui Vinokūrui iš 
Stockholmo, II — Daivai Mar
kelytei iš Cicero, III. Už poeziją: 
I — Jolantai Malerytei iš Izra
elio, II — Vainiui Aleksar iš 
Čikagos. Už veiklos aprašymą: 
I — Gintei Damušytei iš South
field, Mich., II — Ramunei Ku- 
biliūtei iš Oak Lawn, Ill., III — 
Ritai Neverauskaitei iš Sterling 
Heights, Mich. Už iliustracijas: 
I — Vyteniui žygui iš Cicero, 
III. Už meno fotografijas: I — 
Rimai Sidrienei iš Čikagos, II 
— Arvydui Žygui iš Cicero, III. 
Už veiklos fotografijas: I —

MYLIMAI MAMYTEI 
Lietuvoje mirus,

dukrų CECILIJĄ PAKŠTIENĘ ir jos šeimų nuoširdžiai 

užjaučia —

KLK Moterų Draugijos
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

Onabian SIrt Jfflmoriate Htb.
176 Lakeshpre Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

KAZLAUSKAS

000000000000000000000000

★ 
★

JfarnifureJBfi.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

KRAUTUVĖS:

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave.

Tel. 699-4444

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

Jonui Kupriui iš Cicero, II .— 
Kęstučiui Sontai iš Akrono, 
Ohio.

Moksleivių grupėje 
(iki 19 m. amžiaus)

Už rašinį: I — Linui Palu
binskui iŠ Huntington Beach, 
Calif., II — Gyčiui Liulevičiui 
iš Čikagos. Už prozą: I — Vitui 
Laniauskui iš Cicero, II — Ra
mintai Pemkutei iš Sleepy Hol
low, Ill. Už poeziją: I — Loretai 
iš ok. Lietuvos, II — Linai Pa
lubinskaitei iš Klevelando. Už 
veiklos aprašymą: I — Jonui 
Alšėnui iš Klevelando, II — 
Gintai Palubinskaitei iš Hunt
ington Beach, Calif. Už meno 
fotografijas: I — Linai Grigai- 
tytei iš Northbrook, Ill., II j— 
Daivai Grigaitytei iš Nortįv 
brook, Ill. Už veiklos fotografi
jas: I — Vidai Kuprytei iš Cice
ro, II — Daliai Musonytej iš 
Oak Lawn, Ill. Už iliustracijas:
I — Rimai Valiulytei iš Čikagos,
II — Lydijai Balčiūnaitei iš 
Klevelando.

Kasmetiniais laimėjimais Stip
rias pozicijas yra užėmę keli': J. 
Malerytė, J. Kuprys, V. Laniaus- 
kas, R. Valiulytė. Tačiau Mek- 
vienais metais iškyla ir nauji 
talentai: šiemet — R. Sidrienė, 
A. Vinokūras, V. Žygasjr L. Pa
lubinskas.



Baltiečių fotografijos parodoje Toronto St. Lawrence Centre dalyvavo ir 
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’'Tėvynės garsams” 30 metų
Lietuviškos radijo programos vedėjas Jz. Stempužis ir jo darbai

Mano ir tėvo pažiūros skyrėsi

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Klevelando lietuviai š.m. spa
lio 20 d. vakare Lietuvių Na
muose atšventė “Tėvynės gar
sų” radijo 30 metų sukaktj ir ta 
proga pagerbė jos ilgametį ve
dėją, pranešėją ir nenuilstantį 
visuomenininką Juozą Stempu- 
žį. Oficialioji iškilmių dalis da
vė progos ne vien pagerbti ra
dijo valandėlę, jos steigėjus ir 
darbuotojus, bet ir paryškinti 
asmenybę to žmogaus, kurio 
malonaus balso klausydami, 
tūkstančiai Klevelando lietuvių 
pradeda savo sekmadienius.

Programai sklandžiai ir san
tūriai vadovavo dr. Danielius 
Degėsys, minėjimo komiteto pir
mininkas. Vienas iš “Tėvynės 
garsų” valandėlės steigėjų inž. 
Jaunutis Nasvytis tarė trumpą 
žodį visų steigėjų vardu, t.y. 
Kęstučio Šukio, Alfonso Mikuls
kio ir Balio Augino. Jis pabrėžė, 
jcad radijo valandėlės pasiseki-, 
■įnui užtikrinti reikalingi du 
svarbūs dalykai — klausytojai 
ir rėmėjai. Pati programa tu
rinti būti “klausytojų dvasios 
aidas ir jų svajonių gaivintoja” 
bei “tautinis penas, kad neuž- 
trokštume svetimose dulkėse”. 
Jis priminė, kad mūsų radijo 
programos turi būti priimtinos 
visiems, laikantis nepartinės pa
triotinės linijos. Tą uždavinį J. 
Stempužis atlikęs be priekaištų.

Lietuvoje radiofono pianešė- 
jų konkurso antros vietos laimė
tojas J. Stempužis, tik ką at
vykęs į Kauną iš Kaišiadorių 
gimnazijos, pranešinėjo ELTOS 
žinias per Kauno radiją iki bol
ševikų atėjimo. Klevelande jis 
aktyviai reiškėsi visuomeninėje 
veikloje ir švietimo darbe. Ilgus 
metus dėstė literatūrą Vysk. Va
lančiaus mokykloje, vėliau eilę 
metų buvo jos vedėju. Taipgi 
ilgametis Čiurlionio ansamblio 
narys ir kurį laiką pirmininkas. ' 
Jis yra vienas pagrindinių Lie
tuvių Namų idėjos Įgyvendinto
jų. Ištarnavęs apskrities kont
rolieriaus įstaigoje daugiau kaip 
19 metų, Juozas plačiai reiškėsi 
amerikiečių tarpe ir buvo vienas 
iš etninio sąjūdžio steigėjų Kle
velande.

Raimundas Kudukis perskai
tė daugybę sveikinimų iš orga
nizacijų ir pavienių asmenų. Dr. 
Degėsys įteikė sukaktuvininkui 
bronzinę plaketę visų Klevelan
do lietuvių vardu ir piniginę do
vaną. Apskrities kontrolierius 
Vincent Campanelle trumpu žo
džiu jį pasveikino, o miesto ta
rybos vardus jos narys David 
Trenton perskaitė miesto tary
bos sveikinimą. Dideles ovaci
jas svečių tarpe sukėlė specialus 
vicegubernatoriaus George Voi
novich raštas, kuriuo Juozui 
StempuŽiui suteikiamas “Ohio 
valstybės garbės vicegubernato
riaus” titulas.

“Tėvynės garsų” sukakčiai bu
vo išleista poeto Balio Augino 
poezijos knyga, prie kurios iš
leidimo stambia suma prisidėjo 
ir p.p. Bložės. Poetas Auginąs 
gražiu poetišku žodžiu padėkojo 
leidėjams ir p.p. Bložėms įteikė 
pirmą autografuotą knygos eg
zempliorių.

Nėra abejonės, kad visi daly
viai praleido vakarą su mintimi 
pagerbti vieną iš darbščiausių 
ir iškiliausių mūsų visuomenės 
narių. Tačiau ir vėl reikia ap
gailestauti, kad programa buvo 
taip negailestingai užtęsta, ir

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

svečiams teko išsėdėti nejudant 
prie stalų daugiau kaip tris va
landas. Pietų patiekalai buvo 
pristatomi Į stalą su valandinė
mis pertraukomis, ir nevisada 
buvo aišku, ar jau dera valgyti, 
ar reikia laukti. Protarpiais gro
jo orkestras, vyko programa, ir 
viskas užsitęsė iki beveik vie
nuoliktos valandos. Sunku buvo 
suprasti, kodėl tokios ilgos per
traukos tarp atskirų programos 
punktų ir pietų.

Meninė programos dalis buvo 
originali ir įdomi. Kompozito
rius Darius Lapinskas ir Laima 
Rastenytė-Lapinskienė, talentin
ga aktorė, atgaivino visus ori
ginaliu dainos, .melodeklamaci
jos ir muzikos montažu. Laima, 
laikydama rankose juodais ap
darais knygą, pakaitomis dekla
mavo ir dainavo “Mano tautos 
istoriją”, akompanuojant D. La
pinskui. Antano Rūko tekstas, 
Lietuvoje mirusios a.a. Brun- 
zaitėS’ dvi .''Raudoji, nuolat pa
sikartojantys niūsų himno mo
tyvai, aranžuo/i paties Lapinsko, 
naudojant tarpuose mūsų kom
pozitorių originalius kūrinius 
(Gailevičiaus “Praeis diena”) ir 
kt. nuteikė klausytojus rimtai 
beveik iškilmingai. Nebuvo nie
ko banalaus, nieko iki šiol gir
dėto. Mūsų tautos istorija pra
skambėjo kaip nuostabi legen
da, kurios dalyviais pasijutome 
kiekvienas nuo to, kai “gimė 
Lietuva”, “svajonėje dainas dai
navo”, o “pirkliai iš auksu ži
bančios Bizantijos išnešiojo gar
są apie gintarą ir kad tos pačios 
spalvos midus” ... ir “raudojo 
totoriai, nes lietuviai eina” . . . 
iki kol “atėjo pranašai . . . pali
ko nesuskaitomas minias naujų 
vergų”. Laima Lapinskienė sa
vo puikia tarena, maloniu balsu 
ir jausmingu, bet natūraliu 
deklamavimo stiliumi taip suža
vėjo klausytojus, kad salėje nie
kas nejudėjo. Ji baigė žodžiais: 
‘Taip daug erdvės žvaigždynuo
se, bet tiek mažai teliko vietos 
žmogui žemėje!”

Sekančią dieną privačiame po
kalbyje teko patirti, kad D. La
pinskas parašė naują operą var
du “Amadar” pagal D. Mila
šiaus misteriją “Miguel Mana- 
ra”. Rašytojas K. Bradūnas pa
ruošė libretą, kuriame pagrin
diniu charakteriu figūruoja 
Amadaras, rojaus daržininkas. 
Laima Lapinskienė reiškiasi 
kaip profesijonalė aktorė televi
zijoje ir filmuose, turi savo mo
kinių studiją, žinant tų dviejų 
žmonių amžių ir nuotaikas, rei
kia stebėtis jų lietuviškumu ir 
didžiuotis jų talentais. Juose gy
va mūsų nepriklausoma, laisva 
kūrybinė tautos jėga ir jos tęsti
numo gija. Gražiai atsakė man 
jų septynerių metų sūnelis 
Aras. Paklaustas, kaip jis nori, 
kad su juo būtų kalbama — lie
tuviškai ar angliškai, jis labai 
tvirtai atsakė "lietuviškai”.

Gaila, kad tokia iškili progra
ma truko vos 20 minučių, kurios 
prabėgo, kaip nuostabi akimir
ka. Norėtųsi, kad tokio pobū
džio programų būtų daugiau ir 
dažniau.

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
jęs ir rašęs dr. A. Stromas. To
kių yra daugiausia. Mano many
mu, jų pozicija iš esmės nėra 
teisinga. Galėtų būti disidenti
nis sąjūdis intelektualų tarpe 
žymiai stipresnis, ir tas taria
mas pavojus lietuvių literatūrai 
ir lietuvių tautai dar neiškiltų. 
Priešingai, lietuvių tauta ir kul
tūra tik sustiprėtų bei tvirčiau 
pasijustų, jei Lietuvoje daugiau 
inteligentų viešai taip kalbėtų, 
kaip Rusijoje kalba Sacharovas 
arba kaip Lietuvoje kalbėjo Ju
rašas. Bet čia yra tam tikra ri
ba. Pasiekus tą ribą, gal būtų ir 
blogiau. Bet iki ribos dar labai 
toli. Betgi, reikia pasakyti, Lie
tuvos inteligentų nusiteikimas 
pamažu ima keistis ir atsiranda 
daugiau tokių, kurie drįsta kal
bėti drąsiau bei atviriau.

Klausimas. Kokį įspūdį pada
rė Jums išeivija? Kaip ji galėtų 
padėti Lietuvai?

Atsakymas. Kai gyvenau Lie
tuvoje, užsienin nebuvau išvy
kęs, nes manęs neišleisdavo. 
Vienintelį sykį buvau išleistas 
i Lenkiją (betgi Lietuvoj saky
davo: višta ne paukštis, Lenki
ja ne užsienis). Gyvendamas Lie
tuvoje, labai domėjausi išeivi
jos veikla. Man tai buvo daugiau 
įmanoma, kaip kitiems, nes ant 
savo tėvo stalo dažnai matyda
vau išeivijoje leidžiamų laikraš
čių ir žurnalų, knygų ir Lietu
vių Enciklopedijos vieną kitą 
tomą. Aplamai, Lietuvoje yra 
susidaręs mitas, kad lietuviai iš
eivijoje yra stiprūs, galingi ir 
beveik visagaliai; jeigu VLIKas 
ką nors pasako Amerikos prezi
dentui, tai jis atsako “zu Be- 
fehl”. Panašiai, jei Lietuvos pa
siuntinys prie Vatikano ką nors 
pasako popiežiui, tas tuoj ir pa
daro ... Žinoma aš čia truputį 
juokauju ir perdedu, bet tas mi
tas yra. Taigi ten aplamai apie 
išeiviją geresnė nuomonė, negu 
iš tikrųjų yra.

Oficiali sovietinė spauda iš
eivijos veiklą labai sumenkina, 
bet Lietuvoje lietuviai oficialią 
spaudą įprato skaityti atvirkš
čiai. Kai Jurašas viename Niu
jorko teatre pastatė “Macbe- 
thą”, sovietinė spauda Lietuvo
je rašė, kad tuo veikalu ir jo pa
statomu niekhs' nesidomėjo, pa
statymo žiūrėjo maždaug 4 ar 
4,5 žmogaus ir t.t. Iš tokio pa
rašymo Lietuvoje lietuviai pa
darė išvadą, kad Jurašui labai 
sekasi, kad jis esąs beveik mili
jonierius, statąs geriausius vei
kalus geriausiuose teatruose ir 
t.t.

Iš prigimties esu racionalis
tas, kitaip sakant, bandau viską 
vertinti savo protu. Esu taipgi 
ir skeptikas, linkęs visuomet ir 
apie viską abejoti. Taigi ir apie 
išeiviją su abejonėmis priėmiau 
visa, kas parašyta vienoje ar ki
toje pusėje. Aplamai, savo są
monėje buvau susidaręs bloges
nį išeivijos vaizdą, negu čia ra
dau atvykęs į Vakarus. Pirmiau
sia aš čia buvau nustebintas, 
kad išeivių lietuvių yra labai 
daug. Kur važinėjau, visose vals
tybėse, visuose miestuose ir 
miesteliuose lietuvių susitikau, 
tik jų nemačiau Turkijoje. (Gal 
ir ten jų yra, bet neteko susitik
ti). žinojau, kad leidžiama spau
da, bet, kad jos yra tiek daug, 
nežinojau. Aplamai, mano įspū
džiai apie emigraciją yra geri. 
Geresni negu tikėjausi.

Man, kaip kultūrininkui, rūpi, 
ką išeivija dar galėtų daugiau 
padaryti, kad kuo ilgiau išlaiky
tų lietuvišką kultūrą užsienyje. 
Idėja lietuviškos katedros įstei
gimo prie kurio nors didesnio 
JAV universiteto (ką turi ukrai
niečiai) yra nuostabi. Jeigu ją 
pavyktų įgyvendinti, tai būtų 
didžiulis dalykas. Antra, reikia 
daug rašyti ir veikti lietuvių po
litinių kalinių reikalu. Pavyko 
išgelbėti Simą Kudirką. Jei pa
vyktų išgelbėti Petkų ar Gajaus
ką, turėtumėm nemažiau 
džiaugsmo, kaip su Simu. Kad 
galima išgelbėti, neseniai įrodė 
ukrainiečiai ir žydai, išgavę sa
vo disidentus Morozą ir kt. Tie
sa, jie yra gausesni ir galinges
ni, bet, man rodos, ir mes gali
me tai padaryti. Tik reikia ne- 
atlaidžiai visais kanalais veikti 
ir nenusileisti. O jeigu ir nepa
vyktų tai padaryti, nuolatinė 
akcija Vakaruose pasiekia ir ka
lėjimo valdžias, kurios pasidaro 
atsargesnės su tais, kurie nuo
lat minimi visur ir tampa la
bai žinomi.

Klausimas. Ar nebūtų geriau, 
jei disidentai pasiliktų veikti 
Lietuvoje?

Atsakymas. Kaikurie mano, 
kad disidentai būtų naudinges
ni savo krašte, kur nėra laisvės.

.
Ta prasme V. Trumpa rašė man 
viešą laišką “Akiračiuose”, kai 
aš viešai pareiškiau norą išva
žiuoti į Vakarus. Mano many
mu, kiekvienas toks atvejis yra 
individualus. Vienas žmogus ga
li daugiau padaryti Lietuvoje, 
kitas daugiau laisvuose Vaka
ruose. Gali būti net tokių atve
jų, kad žmogus savo auka, savo 
pavyzdžiu ar net kokia kita veik
la gali padaryti daugiau būda
mas kalėjime. Tačiau tokį apsi
sprendimą gali padaryti tik jis 
pats ir daugiau niekas. Esu tik
ras, kad aš galiu daugiau pada
ryti savo tautai būdamas Vaka
ruose negu Lietuvoje. Manau, 
kad per tuos 2lA metų aš Lietu
vai esu daugiau padaręs, negu 
ten per 20 metų. Apie Petkų, 
Gajauską ir kitus mūsų žinomus 
disidentus manau, kad laisvas 
Petkus Vilniuje ar Vakaruose 
būtų jo paties apsisprendimas. 
Betgi mes žinome, kad nei Pet
kus, nei Gajauskas nėra laisvi, 
ir dėlto mūsų pareiga juos 
stengtis išvaduoti.

Klausimas. Ar Sovietų Sąjun
ga išsilaikys iki 1984 m., kaip 
rašė savo knygoje Amalrikas?

Atsakymas. Neseniai buvau 
susitikęs Amalriką Vašingtone 
ir juokaudamas sakiau, kad jam 
dabar reikės rašyti knygą, ko
dėl sovietai visdėlto išsilaikė iki 
1984 m. Žinome istorijos tiesą, 
kad nė viena imperija nėra am
žina, nors kaikurios išsilaiko 
šimtus metų. Sovietinė imperi
ja gali išsilaikyti irgi ilgokai, 
nors ji ir yra labai nestabili, turi 
didelių problemų, kurios aštrė
ja. Svarbiausia yra tautinė pro
blema. Dabar jau sovietuose yra 
daugiau kaip pusė nerusų gy
ventojų, kurie Sovietų Sąjungos 
nelaiko savo valstybe. Yra ir 
ekonominių sunkumų, kurie 
vis didėja, žmonės darosi nepa
tenkinti. Yra ir daugiau proble
mų, kurios anksčiau ar vėliau 
sovietų imperiją susprogdins. 
Kada tai įvyks — nežinau. Grei
čiausia, kad iki 1984 m. dar ne
įvyks. Ir kokiu būdu įvyks — 
revoliucija, kariniu perversmu 
ar evoliucija taipgi nežinau. 
Labai nenorėčiau, kad tai įvyk- 
kruvinos revoliucijos būdu, nes 
tąi būtų laba), ;»ųo§t£jinga ir ža
linga lietuvių tautai. Nesu pra
našas ir nežinau kada ir kaip 
įvyks. Tik žinau, kad įvyks, ir 
tikiuosi, tai įvyks man dar gy
vam esant.

Klausimas. Ar solistas Vacys 
Daunoras galės atvažiuoti ir dai
nuoti Vakaruose?

Atsakymas. To nežinau. Jo si
tuacija nelabai aiški, nes iš pra
džių jis ėjo tuo keliu, kaip Ju
rašas, žilius ir aš: drąsiai’bei 
griežtai sakė, kad jam dabar ne
bėra kas veikti Lietuvoje, ir pra
šėsi išleidžiamas į užsienį. Žino
ma, tada jam padėtis pasidarė 
labai sunki. Bet kaip atrodo iš 
vėlyvesnių jo laiškų, pasiro
džiusių išeivijos spaudoj, jis jau 
truputį kapituoliuoja: sakosi no
rįs išvykti tik laikinai ir skleisti 
tarybinio meno garbę. Ar jį iš
leis ir ar jis čia galės dainuoti, 
nežinau. Jeigu jis čia atvyktų ir 
dainuotų, tai mes jį turėtumėm 
priimti draugiškai.

BRONIUS KVIKLYS, “Draugo” redaktorius, kalba Vilniaus universiteto 
sukakties minėjime Detroite, kur buvo surengta ir Jo atvežtoji paroda š.m. 
spalio 13-14 d.d. Sį minėjimą surengė JAV' LB Detroito apylinkės valdyba.

Nuotr. Jono Urbono

Klausimas. Pas mus atvyksta 
akademikų iš okupuotos Lietu
vos. Kaip žiūrėti į juos?

Atsakymas. Apsikeitimas aka
demikais yra labai griežtai val
džios kontroliuojamas. Neabejo
tina, kad atvykusių tarpe yra ir 
KGB agentų, tik nemanau, kad 
visi. Su jais bendrauti, manau, 
vertėtų. Tegu jie pajunta lais
vo vakarietiško gyvenimo skonį 
ir stilių, tegu susipažįsta su mū
sų veikla ir spauda. Yra atvejų, 
kad jie, pajutę laisvo gyvenimo 
skonį, pakeičia nuomonę, net ir 
KGB agentai. Todėl man atro
do, kad nereikia bijoti su jais 
kalbėtis. Provokuoti specialiai 
nereikia. Yra tokių klausimų. į 
kuriuos jie negali atsakyti. Te
gul jie skaito mūsų laisvą spau
dą. Kaikuriems iš jų bus iš to 
naudos.

Klausimas. Sakoma, kad po 
Kalantos susideginimo į Lietuvą 
buvo atvežta daug rusų. Ar tie
sa?

Atsakymas. Po Kalantos lai
dotuvių ir demonstracijų Lie
tuvoje pasklido gandas, kad į 
Kauną atveš 30.000 rusų ir kad 
jau visas naujų butų rajonas 
pastatytas Kaune rusams. Tik
rai butai gyventojams buvo pa
statyti, tačiau jie buvo numaty
ti lietuviams gyventi. Raktai vis 
nebuvo duodami, bet po poros 
mėnesių numatyti gyventojai 
raktus gavo. Nors ir neturime 
naujausio gyventojų surašymo 
paskutinių duomenų, bet, atro
do, rusų gyventojų Lietuvoje 
skaičius mažai pasikeitęs.

Klausimas. Kaip vertinti dai
nų ir tautinių šokių šventes Lie
tuvoje, kuriose yra daug sovie
tinės propagandos?

Atsakymas. Lietuvoje protar
piais vyksta dainų ir šokių šven
tės, kurios būna didelės, iškil
mingos, rengiamos pagal 50-50 
principą. Padainuoja kiek ru
siškų ir kitų tautų dainų, bet 
padainuoja ir lietuviškų. Nerei
kia labai smerkti už dainuoja
mas kitų pavergtų tautų dainas 
(estų, ukrainiečių, gruzinų ir 
kt.), nes ir jos yra panašioje pa
dėtyje, kaip ir mes. Atiduoda
ma tam tikra duoklė sovieti
niam režimui. Taigi tose šventė
se yra kaikas gero ir kaikas ne
priimtino. Tokia prasme jas ir 
reikia vertinti.

Klausimas. Kokioje būklėje 
yra lituanistinės bibliotekos lei
diniai?

Atsakymas. Tie leidiniai yra 
labai teigiamas ir vertingas daly
kas. Tiesa, jos leidžiamos kny
gos yra su kaikuriais trūkumais, 
bet, atmetus propagandą, jos yra 
vertingas įnašas į lietuvių kul
tūrą. Paskutiniu laiku ji dau
giau varžoma ir cenzūruojama, 
mažiau knygų išleidžiama, bet 
manau, kad išliks ir toliau.

Baigdamas atsakymus į klau
simus, T. Venclova pažadėjo at
vykti į Torontą betkada kita 
proga gal ir literatūriniam po
kalbiui.

Klausytojai, dėkodami Tomui 
Venclovai už įdomų pokalbį, 
nuoširdžiai ir gausiai plojo.

A. K.
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TOMAS VENCLOVA atsakinėja į klausimus Toronte Nuotr. J. Jankaus

Taip leidžiamos knygos
Lietuvos pogrindžio "Aušra" šešioliktame numeryjeRašo

Visomis informacijos priemo
nėmis giriamės klestinčia lietu
vių tautine kultūra, gražiai ir 
dideliais tiražais leidžiamomis 
knygomis.

“Vagos” leidykla leido “Li
tuanistinės bibliotekos” seriją. 
Tai senosios knygos lietuvių ir 
nelietuvių rašytojų, svetimomis 
kalbomis pašiusių apie Lietuvą. 
Išėjo 20 knygų. Tarp jų: Maž
vydo, Mykolo Lietuvio, Lascic- 
kio, Gizevijaus, Rusoviano, Ba
sanavičiaus, Daukanto, Valan
čiaus, Baranausko raštai. Tačiau 
šių trijų pastarųjų rašytojų ti
ražai buvo taip maži, jog knygą 
pavyko gauti tik nedaugeliui ir 
tik per pažintis bei kyšius. Il
gai knygynuose vieši vien dau- 
giatiražiniai Jono Šliūpo raštai.

O kaip išleistas Antanas Ba
ranauskas? Jo, Rumšiškių raš
tininkų mokyklos mokinuko, 
Vainuto ir Skuodo valsčiaus raš
tininkėlio, lenkiškieji mėgini
mai rašyti poezijas sudėti su fo
tografinėmis faksimilėmis. O 
dėl vieno brandžiausio jo kūri
nio “Kelionės Peterburkan” pra
tarmėje sakoma: “Iš poetinių 
nespausdinamas eilėraščių cik
las ‘Kelionė Peterburkan’, ku
riame vyrauja mūsų skaityto
jams svetima ideologija.” Toji 
“ideologija” labai paprasta. Ba
ranauskas dainavo:

Apkrauk mokestim didžiausiom, 
Dvasia uepalūsma,
Nors Cibirijon nubruk mums, 
Ir te neprapulsma .. .
Ne taip skamba akmenėliai, 
Patkavom daužyti,
Kaip vaitoja mūsų broliai, 
Siaurėn nuvaryti.
Ne taip staugia platus plentas, 
Gniaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja mūsų žemė 
Po svetimais ponais.
Ne taip puola drėgnas rūkas, 
Kaip dienelė švinta, 
Kaip gausingai mūsų brolių 
Ašarėlės krinta . . .

Kad tu, gude, nesulauktum, — 
Ne taip, kaip tu nori.
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
Priesakai nedori ...

Šie posmai labai primena ne
tolimą praeitį ir net dabartį. 
Štai ką reiškia “svetima ideolo
gija”. • ■

Ta pati “ideologija” sužlugdė 
ir Kojelavičiaus “Lietuvos isto
rijos” išleidimą.

1979 m. minime Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktuves. 
Ta proga buvo pasiryžta išleisti 
vieno iš jo profesorių ir rekto
rių Alberto Kojelavičiaus-Viju- 
ko (1609-1677) stambią, dvito
mę “Lietuvos istoriją”. Veika
las iš lotynų kalbos buvo išvers
tas daugiau kaip prieš dešimtį 
metų, šiemet jis spaustuvėje 
buvo jau surinktas ir sustatytas

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti

International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1421 

į spausdinimo mašiną. Atspaus
dinti korektūros lapai. Spaudos 
liktai “parūpo” glavlitui (poli
tinei cenzūrai), kuri seniau ne
sidomėdavo senoviškais versti
niais leidiniais. Pirmoji “ideolo
giją” aptiko kalbininko J. Sen
kaus našlė. Ji parodė šefui Gur- 
vičiui, tam pačiam, kuris seniau 
A. Vienuolio “Puodžiūnkiemiui” 
“pakėlė idėjinį lygį”. Gurvičius 
nubėgo į Centro Komitetą. 
Duobkasio vaidmenį čia suvai
dino “istorijų daktaras” Jonas 
Aničas: argi galima “vyresnįjį 
brolį” vaizduoti tokį, koks jis 
buvo ir yra, ir kaip jo darbus 
aprašo Kojelavičius! Aničas pa
galbos kreipėsi į šių dienų mu- 
ravjovą Dybenką. Ir “Lietuvos 
istorijos” raidės spaustuvėje 
buvo išbarstytos... O kaikas 
buvo net nubausti už šitą "nusi
kaltimą” — kaip drįso mėgin
ti išleisti! Redakcinė kolegija — 
K. Korsakas, R. Šarmaitis, J. 
Jurginis liko sausi, nes jie iš 
“neliečiamųjų”. Nukentėjo “Va
gos” leidyklos žmonės, kurie šio 
veikalo dar nė matyti nebuvo 
matę. Kaltas visada jiešminin- 
kas . . .

Šitaip pagerbtas senasis Vil
niaus universitetas, taip pami
nėtas jo jubilėjus. Neužtenka 
vien žodžiais niekinti jo pra
eitį . . .

Palaidota ir visa “Lituanisti
nė biblioteka”. Neišeis nei šių 
metų “Vagos” leidyklos katalo
ge paskelbtoji “Dusburgo kro
nika”, nei užplanuotoji Jono 
Bretkūno raštų rinktinė, šie vei
kalai taip pat buvo kelerius me
tus ruošti ir gerai paruošti.

Taip elgiamasi su Lietuvos 
istorija ir jos veikalais.

Ta pačia proga reiktų prisi
minti ir didžiojo pedagogo hu
manisto Jono Amoso Komens- 
kio (1592-1670) “Rinktinius pe
dagoginius raštus”, “šviesos” 
leidyklos išleistus 1975 m. Kau
ne. Tomas daugiau kaip 700 pus
lapių, didelio formato, gražiai 
išleistas. Tiražas paženklintas 
skaitmeniu — 3000. Visa nelai
mė ta, kad nė vienas egzemplio
rius nebuvo parduotas! Partija 
leteną uždėjo knygai spaustu
vėje. šiais “Raštais” pasidžiaug
ti mokytojai galėjo ir gali vien 
paveikslėly: “Naujų knygų” biu
letenio 1976 m. nr. 6, 15 psl. 
įdėta jų viršelio fotografija . . .

Kaipgi bedieviai duos moky
tojui knygą, kuri “Didžiojoj di
daktikoj” moko auklėti žmogų 
“kaip paskutinį ir tobuliausią 
Dievo kūrinį’!

Komenskio “Raštų” tiražas bu
vo atiduotas j popieriaus fab
riką, o keli egzemplioriai per 
V. Kazakevičių pasiųsti užsie
nio lietuviams: žiūrėkit, mes ir 
krikščioniškų knygų leisti ne
bijom! k. Širvintas

N. ir J. VAZNELIŲ

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

—....... . — - —
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LIETUVOS 

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ

lapkričio 24, šeštadienį, 7 v. v., Jaunimo Centre, 48 Dundurn St. N.

© LIETUVIAI PASAULYJE

PROGRAMOJE: iškilmingas atidarymas, 
trumpa šventės apžvalga, 

MENINĖ DALIS: mergaičių choras "Aidas" 
(diriguoja muz. J. Govėdas).

Po koncerto — linksmi šokiai, grojant J. 
Vaičiaus orkestrui. Bus šilto maisto ir 
gėrimų. Loterijoje — laimės staliukai, 
įėjimas: suaugusiems — $5.00, 
studentams ir pensininkams — $3.00.

Lapkričio 25 d., 10 vai. ryto, Aušros Vartų parapijos šventovėje IŠKIL
MINGOS PAMALDOS už žuvusius karius, šaulius ir partizanus. Po pamaldų vainiko 
padėjimas prie Kankinių kryžiaus. Pamaldose organizacijos prašomos dalyvauti
su vėliavomis. Visus Hamiltono ir apylinkių lietuvius kviečiame gausiai dalyvauti ir pa
gerbti žuvusius už laisvę. Kuopos valdyba

Londono spaudos baliuje meninę programą atliko Toronto "Gintaras”. Ren
gėjų vardu padėkos gėles prisega vadovams — J. KARASIEJUI ir R. KA- 
RASIEJIENEI, kuri neseniai vėl perėmė ansamblio vadovavimą

PAVERGTOJE TEVfflEJE
RAŠO APIE V. CESICNĄ

Susovietinta ELTA kompartijos 
oficioze “Tiesoje” spalio 24 d. pa
skelbė trumpą pranešimą apie spau
dos konferenciją užsienio ir sovietų 
žurnalistams Vilniuje, kur ji buvo 
surengta užsienio reikalų "ministe
rijoje”. čia jiems buvo sudaryta pro
ga susitikti su V. česiūnu: “Spau
dos konferencijos metu olimpinių 
žaidynių čempionas Vladislovas Če- 
siūnas padarė pareiškimą ir atsakė 
į žurnalistų klausimus. V. česiūnas 
pabrėžė, kad jis savo iniciatyva krei
pėsi į TSRS ambasadą Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje, pra
šydamas paramos grįžti į Tėvynę. 
Tarybinė ambasada patenkino jo 
prašymą, ir jis grįžo į Lietuvą". Tai 
iš viso yra pirmas pranešimas vieti
nėje spaudoje Lietuvos gyventojams 
apie V. Cesiūną. Iš jo sunku besusi- 
gaudyti, kodėl ir kokios “paramos" 
prireikė V. česiūnui grįžti į Lietu
vą. Visi kiti sportininkai ir turistai 
iš Duisburgo varžybų grižo be jokiu 
sunkumu. Kodėl (ik vienam V. Če- 
slūnui prireikė sovietinės ambasados 
paramos? Reikia manyti, Lietuvos 
gyventojai, įpratę skaityti tarp eilu
čių, supras ką iš tikrųjų reiškia to
kia “parama" ir propagandiniu tiks
lu Vilniuje surengta spaudos konfe
rencija.

LAIŠKAI Iš PRANCŪZIJOS
..Vytautas Zelmantas straipsniu 

“Gailestingumas ar nusikaltėlio gel
bėjimas?” spalio 23 d. “Tiesioj” vėl 
prabilo apie mirti nuteistą ir jau se
niai sušaudytą Joną Mečislovą Plun
gę. Jo byla buvo nagrinėjama Vil
niuje š.m. liepos 18-23 d.d. Augščiau- 
siasis teismas J. M. Plungę pripažino 
kariniu nusikaltėliu, savisaugos ba
taliono nariu, dalyvavusiu masinėse 
žmonių žudynėse. Tokia buvo ofi
ciali sovietiniams įstatymams tarnau
jančio teismo išvada. V. Žęimantą 
grįžti prie J. M. Plungės bylos pa
skatino Amnesty International na
rių laiškai iš Prancūzijos: “Tiesos" 
redakcijos pašte yra ir laiškų iš už
sienio šalių, šiomis dienomis kele
tas laiškų atkeliavo iš Prancūzijos. 
Iškart krito i akis tai, kad jie siųsti 
iš skirtingų vietovių, tačiau ant dau
gelio vokų adresas rašytas ta pačia 
ranka. Pašto ženklai tokie patys ir 
suklijuoti vienodai. Keletas laiškų 
neturėjo siuntėjo adreso — anoni
miniai. Laiškų tekstai šabloniški, iš
tisos pastraipos, tarsi kažkieno pa
diktuotos, atitinka žodis žodin. Dau
gelyje vietoj autoriaus pavardės — 
tik keli brūkšneliai lyg beraščio kry
žiukai."

CITUOJAMI PAVYZDŽIAI
V. Zelmantas pateikia dviejų laiš

kų citatas: "Sužinojęs apie tai, kad 
Lietuvos Augščiausiasis teismas nu
teisė Joną Mečislovų Plungę,— rašo 
viename laiške žmogus, pasivadinęs 
J. Majų, — aš sau leidžiu pareikšti 
protestą prieš šį pasmerkimą. Kaip 
tarptautinės amnestijos narys^- aš 
galvoju, kad toks sprendimas yra ne
pateisinamas šiuolaikinės visuomeni
nės Inoralės požiūriu". “Aš jums ra
šau kaip tarptautinės amnestijos na
rys, — sakoma kitame laiške, kurį 
pasirašęs žmogus pasivadino F. Siu- 
ra. — Aš esu įsitikinęs, kad jūs at
kreipsite dėmesį į pono J. M. Plun
gės likimą žmogiškumo ir teisėtumo 
vardan". V. Žeimanto komentarai: 
"Kitų laiškų tekstai — tiek pasira
šyti, tiek anominiai — yra šio laiš
ko variantai, dažnai panašūs kaip du 
vandens lašai. Iš pirmo žvilgsnio at
rodytų, kad šių laiškų rašymą reži
savusiems rūpi kilnūs tikslai. Jie pa
sišovė kalbėti ‘žmogiškumo ir teisė
tumo vardan’. Argi tikrai jiems rūpi 
žmogiškumas ir teisėtumas?”

ATKIRTIS IR IŠVADOS
V. Žeimantas, nesurasdamas kito 

atkirčio, vėl grįžta prie J. M. Plun
gės bylos ir detaliai kartoja jam so
vietiniame teisme mestus kaltinimus 
apie gyventojų žudymą įvairiose vie
tovėse. Laiškų autoriams Prancūzi
joje jis primena, kad panašų nusi
kaltimą SS "Reich" divizijos daliniai 
1914 m. birželio 10 d. Įvykdė Oradur- 
liur-Glano gyvenvietėje. Toje Pran
cūzijos vietovėje visi vyrai buvo su
šaudyti, o moterys ir vaikai, suvary
ti šventovėm buvo susprogdinti. 
Keikdamas fašistinius karo nusikal
tėlius, V. Žeimantas nė neužsimena 
apie sovietinius. Jis, matyt, seniai 
yra užmiršęs masines lenkų karinin
kų žudynes Katyne, kai Sovietų Są
junga buvo ištikima Vokietijos bičiu
lė. Neprisimena ir lietuvių žudymo 
pirmaisiais sovietinės okupacijos me
tais Rainių miškelyje, Pravieniškė
se. Panevėžyje, trėmimų Sibiran, ku
rie buvo tęsiami ir pokario metais, 
dabartinių bylų farso žmogaus tei
sių gynėjams. Dėlto juokingai skam
ba Amnesty International nariams 
taikomos jo išvados: “Tie, kurie ban
do pateisinti karinius nusikaltimus, 
hitlerininku siautėjimą, nori sudary
ti regimybę, kad Antrojo pasaulinio 
karo metais fašistinių galvažudžių 
padaryti nusikaltimai nėra jau tokie 
svarbūs. Jie šneka prisidengę huma
nizmo bei teisėtumo vardu. Šios vi
siems brangios sąvokos tokiems po
nams — tik priedanga. Tikrasis jų 
tikslas, matyt, yra tik vienas — re
abilituoti patį fašizmą .. .” Amnesty 
International organizacija, kurios 
centras yra Britanijos sostinėje Lon
done, neturi nieko bendro su fašiz
mu. Ji kovoja prieš žmogaus teisių 
pažeidimus visame pasaulyje, o to
kių nusikaltimų ilgas sąrašas yra už
registruotas Sovietų Sąjungoje, jos 
okupuotoje Lietuvoje. Maskvos tvar
komose satelitinėse valstybėse.

VARĖNOS EŽERAS
Tiesiant kelią iš Varėnos j Varė

ną I, kilo mintis šio miesto gyvento
jams bendromis pastangomis įsireng
ti dirbtinį ežerą, nes iki artimiausių 
Glėbo ir Glūko ežerų varėniškiams 
yra 7-9 km. Varėnos įmonių, organi
zacijų ir įstaigų dirbantieji atėjo 
talkon. Buvo pastatyta užtvanką, iš
rauti iš būsimo ežero krūmai, o jo 
dugną sutvarkė melioratoriai. Bend
ro darbo dėka varėniškiai dabar tu
ri beveik 100 ha ežerą su gražia sala 
ir jon nutiestu tiltu. Panašiu talkos 
būdu atstatyta per Rudnios kaimą 
tekančios Ūlos seno malūno užtvan
ka, architektūriniu paminklu laiko
mas medinis tiltas.

KOMBINATORIAI
Jonavos rajono liaudies teismo 

pirm. L. Dobrovolskio pranešimu, 
Buknių apylinkės ryšių mazgo virši
ninkė ir taupomosios kasos kontro
lierė Nijolė Fromerticnė buvo nu
teista kalėti 4 metus, o jos vyras Jo
nas Fromertas — 3 metus už pinigų 
pasisavinimą. J. Fromertas jau anks
čiau už vagystę buvo teistas Anykš
čių rajono liaudies teisme, bet nuo 
kalėjimo išsisuko dėl jaunos šeimos. 
Po kelių mėnesių dokumentus pra
dėjo klastoti ir rublius vogti kontro
liere dirbusi N. Fromerticnė. Tei
giama, kad nuo metų pradžios namo 
ji parsinešė apie 1.000 rublių. Kai 
grėsė pavojus įkliūti, N. Fromertie- 
nė pranešė milicijai, kad kažkas Įsi
laužė Į ryšių skyrių ir iš seifo išvo
gė pinigus. Teisme buvo įrodyta, kad 
šį įsilaužimą su žmonos pritarimu 
inscenizavo jos vyras J. Fromertas, 
kuriam N. Fromertienė netgi parū
pino šios įstaigos raktus. Iš seifo ta
da buvo paimta 300 rb. y. Kst.
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DELHI-TILLSONBURG
Kariuomenės šventės

1979 m. lapkričio 24, šeštadienį, 7 v. v., Delhi lenkų salėje
PROGRAMOJE: (234 Mam St.)

paskaitininkas inž. J. V. Danys iš Otavos, Hamiltono "Aukuras", vadovaujamas akt. 
Elenos Kudabienės, dalyvaujant sol. Anitai Pakalniškytei. Bus muzika, šokiai, bufetas.

Visi kviečiami dalyvauti. DLK Gedimino šaulių kuopa
X A-A. X Al Aa.
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■ Kas Tautos Fondui aukoja, į

; TAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA.
‘ KAI TESTAMENTĄ RAŠYSI, ;
! IR LIETUVĄ PRISIMINK —

NORS DALELĘ SAVO TURTO ;
TAUTOS FONDUI UŽRAŠYK —

> <
Tautos Fondo Toronto atstovybė '
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LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. Ke
letas šimtų žmonių rinkosi spalio 27 
d. i Aušros Vartų parapijos šventovę 
palydėti į lietuviškos šeimos kelią 
žengiančius Dalią Grajauskaitę ir Jo
ną Trtimpicką. Jų santuoką palaimino 
prel. J. Tadarauskas. Mišių metu so
lo giedojo sol. A. Pakalniškytė, pa
lydima vargonais D. Deksnytės-Po- 
well.

Vestuvinės vaišės ivyko Jaunimo 
Centre. Atvykus jauniesiems su pa
lyda į vaišes, jas pradėjo trumpu 
žodžiu jaunosios tėvelis A. Grajaus
kas. pakviesdamas pokyliui vadovau
ti A. Šeštoką. Vaišės prasidėjo mal
da, kurią sukalbėjo prel. J. Tada
rauskas. »,

Svečiai vaišinosi ir džiaugėsi lie
tuviška jaunųjų pora, o jaunimas, 
kurio buvo daug, sudarė lietuvišką 
nuotaiką. Jaunuosius sveikino: spor
to atstovai — Z. Rickienė ir V. Ne- 
šukaitis, ateitininkų — A. Pleinytė, 
jaunojo tėvelis M. Trumpickas. Pir
masis oabrolys stud. G. Kamaitis sa
vo sveikinimo kalboje visus linksmai 
nuteikė, įpindamas humoro. Buvo 
gauta sveikinimų raštu bei telegra
momis net iš Lietuvos. Jas perskaitė 
vaišių vadovas A. Šeštokas. Po visų 
sveikinimų žodį tarė jaunasis, pa
dėkodamas savo žmonos tėveliams 
už išaugintą jam gražią lietuviškos 
širdies mergaitę.

Kai vestuvinės vaišės jau ėjo i pa
baiga. jaunuosius apsupo palyda ir 
svečiai. Skambėjo daina — paskuti
nis atsisveikinimas. Svečiai dar kar
tą reiškė savo nuoširdžiausius svei
kinimus Daliai ir Jonui, linkėdami 
gražaus šeimyninio gyvenimo ir lai
mės lietuviškos šeimos ratelyje. Te
gu šią lietuvišką Dalios ir Jono šei
mą jungia gražusis lietuviškojo gy
venimo pasaulis, kuriame patriotų 
tėveliu globoje jie išaugo.

Si lietuviška šeima yra Hamiltono 
kolonijos pasididžiavimas. Abu jau
nieji iš pat jaunų dienų reiškėsi lie
tuviškoje jaunimo organizacijų veik
loje. Abudu priklausė moksleivių 
ateitininkų kuopai ir buvo aktyvūs 
jos nariai. Jonas buvo vienas iš jau
nučių ateitininku globėjų, o Dalia 
šiuo metu dirba su moksleiviais atei
tininkais. yra ju globėja. Abu jau
nieji buvo ir yra aktyvūs sportinin
kai. Jiedu yra baigė šeštadieninę lie
tuviu mokyklą. Dalia kurį laiką mo
kytojavo joje. Be to, jaunieji yra 
baigę augštuosius mokslus.

Tenka pažymėti, kad šios vestuvės 
buvo tikrai lietuviškos. Pokylyje 
vartota vien lietuvių kalba, nors jam 
vadovavo jaunimas. Gražia lietuvių 
kalba vaišes pravedė geras jaunojo 
draugas pabrolys Arvydas Šeštokas. 
Garbė mūsų atžalynui — jaunimui!

J. P.

Sudbury, Ontario
LSST MAIRONIO KUOPOS šau

liai lapkričio 24, šeštadienį, ukrai
niečių salėje, 130 Frood Rd., rengia 
Lietuvos kariuomenės ir kovotojų 
paminėjimą. Programoje: “Jaunimo 
garsai" trejetuko koncertas (vado
vauja muz. Danguolė Remeikytė-Rot- 
kienė), tautinių šokių grupės “At
žalynas” iš Toronto pasirodymas 
(vadovauja Silvija Martinkutė-Le- 
parskienė). Po programos — šo
kiai, geras orkestras, bufetas.

Visi vietos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti ir pasi
kviesti svečių, pasigėrėti neeiline 
menine programa, paminėti mūsų 
karius bei kovotojus už mūsų laisvę.

Pradžia 6 v.v. Įėjimas — $6 asme
niui, jei bus bendra vakarienė — 
$10. Valdyba

KVIEČIAME VISUS dalyvauti 
ateitininku metinėje šventėje lap
kričio 18 d. j švente negalės atvykti 
MAS centro valdybos pirm. Arvydas 
žygas; jo vietoje paskaitą skaitys 
dr. Rimas Petrauskas iš Toronto. 
Meninę dalį atliks Otavos mergai
čių chorelis, vadovaujamas R. Siū- 
lytės. R. P.

KVIEČIAME VISUS DALYVAU
TI Naujų Metų sutikime Jaunimo 
Centre. Bus paruošta šilta vakarienė, 
šaltas bufetas, 12 valandą šampanas 
ir įėjimo premijos. Kaina asmeniui 
— $20. Vėliau bilietai bus parduoda- 
mi salėje. Jeigu kas norėtų anks
čiau. gali užsisakyti pas Kazį Deksnį 
634-6006, Marių Gudinską 387-1804, 
Arvydą Šeštoką 335-4832.

Apylinkės valdyba

Delhi-Tillsonburg, 
Ontario

LIETUVOS KARIUOMENĖS at 
steigimo sukakties minėjimas, ren
giamas vietos šaulių, Įvyks š.m. lap
kričio 24, šeštadienį, 7 v.v., Delhi 
lenkų salėje (234 Main St.). Kalbė
toju pakviestas inž. J. V. Danys iš 
Otavos. Meninę programą atliks Ha
miltono “Aukuras”, vadovaujamas 
režisorės Elenos Kudalienės, ir sol. 
Anita Pakalniškytė. Po meninės pro
gramos — muzika, šokiai, bufetas. 
Visi kviečiami dalyvauti. Kor.

Niagara Falls, Ont.
VALERIJA GUDAITIENĖ gydosi 

ligoninėje. Palengva sveiksta ir ža
da greit parvažiuoti namo. V. ir S. 
Gudaičiai visad ir visur dalyvauja 
Niagaros srities lietuvių veikloje, 
priklauso lietuviškoms organizaci
joms. palaiko spaudą, yra uolūs lie
tuviškų pamaldų lankytojai. Vienas 
sūnus yra mokytojas Wellande, va
dovauja lietuvių skautiškam jauni
mui, augina gražia šeimą. Kitas sū
nus yra verslininkas Vankuveryje. 
V. Gudaitienei visi šio krašto lietu
viai linki greitai pasveikti ir vėl Įsi
jungti į šeimos ir visuomenės gyve
nimą.

St. Petersburg, Fla.
ARTĖJA LIETUVOS KARIUO- 

NĖS šventė. Mūsų bendruomenė yra 
viena iš tų, kuri nepraleidžia nė vie
no tautinės svarbos minėjimo. Ir 
svarbiausia tai, kad tuos minėjimus 
gausiai lanko. Reikia tikėtis, kad ir 
šių metų kariuomenės minėjimas, 
kuris įvyks lapkričio 24 visiems ži
nomoje, jaukioje slovakų salėje, 
taip pat susilauks Niagaros srities 
lietuviu plataus dėmesio.

Reikia pasidžiaugti, kad ir šiemet 
ramovėnai energingai veikia. Pelno 
dalis visados eina bendriems lietu
vybės reikalams. Pasisekimą garan
tuoja ir tai, kad turėsime visad ma
loniai laukiamus hamiltoniečius: at-

Palm Beach, Florida
PARAMA SPAUDAI IR ŠVIETI

MUI. JAV Lietuvių Bendruomenės 
Palm Beach apylinkės valdyba savo 
posėdyje spalio 15 d. Apolonijos ir 
Lino Staškūnų motelyje nutarė pa
remti mūsų spaudą po $25: “Tėviš
kės žiburius”, “Draugą”, “Darbinin
ką”, “Dirvą”, “Pasaulio Lietuvį” ir 
“Bridges”. Lituanistiniam švietimui 
paskyrė $75, kurie pasiųsti LB kraš
to valdybai.

Šiame valdybos posėdyje, be visų 
valdybos narių, dalyvavo lietuvių ka
pų komiteto pirm. Jonas Jokūbauskas 
ir Lietuvių Fondo Įgaliotinė Vero
nika Aušrotienė. J. Jokūbauskas pa
reiškė, kad lietuvių kapų sklypų sa
vininkai 1975 m. pirmame savo su
sirinkime dauguma balsų nutarė ko
mitetą laikyti šios LB apylinkės pa
daliniu arba sekcija. Deja, šios apy
linkės valdyba šiuo reikalu dar nėra 
padariusi jokio nutarimo.

V. Aušrotienė pareiškė, kad, šios 
apylinkės pirmininkui prašant, ji su
tikusi būti Lietuvių Fondo įgalioti
ne. 1978 m. gruodžio 1 d. gavusi iš 
Lietuvių Fondo valdybos pirm. dr. 
A. Razmos raštą, kad ji yra paskirta 
įgaliotine prie šios LB apylinkės. 
Per šiuos pirmuosius metus jos rū
pesčiu jau esą Įnešta j LF $3000.

Valdyba, išklausiusi šiuos praneši
mus, nutarė lietuvių kapų komitetą 
ir LF įgaliotinę, jiems pageidaujant, 
laikyti LB Palm Beach apylinkės 
sekcijomis.

LITUANISTINĖ MOKYKLA. Šio
je apylinkėje apsigyvenus daugiau 
jaunų šeimų su mažamečiais vaikais, 
valdyba nutarė įsteigti lituanistinę 
mokyklą. Ją suorganizuoti sutiko val
dybos vicepirm. švietimo reikalams 
Albina Jokūbauskienė.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Ka 
riuomenės šventės proga gruodžio 2, 
sekmadieni, 2 v.p.p., Sv. Pauliaus 
šventovėje valdybos prašomas kun. 
Andrius Senkus atnašaus Sv. Mišias 
už Lietuvos karius, šaulius, partiza
nus ir visus lietuvius, žuvusius kovo
je už Lietuvos laisvę. Platesnio mi
nėjimo salėje šiemet nebus.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS. 
Valdyba kviečia visus narius su savo 
draugais ir pažįstamais dalyvauti 
apylinkės susirinkime lapkričio 24 
d., 2 v.p.p., metodistų parapijos 
salėje. Šiuo metu apylinkės valdybą 
sudaro: pirm. Zigmas Strazdas, vice
pirmininkai Albina Jokūbauskienė, 
Katriutė Giniotienė, Povilas Mikšys, 
Julija Staškūnaitė, sekr. Alfonsas 
Pilipavičius ir ižd. Adolfas Šalkaus
kas.

Valdyba prašo visus narius, dar 
nesumokėjusius solidarumo įnašo, 
tai padaryti susirinkimo metu ižd. 
Šalkauskui ar kuriam kitam valdy
bos nariui. P. Mikšys

vyksta jų choras su geru repertua
ru. Bus gerai paruošti ir visi kiti 
renginio priedai. Automobiliams vie
tos Page-Welland gatvių kampe nie
kad netrūksta. Pradžia 6.30 v.v.

Šaulys

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

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

TALKA
MOKAME UŽ: 
nuo topkričio 1 d. 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11 %
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 11 ’/z % 
pensijų fondo 10%
IMAME UŽ;
nekiln. turto pusk. 13 Vi % 
asmenines paskolas 14%

JA Valstybės
V. VOKIETIJOS AMBASADOJE 

Vašingtone spalio 24 d. lankėsi ka
denciją užbaigiantis JAV LB krašto 
valdybos pirm. A. Gečys ir ryšinin
kas A. Gureckas. Jie buvo priimti 
patarėjo politiniams reikalams P. 
Bazingo ir I sekr. K. P. Klaiberio. 
Pokalbis lietė KGB agentų įvykdytą 
V. Cesiūno pagrobimą iš V. Vokieti- 
tos teritorijos. Buvo prašyta nuodug
niai ištirti ši incidentą, pažeidus) V. 
Vokietijos suverinitetą, reikalauti V. 
Cesiūno sugrąžinimo ir jo rejkalą 
iškelti Madrido konferencijoje 1980 
m. P. Bazingas pabrėžė, kad V. Ce
siūno dingimas yra sukrėtęs visą V. 
Vokietiją. Jis taipgi priminė, kad V. 
Vokietija politinės globos teises kas
met suteikia apie 30.000 asmenų, ne
skaitant vokiečių iš R. Vokietijos. 
Dėl šios priežasties jų apsaugai ne
įmanoma parūpinti nors po vieną po
licininką. Toliau buvo paliestas pri
verstinio Baltijos respublikų įjungi
mo Sovietų Sąjungon nepripažini
mas. Pasak P. Bazingo, šiuo klausi
mu vis dar laikomasi velionies kanc
lerio K. Adenauerio politikos — 
įjungimas nepripažįstamas, bet šis 
faktas nėra garsinamas. V. Vokieti
jos diplomatams Sovietų Sąjungoje 
esą draudžiama lankytis Lietuvoje, 
kad tokios viešnagės Kremlius nepa
laikytų aneksijos įteisinimu. V. Vo
kietijos ambasados pareigūnai primi
nė Vasario 16 gimnaziją, už jai tei
kiamą paramą susilaukė A. Gečio pa
dėkos JAV lietuvių vardu. Dėl V. 
Cesiūno likimo gautas pažadas infor
muoti JAV LB ryšininką A. Gurec- 
ką Vašingtone. Baigdamas pokalbį, 
P. Bazingas reiškė vilti, kad ateityje ' 
Baltijos valstybės vėl atgaus nepri
klausomybę ir kad bus suvienyta Vo
kietija.

R. EUROPOS TAUTAS JUNGIAN
ČIOS KONFERENCIJOS atstovai 
spalio 24 d. buvo priimti JAV val
stybės departmente patarėjo M. Ni- 
mctzo bei kitų pareigūnų. Pasikal
bėjimas lietė artėjančią Madrido 
konferencija, daugiausia jos proce
dūrinius klausimus. Departmcntui 
buvo pasiūlyta į JAV delegaciją 
įjungti devynis Rytų ir Vidurio Eu
ropos etninių grupių vadus. Baltle- 
čių atstovais pasiūlyti: K. Bobelis, 
J. Simonsonas ir 1. Spilners. Tikima
si, kad bent dalis tų kandidatų bus 
pakviesta į JAV delegaciją, vyksian
čią Madrido konferencijom Tarp 
JAV valstybės department© pareigū
nų buvo ir kun. J. šarauskas, ten 
dirbantis su Baltųjų Rūmų stipendi
ja.

Brazilija
JAUNIMO CHORAS “VOLUN

GĖ”, vadovaujamas Kristinos Vala
vičiūtės, po sėkmingos vienerių metų 
veiklos savo pirmojon valdybei: iš
sirinko: pirm. K. Valavičiūtę, vado
vės pavaduotoju R. Saldį, vicepirm. 
A. Greičių, iždininkais V. Garkaus- 
kaitę, P. Jurgilą, L. Pumputytę, 
sekretorėmis M. Remenėiūtę, N. Re- 
menčifltę, A. Pumputytę, E. Serben- 
taitę, patarėjais E. Vazgauskaitę ir 
E. Umarą. Naujoji valdyba savo po
sėdyje svarstė finansinės “Volun
gės” problemas. Išlaidų yra daug, o 
pajamos labai menkos, nes jas su
daro tik mėnesiniai 10 knizeirų cho
ristų mokesčiai. Lėšoms telkti nutar
ta gruodžio 1 d. Sv. Kazimiero para
pijos salėje, Sao Paulo mieste, su
rengti “Volungės” linksmavakarį.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE
RŲ DRAUGIJA Vila Zelinoje spa
lio 13-14 d.d. Sao Paulo ir apylinkių 
lietuvius pakvietė į pirmąjį savo ba- 
zarą. Jo atidarymas buvo pradėtas 
menine programa. Kelis populiarius 
žaidimus atliko M. Vinkšnaiticnės * 
vadovaujama vaikų grupė, talkina
ma A. Tatarūnienės. Dainomis įsi
jungė “Volungė” su vadove K. Vala
vičiūte, moterų grupė, duetą padai
navusi P. Banienė su savo dukraite 
Liucija. Akompanavo L. Banytė. Ofi
cialiame bazaro atidaryme kaspiną 
atrišo kleb. kun. J. Šeškevičius. Ba
zaro dalyvius vaišino V. Skurkevi- 
čienė, A. Saldienė ir I. Skurkevičiūtė. 
Nors abi dienas lankymąsi bazare 
trukdė lietus, labdaros reikalams bu
vo surinkta keliolika tūkstančių km- 
zeirų.

Argentina
LIETUVAI IŠLAISVINTI KOMI

TETAS ARGENTINOJE (L1KAR), 
neseniai Įsteigtas Buenos Aires mies
te, atstovaujantis VLIKui, ryšium su 
KGB įvykdytu sportininko Vlado Ce
siūno pagrobimu pasiuntė raštą V. 
Vokietijos ambasadai. Juo primena
ma sovietinė Lietuvos okupacija, 
grubus V. Vokietijos teritorijos pa
žeidimas, žmogaus teisių laužymas, 
kurias gerbti Sovietų Sąjunga įsipar- 
pareigojo Helsinkio konferencijoje. 
V. Vokietija prašoma išaiškinti šį 
nelaimingą epizodą. Sį LIKAR laišką, 
pasirašytą pirm. A. Mičiūdo ir sekr. 
A. Rastauko, paminėjo dienraštis 
"La Prensa” spalio 24 d. laidoje. Tą 
pačią dieną dienraštis “La Razon" 
įsidėjo pranešimą apie A. Mičiūdo ir 
A. Rastauko LIKAR vardu pareikštą 
viešą užuojautą dėl kardinolo dr. A. 
Caggiano mirties. Velionis buvo di
delis lietuvių bičiulis ir jų reikalų 
gynėjas.

Australija
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLU

BE spalio 21 d. jvyko metinis AL 
Spaudos Sąjungos narių susirinki
mas. $1 organizacija dabar pasirašo

oficialiu ALB savaitraščio “Mūsų 
Pastogė" leidėju. Pranešimą apie jos 
veiklą padarė pirm. prof. dr. A. Ka- 
baila. Pagal įstatus iš valdybos turė
jo pasitraukti du jos nariai, bet jie 
galėjo būti perrinkti, jeigu sutiktų 
kandidatuoti. Oficialų pasitraukimą 
pareiškė prof. A. Kabaila ir A. Mi
lošas. Pastarasis betgi sutiko būti 
perrenkamas, o prof. A. Kabaila at
sisakė būti kandidatu, nes ilgesniam 
laikui išvyksta užsienin. Jo vieton bu
vo išrinktas dr. D. Kairaitis. Valdy
bon vėl grįžo perrinktas A. Milošas. 
Dabar ją sudaro: pirm. V. Patašius, 
vicepirm. dr. D. Kairaitis, ižd. A. 
Milašas, sekr. L. Cox, nariai dr; R. 
Zakarevičius ir V. Jaras. Metinę apy
skaitą priėmus be cįiskusijų, pla
tesnį pranešimą padarė "MP” red. 
V. Kazokas.

METINIS AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ FONDO SUSIRINKIMAS Įvyko 
spalio 6 d. Melburno Lietuvių Na
muose. Iš valdybos pirm. A. Zubro 
pranešimo paaiškėjo, kad šiuo metu 
yra 206 nariai, o jų eilėse — 4 tūks
tantininkai ir eilė šimtininkų. Narių 
telkimas organizuojamas per- Įgalio
tinius, kurie turi teisę sudaryti 
specialius komitetus Australijos lie
tuvių kolonijose. Organizacijos, no
rinčios gauti paramos iš AL Fondo, 
prašymus įteikia ALB krašto bei 
apylinkių valdybom. Parama teikia
ma pagal pastarųjų rekomendacijas. 
Apyskaitą paruošė ižd. J. Balbata. 
Jos duomenimis, AL Fondas pasta
ruosius finansinius metus užbaigė su 
$29.880,79, paaugęs ! $11.548,70. Iš 
stambesnių AL Fondo aukų minėti
nos: $500 — Sydnėjaus tautinių šo
kių grupėms, $225 — lietuvių kal
bos kursams, $150 — šaltinių biblio
tekos knygoms, $150 — Australijos 
Lietuvių Dienų dailės parodai Syd- 
nėjuje. Valdybon išrinktas V. Ali
šauskas, perrinktas dr. A. Staugaitis.

TRADICINIS BALTIECIŲ VA
KARAS spalio 20 d. įvyko Kanberos 
lietuvių klube. Dalyvių susilaukta 
apie 200 — lietuvių, latvių, estų, 
kviestiniu valdžios pareigūnų. Pro
gramą atliko Kanberos lietuvių ir 
latvių tautinių šokių grupės. Padė
kos žodį tarė Kanberos baltiečiu ko
miteto pirm. Netliv, estas. Jis džiau
gėsi, kad šio vakaro dėka bus pa
dengtos išlaidos, kurias padarė bal- 
tiečių demonstracija prieš Australi
jos sostinėje koncertavusį sovietų 
Raudonosios Armijos ansambl). Jos 
metu buvo išplatinta apie 2.000 egz. 
“programų", atskleidusiu tikrąjį tos 
armijos veidą — jos ištikimą tarnybą 
sovietiniams okupantams.

Britanija
SOVIETINIAM LIETUVOS KA

TALIKŲ BENDRIJOS PERSEKIO
JIMUI skirtą vakarą rugsėjo 24 d. 
surengė Sv. Mato anglų parapijos 
Teisingumo ir Taikos Komitetas, va
dovaujamas pirm. R. Beresfordo. Di
džiąją dalyvių dalį sudarė jaunos 
moterys. Paskaitą “Religijos būklė 
Lietuvoje” skaitė latvė Marite Sa- 
piets, Kestono kolegijos atstovė, pa
sinaudodama tos kolegijos surinkta 
medžiagą apie sovietinį religijos per
sekiojimą. Ji taipgi atsakinėjo Į va
karo dalyvių iškeltus klausimus, lie
čiančius Lietuvos okupaciją, griež
čiausius varžtus religijai visoje So
vietų Sąjungoje. Oficialią dalĮ užbai
gė klebonas kun. J. P. Devane mal
da iš Sibiro lietuvaičių maldaknygės. 
Atitinkamos medžiagos apie lietuvių 
vargus sovietinėje nelaisvėje parū
pino M. Sapicts ir Britanijos Lietu
vių Bendruomenės valdyba, vado
vaujamą pirm. S. Kasparo. Šio vaka
ro sumanytojas bei iniciatorius bu
vo tai parapijai priklausantis M. Ba- 
jorinas.

BOLTONO LATVIŲ KLUBE rug
sėjo 29 d. pirmą kartą susitiko šios 
vietovės lietuviu, latvių ir estų pa
grindinių organizacijų valdybos, 
megzdamos artimesnius ryšius atei
čiai. Seimininkų vardu visus pasvei
kino latvių pirm. I. Zakis. Susipaži
nus vyko aktualios diskusijos dėt 
bendros baltiečiu veiklos. Vaišes su
rengė latvės.

Vokietija
LITERATŪROS SAVAITEI rug- 

pjūčio pradžioje Annabcrgo pilies 
konferencijų salėje susirinko būre
lis V. Vokietijos ir Belgijos lietuvių, 
įvadinį žodį- tarė rengėjas ev. liute
ronų kun. J. Urdzė, dalyvius supa
žindinęs su prof. R. Silbajoriu. Pa
starasis skaitė paskaitą “Lietuvių 
literatūros apžvalga", ją pradėdamas 
nuo K. Donelaičio ir užbaigdamas 
dabartiniais poetais Lietuvoje. Su J. 
Baltušiu bei jo kūryba supažindino 
p. Panzerienė. A. Hermanas kalbėjo 
tema "Moterys tikrovėje ir naujojo
je lietuvių prozoje”. Poeto H. Nagio 
paskutinio rinkinio “Prisijaukinsiu 
sakalą” analizę atliko M. Saulaitytė- 
Stankuvienė, padeklamuodama iš
traukų.

VLB KRAŠTO VALDYBA po 10 
metų pertraukos vėl.nutarė sureng
ti bendrą pagrindini Vasario 16 mi
nėjimą 1980 m. vasario 23 d. Iluet- 
tenfclde, naujoje “Buergerhaus” sa
lėje, kur yra vietos 500 asmenų. Kal
bėtoju bus vienas V. Vokietijos par
lamento "Bundestag” narys. Progra
mai tikimasi susilaukti menininkų 
iš Kanados ir Vasario 16 mokinių. 
Pastruoju metu buvo sustabdytas 
VLB krašto valdybos biuletenio lei
dimas dėl rotatoriaus susidėvėjimo. 
Leidyba bus tęsiama naujai įsigytom 
ofseto priemonėm.



Toronto "Atžalyno” atstovai Thunder Bay, Ont., su vietos lietuvių veikėja dr. S. Jasevlčlūte. Ten tautybių festiva
lyje atžalyniečiai atliko lietuviškąją programos dalį. Iš kairės: ‘Atžalyno'’ tėvų komiteto atstovas V. Dauginis, dr. 
E. Jasevlčlūte, “Atžalyno” vadovė S. Leparskienė Ir atžalyniečių atstovė

Ak, tie vaikai •

šeimos tėvas. Šis

Jungtis i vieną šeima 'Mūsų Lietuvos" redaktorius — 
Venecuelos lietuvių svečias

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Venecueloje lankėsi Brazili
jos lietuvių laikraščio “Mūsų 
Lietuva” redaktorius, lietuvių 
saleziečių vyresnysis, lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos Sao 
Paulo mieste klebonas kunigas 
Pranas Gavėnas.

Venecuelos Lietuvių Bend
ruomenė džiaugiasi kiekvienu iš 
toli atvykusiu svečiu, ypač tais, 
kurie nori arčiau susipažinti su 
mūsų lietuvių kolonijos gyveni
mu. Ta proga panorau išgirsti iš 
svečio apie viešnagės tikslą ir 
jo darbus.

Kun. Pranas Gavėnas gimė 
1918 m. Suvalkų Kalvarijos 
valsčiuje, Marijampolės apskri
tyje. 1933 m. išvyko į Romą; 
įšventintas kunigu 1949 m. ša
lia teologijos ir filosofijos baigė 
dvejų metų žurnalistikos kursą 
Pro Deo universitete. Jis yra 
kelių saleziečių misijų bendra
darbis net 33-jose valstybėse, 
Don Bosco veikalų kritinio lei
dimo tarptautinio redakcinio ko
lektyvo narys.

Paklaustas apie Brazilijos lie
tuvius, kun. Pr. Gavėnas pasa
kojo. kad ten lietuvių yra apie 
30.000, keturi kunigai- salezie* 
čiai. “Mūsų Lietuvą” jis reda
guoja nuo 1976 m. Skaitytojų, 
imant šeimomis, yra apie 5.000. 
Pradedant dirbti spaudos dar- 

\ bą, teko susidurti su didelėmis 
i technikinėmis kliūtimis. Pir

miausia permaža buvo spausdi
nimo mašina, reikėdavo išleisti 
laikraštį atskirais lapais, kurie 
neturėjo laikraščio išvaizdos. 
Be to, ir pati mašina buvo jau 
persena. ši kliūtis tapo nugalė
ta įsigijus naują ofsetinę maši
ną, kuri dabar gali atspausdinti 
laikraščio formato lapą. Prie 
šios mašinos įsigijimo prisidėjo 
ir kun, A. Perkumas, Venecue
los lietuvių kapelionas, paauko
damas 1.000 dolerių. Ši mašina 
kainuoja 33.000 dolerių. Kol kas 
slegia didelė skola, bet tikisi pa
ramos iš geradarių.

Venecueloje kun. Pr. Gavėnas 
lankėsi pirmą kartą, jausdamas 
pareigą aplankyti kitus kunigus 
saleziečius P. Amerikoje. Sale
ziečių vadovybės jis yra pakvies
tas atvykti į Romą aptarti lietu
vių saleziečių veiklos. Į šį pasau
lio lietuvių saleziečių suvažiavi
mą Romoje važiuos ir Venecue
los lietuvių kapelionas 
Perkumas.

Lietuviai saleziečiai 
blaškyti po pasaulį gal
giau, kaip betkuri kita religinė 
lietuvių grupė. Saleziečių nariai 
gyvena trylikoje pasaulio vals
tybių.

Spalio 7 d. kun. Pr. Gavėnas 
su mūsų bendruomenės kape
lionu kun. A. Perkumu atlaikė 
Altamiroje iškilmingas Mišias. 
Kun. Pr. Gavėnas ragino visus 
jungtis į vieną šeimą išeivijoje, 
nepamirštant savo kilmės, pa
pročių, kalbos ir religijos, kuri 
stiprina mus dvasiškai ir tautiš
kai.

Po pamaldų Karako Lietuvių 
Bendruomenės valdyba pakvie
tė visus dalyvius kavutei, ku
rioje dalyvavo iš Valencijos at
važiavęs centro valdybos pirm. 
Juozas Kukanauza, VLB Kara
ko apylinkės pirm. inž. Vladas 
Mažeika ir kiti valdybos nariai.

J. Kukanauza papasakojo apie 
Valencijos valdybos atgijusią 
veiklą ir jos numatytus ateities 
planus. Jaunimo Sąjungos at
stovė Birutė Ignatavičiūtė papa
sakojo apie pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą Europoje. 
Kongrese susidarė jaunuolių 
grupė iš pasaulio kraštų ir nu
vyko į Romą. Iš Venecuelos da

KUNIGAS PRANAS GAVĖNAS

lyvavo Birutė Ignatavičiūtė ir 
Regina Zavadzkaitė. Romoje vi
sa lietuvių grupė buvo priimta 
popiežiaus Jono-Pauliaus II.

Taip pat buvo iškeltas suma
nymas rengti Lietuvių Dieną 
Venecueloje. Jis buvo vienbal
siai priimtas.

Kunigai Pr. Gavėnas ir A. 
Perkumas, lydimi J. ir A. Vai- 
siūnų, aplankė Metropolitano 
ligoninėje sergančią mūsų bend
ruomenės veikėją Bronę Domei
kienę, kurios vyras tragiškai žu
vo prieš daugeli metų. Zigmas 
Domeika buvo Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenės centro val
dybos pirmininkas ir Savišalpos 
Fondo steigėjas.'Jam mirus, Sa-

višalpos Fondo darbą tęsia jo 
žmona. Br. Domeikienė yra dra
mos artisto Jurgio Petrausko 
duktė. Šiuo metu verčiasi mu
zikos pamokomis. Visi palinkė
jome greito ir sėkmingo pasvei
kimo.

Svečių priėmimas buvo su
ruoštas pas inž. Bronių Devei
ki. I Venecuelą atvažiavę iš ki
tų kraštų mūsų tautiečiai pir
moje eilėje pajunta Deveikių 
šeimos vaišingumą.'Išsikalbėjus 
paaiškėjo, kad kun. Pr. Gavė
nas pažinojo istorikę a.a. dr. Jo
nę Deveikę, taip pat ir šeimi
ninkės seserį gydytoją Brazili
joje. Priėmime dalyvavo ir Ka
rako lietuvių bendruomenės pa
rengimų vadovė Janina Klo
vienė.

Kun. Pr. Gavėnas turėjo pro
gos susipažinti ir su kitų mūsų 
tautiečių gyvenimu. Spalio 11d. 
lankėsi Jaunimo Sąjungos su
ruoštame pasikalbėjime, kuris 
bus aprašytas atskirai. Spalio 
14 d. aplankė Maracay miesto 
tautiečius ir atlaikė jiems 
maldas. Venecueloje išbuvo 
dienų.

Atitaisymas. “TŽ” 42 nr.
šinyje “Veikėja ir degtukų rin
kėja” trečioje pastraipoje para
šyta “J. Klovienė-Vizgirdienė”; 
turėjo būti — Vizgirdaitė.

pa-
13

ra-

Daug apie Lietuvą

kun. A.

yra iš- 
net dau-

(Atkelta iš l-mo psl.) 
gijoje ir istorinių išraiškų 
smulkmenose.

Romoje veikia 17 popiežiškų
jų augštųjų mokyklų, turinčių 
teises teikti augštuosius mokslo 
laipsnius. Jų tarpe yra 5 popie
žiški universitetai — Pontificia 
Universita Gregoriana — Late- 
ranese — Urbaniana — San To
maso D’Aquina — Salęsiana. 
Toliau yra 6 popiežiškieji insti
tutai — Pontificio Istituto Bib- 
lico — P. I. Di Studi Oriental!
— P. I. Superiore Di Latinita
— P. I. Di Musica Sacra — P. I. 
Di Archeologia Cristiana — P. 
I. Di Studi Arabi. Atskirai vei
kia Pontificio Ateneo S. Ansel
mo ir Pontificio Ateneo “Anto- 
nianum”. Be to veikia dar 4 
teologijos fakultetai — Pontifi
cia Facolta Teologica San Bo
naventūra — P. F. T. Di S. Te
resa Di Gesu E. S. Giovanni 
della Croce — P. F. T. “Maria- 
num” ir Pontificia Facolta Di 
Scienze dell’Educazione “Auxi- 
lium”. Visuose šiose popiežiško
se mokyklose pernai studijavo 
6.929 studentai ir kunigai. Jų 
tarpe šiemet naujuosius akade
minius mokslo metus pradėjo ir 
13 studentų iš šv. Kazimiero ko
legijos. šiemet čia studijuoja 6 
kunigai: kun. Juozas Baceviče 
iš Klevelando, atvykęs studijuo
ti lietuvių kalbos; kun. Jonas 
Prūsaitis iš Brocktono; kun. Al
bertas Stalioraitis iš Čikagos; 
kun. Domininkas Valentis iŠ 
Niujorko; du svetimšaliai kuni
gai Kari Claver ir Bruce Nat- 
suhara. Naujai Į lietuvių kole
giją įstojo trys studentai: Eduar
das Putrimas, Kazys Kaknevi
čius (abu iš Toronto) ir Staniš- 
kis, dar nekalbąs lietuviškai.

Studijas tęsia Saulius Kubilius 
iš Australijos ir dijakonas Au
gustinas Lišauskas ir JAV, ame
rikietis Perez iš Kubos ir kilęs 
iš Sirijos Martyn A. Hyatt. Per
nai kolegijoje studijavęs studen
tas Andrius Valevičius iŠ To
ronto šiemet įstojo į jėzuitų 
naujokyną V. Vokietijoje.

Prieš 30 metų V. Vokietijoje 
ėjo stovyklinis laikraštis “žibu
riai”. Ryšium su Tarptautiniais 
Vaiko Metais perspausdiname iš 
jų Šį straipsnį, kuris savo tema
tika yra aktualus ir dabar. Jo 
autorius — žymus istorikas, vi
suomenės veikėjas, spaudos dar
buotojas,
straipsnis buvo išspausdintas 
minėtame
VIII. 13. Jis kartu primena ma
sinę lietuvių emigraciją į užjū
rio kraštus. Red.

“. . . Jei nebūsite kaip vaikai, 
neįeisite į dangaus karalystę”, 
skaitė sidabrinio plauko kunigas 
iš paauksuotos knygos. Man, dar 
vaikui, patiko baltos garbanos, 
kaip debesėlis dangaus mėlynė
je, ir tie pirmą kartą nugirsti 
žodžiai, kurie, atrodė, kaip tik
tai man buvo taikomi. Bet buvo 
ir nesmagu. Kai trepenau šali
mai motinos dulkinu vieškeliu, 
kuriuo lalėjo žmonės iš bažny
čios, man smelkė širdį visą ke
lią: “Nejau dangaus vartai tokie 
siauri,, lyg skyjė tvoroje, pro ku
rią tik vaikai pralenda?” Eida
mas vis žvilgčiojau į savo mamą: 
jį buvo žema, padžiūvusi ir jau 
palinkusi. “Gal ir prasispraus- 
tų?” — guodėsi mano vaikiškas 
egoizmas. Sava mama, kaip ir 
sava gimtoji žemė, kiekvienam 
yra brangiausia.

Po pirmojo karo netekau mo
tinos, o po antrojo — ir gimto
sios žemės. Nesigailauju dabar 
suaugusių, nes pats esu vienas 
iš jų. Man gaila vaikų. Dangaus 
vartai, tiesa, jiems lieka atviri, 
bet žemės karalystės durys daž
nai užtrenkiamos. Suaugusieji 
turi kitus įstatymus, priešingus 
anai paauksuotai knygai, čia' ir 
kitokie žodžiai surašyti: “Jei bū
si kaip vaikas, sunkiai pateksi į 
žemės karalystę”. Juo ta kara
lystė patogesnė, visko pertekusi, 
“kultūringesnė”, juo sunkiau 
vaikui j ją įsisprausti. Pačios 
motinos nekartą užtrenkia jiems 
duris, kai tik nugirsta dukse- 
nant silpnutį balsą: “Aš ateinu”! 
Daug jų neateina, tų mažutėlių, 
kurių dangaus karalystė. Bet aš 
turiu galvoje ne juos. AŠ kalbu 
apie vaikus atėjusius, vaikus ne
šamus ant motinos rankų kaip į 
Egiptą, vaikus benamius ir bėg
lius. ,.t u„ ,

Dar gyvendamas bėglių sto
vykloje matydavau visokių pa
rašų ant įėjimo vartų. Jie būda
vo dažnai keičiami, nuimami, už
tepami ir nauji parašomi. Vie
nui vienas neregimas visą laiką 
kabojo ir tebekaro: “Jei būsi 
kaip vaikas, sunkią! išeisi iš šios 
tremtinių karalystės”. Kiek nu
plaukė suaugusiųjų į tolimus 
kraštus, kurie nepaliko nė men
ko plyšelio mažiesiems? Kam 
ateidavo pirmieji afidevitiniai 
popieriai, ar tiems kurie vežėsi 
keletą lopšių? Moterys ir vaikai, 
kurie pirmi gelbstimi iš skęs
tančio laivo, paskutiniai palieka-

laikraštyje 1949.

rni tuštėjančiose stovyklose. 
Vartai į žemiškąsias karalystes 
vaikams yra labai siauri — 
nuostabūs vartai, pro kuriuos 
didelis praeina, o mažas užkliū
va.

Yra, tiesa, kraštų ir įstatymų, 
kurie vaikams vartų neužveria. 
Nemaža šeimų su vaikais jau iš
vyko ir tebevyksta, net orlai
viais nuskraidinami, jeigu kas 
priima. Bet vos tiktai nutupia, 
ir reikia eiti už Betliejaus pie
menukų pašiūrės jieškoti. Pa
saulis per 2000 metų nepasikei
tė: liko ir šilkiniai vystyklai, ir 
gniaužtė šiaudų, atseit, koks esi 
pakeleivis.

Benamiams vaikams keliauti 
yra sunkiausia. Gali eiti nuo na
mų ligi namų ir nerasti pasto
gės, net ir tokioje Amerikoje, 
kur visko pilna. įstatymai čia 
prieina ligi namų slenksčio ir 
sustoja: už jo esi viešpats kad ir 
erdviausiuose namuose. Namai 
ir kiemas erdvūs, bet vaikams 
viskas siaura. Dar brūkštels 
pirštuku ar Šipuliu per blizgantį 
automobilį! Dar perbėgs per 
gražiai nukirptą žolę? Dar šūk
ters po langu nesavo balsu! Ne
savuos namuos kiekvienas aidas 
balsiau nuaidi, ir kiekviena vai
ko išdaiga didele “kalte” pavirs
ta. Čia žmonės mėgsta juokauti 
susiėję ir mėgsta švilpauti auto
mobiliu, bet nepakenčia, kad 
kas švilpautų apie namus ir juo
kautų palangėmis, jeigu jos yra 
išnuomotos. Privalai turėti savo 
namus ir dar gerus kaimynus, 
kad tavo vaikų čerškėjimas ne
siektų jų nervų. Dienos dinami
ka žmones taip išsemia, kad pa
vakary erzina net ir žiogo nusi- 
čiaudėjimas. Būtų gera, jei bū
tų dar ir toks šaldytuvas, kuris 
vaikus užšaldytų: išsiėmei, kai 
prireikia migdinti, ir ramu.

Viena tremtinių šeima buvo 
sukonstravusi tokį “šaldytuvą”. 
Ji migdė vaikus iki vėlaus ryto, 
paskui vidudienį, paskui dar lai
kė lovoje visą popietę, pas
kui. . . siūlė jiems miegoti dar 
naktį. Sis eksperimentas tėvams 
sudarė naują nemigo problemą. 
Bet pasitaikė rasti butą viršum 
krautuvės: dieną apačioje bilda, 
tai nesigirdi, kas darosi viršuj; 
pavakary jau niekas žemai nesi
klauso, ar bilda viršuj. Vaikai, 
sirguliavę “nemiga”, dabar mie
ga kaip primušti.

Kita šeima išrado naują “dus
lintuvą” savo vaikams pritildy
ti. Motina apsiruošusi veda vai
kus iš namų prieš pietus, o grį
žęs iš darbo tėvas vedasi juos po 
pietų. Išbraido visas pakrūmes 
ir miesto pašalius, kad naktį ga
lėtų praleisti po samdyta pasto
ge-

Nesava pastogė vaikams kaip 
pamotė. Bet ir tokią sunku ras
ti, jei šeima prašoka trijulę ar 
tas trečias dar laksto su žindu
ku. Kai skaitau sąrašus atvyks
tančių tremtinių, vis žiūriu, kiek
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Seniausia latvių ateivė Kanadoje ILZE STURMANIS. ši Janio Ligerio 
nuotrauka yra laimėjusi tris premijas kanadiečių parodoje. Ji taip pat buvo 
išstatyta baltiečių fotografijos parodoje Toronte, St. Lawrence Centre

šeimos. Juo daugiau vardų, juo 
geresni žmonės, kurie priima. 
Tokiam kvietėjui reikia ordiną 
duoti, nes jis turi nugalėti vai
kų baimę, kaip siaubą, ir ryžtis 
atsisakyti patogumų. Patogumas 
čia yra gyvenimo dėsnis. O vai
kai dažnai yra “nepatogūs”, 
kaip ir Dievo Įsakymai, ypač 
mylėti savo artimą. Tai verčia 
žmones aukotis, bet jiems leng
viau šį tą paaukoti, negu pasiau
koti.

Kartą kreipėsi viena šeima 
prašydama sutarčių. Klausinė
jau aplinkui ką tik sutikdamas, 
ir vis tuščiai. Priežastis papras
ta: keturi vaikai, kurių vyriau
sias savo metukus suvertų ant 
vienos rankos pirštų. Ar nepa
togiau pasikviesti suaugusius: ir 
vargo mažiau, ir garbė tokia 
pat. žinoma, geras darbas gel
bėti suaugusius, bet ar ne geres
nis — padėti mažiesiems? Tai 
supranta tiktai labai geri žmo
nės, širdies žmonės. Prie jų pri
klauso ir viena panelė, kuri 
ėmėsi padėti tų mažutėlių šei
mai. O, rodos, kam jai tie rūpes
čiai?

Daugumas tuo ir pasiteisina, 
bet ar bus išteisinti — kitas 
klausimas. Atrodo, daugiau pa
guodos ir vilties bus tiems, ku
rie apkrauti vaikų rūpesčiais. 
Gyvenimas sunkus, bet ne tuš
čias. Štai, vienai šeimai pirmas

kūdikis gimė bėgant per bom
barduojamą Tilžės tiltą. Antras 
atėjo į skurdžią tremties stovyk
lą. Trečias vos negimė skren
dant lėktuvu į užjūrius. Ar ne- 
lengviau būtų buvę dviem bėgti 
tremties keliu? Prisiglaustum, 
kur norėtum, kam to reikėjo, 
dar mažų?

Kam žmogui, apskritai, reikia 
ateiti į šį pasaulį, kur tiek daug 
vargo ir rūpesčių? Nevisi tai su
pranta. O kas neišmano, su tuo 
nesusišnekėsi nė dėl vaikų. Tik 
tada, kai vaikai paauga, jų pri
reikia ir visuomenei, ir valsty
bei, ir net svetimam kraštui. Jie 
jau nebūna našta nei saviems, 
nei svetimiems, nes tėvai ją nu
sineša ant savo sulinkusių pe
čių.

Mielas lietuvi klajūne, kuris 
myli ir saugai vaikus, ar nepa
imtum ant savo pečių dar vieno 
rūpesčio: ne tiktai išsaugoti juos 
visose sunkenybėse, bet ir išlai
kyti savo tautai ir savo gimtajai 
žemei. Vartai į ją kada nors at
sivers visiems: ir suaugusiems, 
ir vaikams, ypač vaikams.

S. Suž.
Pajieškojimas

Giminės Lietuvoje jieško Kazio 
Pranckūno (sūnaus Juozo), gimusio 
1925 m. gyvenusio Medicine Hat, 
Altą, ir Brooks, Alta. Jieškomasis 
arba apie jį žinantieji prašomi atsi
liepti “T. Žiburių" adresu.

Dr.RJ.Lapienis, 
optometristas, 

priima pacientus susitarus 

telefonu 621-5050 
EATON'S COURT 

SHERWAY GARDENS 
ETOBICOKE, ONTARIO

PIRKITE tiktai tokias krosnis, kurios 
yra padarytos šildymui malkomis ir 
yra patvirtintos standartinių Kanados 
reikalavimų organizacijos (Canadian 
Standards Association (CSA) orba ati
tinkamų laboratorijų — Underwriter’s 
Laboratories of Canada (ULC).

Patarimai naudojantiems malkas šildymui
Kaip saugiai šildyti namus malkomis

Kylant energijos kainoms, daugelis on- 
tariečių grįžta prie šildymo malkomis. 
Tinkamai naudojamos malkos gali būti 
pigus, švarus, atnaujinamas šilimos šal
tinis. Netinkamai naudojamos malkos 
gali būti pavojingas dalykas. Kokia be
būtų jūsų krosnis — senesnio puošnaus 
modelio ar moderni, — reikalauja vieno 
bendro dalyko, būtent, tinkamo įrengimo. 
Štai keletas patarimų šildantiems mal
komis.

PAKVIESKITE žinovą patikrinti, ar 
jūsų krosnies kaitrovamzdis bei dūm
traukis yra pakankamai geri atlaikyti 
ougštai temperatūrai.

0 NELAIKYKITE jokios degamos me
džiagos arti malkomis kūrenamos 
krosnies.

i ,

PASITARKITE su draudos 
prieš įrengdami tą šildymo 
Pasirūpinkite drauda gaisro

agentu, 
sistemą, 
atveju.

PASITIKRINKITE savivaldybėje prieš 
prad'edant darbą. Greičiausiai jums 
reikės statybinio leidimo.

□ PASIRŪPINKITE, kad būtų gauti vi
si leidimai, kaip reikalauja Ontario 
statybos įstatymai (Ontario Building 
Code) ir kitos taisyklės, gaunami vie
tinėse bibliotekose.

□ NEVARTOKITE degamų skysčių įžieb
dami ugnį, būtent, benzino, žibalo ar
ba kitų panašių skysčių. Medžio at
laužos, skiedros, drožlės arba laikraš
tinis popierius yra saugiausias pra
kuras.

Frank Drea, 
Minister of Consumer and 
Commercial Relations
William Davis. Premier

Ontario

□ NEUŽMIRŠKITE reguliariai valyti 
krosnies vamzdžių bei dūmtraukio, 
kad nesusitelktų pavojingos degamos 
medžiagos.

□ NEŽAISKITE UGNIMI. Mokykite taip 
pat savo vaikus apie ugnies pavojus. 
Jei dar turite klausimų apie namų 
šildymą malkomis, kreipkitės j vietinį 
gaisrininkų skyrių arba prašykite raš
tu nemokamo vadovėlio:

“Heating with Wood Fuels 
Ministry of Consumer and 
Commercial Relations 
555 Yonge Street 
Toronto, Ontario 
M7A 2H6
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Lietuviai ir
Šveicarijoje gyvenančių ukrai

niečių draugija pakvietė dr. Al
bertą Gerutį paskaitai apie lie
tuvių-ukrainiečių bendradarbia
vimą. Spalio 28 d. ukrainiečių 
susirinkime Šveicarijos sostinė
je Berne dr. A. Gerutis apžvel
gė abiejų tautų bendradarbiavi
mą laikotarpyje tarp abiejų ka
rų, kai lietuvių tauta galėjo 
džiaugtis valstybine nepriklau
somybe, o ukrainiečių tautos 
laisvę užgniaužė rusai ir len
kai.
. Ypač glaudūs ryšiai buvo pa
laikomi su ukrainiečiais Lenki
joje. Bendradarbiavimas vyko 
daugiausia per šaulių Sąjungą 
ir Vilniui Vaduoti Sąjungą. Dr. 
A. Gerutis, gyvendamas Berly
ne, o paskui Šveicarijoje, pats 
palaikė artimus ryšius su uk
rainiečių veikėjais, tad galėjo 
papasakoti kelis įdomius epizo
dus iš lietuvių-ukrainiečių san
tykių, Lankydamasis 1934 m. 
Lenkijoje, dr. A. Gerutis susto
jo keliom dienom ir Vilniuje. 
Pas tenykščius lietuvius slapstė
si kelf ukrainiečiai, kuriuos 
lenkų organai įtarė teroro veiks
mais prieš lenkų įstaigas bei 
veikėjus. Atvažiavęs į Kauną, 
dr. Gerutis susisiekė su atitin
kamais Lietuvos organais, ku
rie sudarė sąlygas, kad vienas 
ukrainietis, Dancigo augštosios 
technikos mokyklos studentas, 
galėjo per demarkacijos liniją 
saugiai pereiti į laisvą Lietuvą.

Dr. Gerutis Šveicarijoje susi
tiko su pik. E. Konovalecu, uk
rainiečių karinės organizacijos 
vadu, kuriam buvo duotas Lie-

ukrainiečiai
tuvos pasas. Deja, pik. Konova- 
lecas netrukus tapo sovietinių 
saugumo organų teroro auka: 
1938 m. gegužės 23 d. pulkinin
kas žuvo Rotterdame nuo GPU 
agento pakištos pragaro maši
nos.

Dr. Gerutis pabrėžė, kad anuo 
metu lietuvių ir ukrainiečių 
bendradarbiavimas buvo nu
kreiptas prieš Varšuvą. Po ant
rojo pasaulinio karo būklė iš 
pagrindų pasikeitė. Tiek lietu
vių, tiek ukrainiečių, tiek paga
liau lenkų tautos yra patekusios 
priklausomybėn nuo Maskvos, 
todėl minėtoms tautoms, kaip ir 
kitoms nerusiškoms tautoms, 
reikia sutelkti jėgas atgauti pra
rastai laisvei.

Šveicarijos ukrainiečių drau
gijos pirm. dr. R. Prokopas ver
čia dr. Geručio paskaitą į'uk
rainiečių kalbą ir žada tekstą 
paskelbti ukrainiečių žurnale 
Kanadoje.

Ukrainiečių susirinkimo pro
ga dr. A. Gerutis surengė jo tu
rimų ukrainiečių leidinių, iš
leistų Šveicarijoje, parodą. Tarp 
išstatytų leidinių buvo dvi kny
gos, atspausdintos Ženevoje uk
rainiečių spaustuvėje 1880 ir 
1890 m. Pvz. didžiojo ukrainie
čių poeto Taras Ševčenkos poe
zijos rinkinys, uždraustas cari
nėje Rusijoje, išleistas 1890 m. 
Ženevoje. Tarp išstatytų leidi
nių buvo ir Ukrainos diplomati
nės misijos Šveicarijoje notų 
rinkinys. Misija atstovavo Uk
rainos valstybei, kol sovietai ir 
lenkai užgniaužė krašto laisvę.

K.

Dokumentinės lietuvių imigracijos parodos atidarymas viešojoje Otavos bibliotekoje 1979 m. spalio 17 d. Iš kairės: 
KLB pirm. J. R. Simanavičius, dr. E. Parups — latvių atstovas, B. Svirskyj — ukrainiečių atstovas, inž. P. Daunius, 
G. Procuta, inž. J. V. Danys, C. Aubrey — bibliotekos direktorius, senatorius P. Yuzyk, atstovavęs daugiakultūrių 
reikalų ministeriui S. Paproskiui ir atidaręs parodą, kuri buvo surengta J. V. Danio rūpesčiu. Nuotr. L. Giriūno

Mažas kupstas dideli vežimą verčia A c c

PERSEKIOJAMI BUVĘ POLITKALINIAI
MATUZEVIČIUS JONAS (48- 

50 metų). Gyvena Panevėžyje. 
Buvo teistas 25 metams pagal 
BK 58 str. 8 d. Buvo kalinamas 
paskutiniu metu Permėje. Iška
lėjo 25 metus ir grįžo prieš 8 
mėnesius.

Grįžęs buvo priregistruotas, 
gyveno pas seserį. Įsidarbino 
pašte staliumi. Po dviejų savai
čių iškvietė į miliciją, pasų sky
rių ir panaikino registraciją. 
Buvo iškviestas Į Saugumą. Sau
gume pranešė, kad jam uždėtas 
namų areštas. Pareikalavo, kad 
per 10 dienų išvyktų iš Lietu
vos.

PURLYS BRONIUS (g. 1923 
m.). Gyvena Panevėžyje. Teis
tas pagal BK 58 str. 8 d. mir

ties bausme. Buvo perleistas 25 
metams. (Teistas 1955 m.). Pas
kutiniu metu kalėjo Permėje. 
Grižo kovo 7 d. Baigiantis kalė
jimo terminui, buvo iškviestas 
lagerio administracijos. Turėjo 
jiems pasakyti, kur ketina apsi
gyventi grįžęs į Lietuvą. Pasa
kė, kad gyvens Panevėžyje, Švy
turio g. nr. 3 pas Juozą šiliną 
(liaudies meistrą). J. šilinas 
prieš tai buvo iškviestas į mili
ciją ir sutiko suteikti gyvenamą 
plotą B. Purliui. Milicija ne
prieštaravo.

Grįžus B. Purliui, milicija ka
tegoriškai atsisakė registruoti ir 
reikalauja, kad jisai per 10 pa
rų paliktų Panevėžį ir išvyktų 
net iš Lietuvos. v. Alksnys

Aušra 1979 m. 16 (56) nr.

Accounting 
Services 

(sęskaitybiniai patarnavimai) 
S. H. Ažubalis-Chomiak 

239-6213

Pajamų mokesčiai 
Finansiniai pareiškimai 
(statements)
Buhalterija

M. W. Ažubalis-Civiero
459-1991

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

pageidaujama ir naudinga.

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

vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3 m.; vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos 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 šį siuntinį 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; 14 sv. kavos (nescafe) — $7.50; 1 sv. pupelių ka
vos — $8.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $8.50; 114 sv. razinkų — 
$2.50; cigarečių 40 — $5.60.

A. KALNIUS
Kai perskaičiau “Drauge” ži

nutę, kad dienraštyje “Sun-Ti- 
mes” vedamuoju straipsniu ati
taisomas žydų kaltinimas lietu
vių tautai žmogžudyste, aš kun.
J. Prunskio knygelės, kuri tapo 
motyvu anam vedamajam para
šyti, dar neturėjau. Tik iš “T. 
Žiburių” redaktoriaus patyriau, 
kad ji esanti mažutė. Tada man 
ir atėjo į galvą ištarmė apie 
kupstą ir vežimą. O kai aš ją 
gavau ir perskaičiau, tai nė kiek 
nenustebau: šis kupstelis gali ne 
tik vežimą, bet ir garvežį nuo 
bėgių nuversti, štai ką reiškia 
taupiai kalbėti, bet daug pasa
kyti!

Taigi kun. J. Prunskis parašė 
anglų kalba knygutę apie Lie
tuvos žydus ir jų masines žudy
nes (Lithuania’s Jews and the 
Holocaust). Nors ji nedidukė ir 
formatas veikiau reklaminis, bet 
tai netrukdo jai būti gera. Tiesa, 
mes lyg ir norėtumėm, kad bū
tų išsamesnė, betgi autorius tur
būt manė, jog delsti jau negali
ma ir reikia ką nors daryti, idant 
neatsitiktų taip, kaip su dr. D. 
Jasaičio knyga. Juk senosios 
kartos likučiai, jau įsikabinę į 
žemės grumstą, dar kol kas lai
kosi. Vadinasi, reikia daryti, ką 
galima ir kiek galima greičiau.

Šioje neilgoje brošiūrėlėje 
autorius atskleidžia nemaža kai- 
kuriems žydų autoriams, pa- 
skleidusiems netiesą apie mūsų 
tautą, nemalonių faktų. Ypač 
mūsų padėtį palengvina kaiku- 
rių Lietuvos žydų arba žydų-lie- 
tuvių teisingas ir nuoširdus at
siliepimas apie jų gyvybės išgel
bėjimą arba kitokią pagalbą. 
Antai Kopas Beiralas, Izraelio 
armijos karininkas, ryšium su 
“Holocaust” filmo pasirodymu 
rašo: “Aš nežinau, kas šį filmą 
pagamino. Gal tai yra rusų dar
bas (mano pabraukta A. K.), 
kurie suinteresuoti mažumų 
kurstymu, idant jiems būtų 
lengviau juos valdyti. Aš galiu 
tik pabrėžti, kad anais laikais 
santykiai tarp lietuvių ir žydų 
buvo patys geriausi (mano pa
brėžta ir versta iš anglų k., A.
K. ). Jis savo laišką baigia: “Mes 
nekaltiname lietuvių tautos. 
Mes kaltiname tik žudikus”. Ar 
ne teisus ir ne garbingas šis Iz
raelio karys! Deja, mūsų tauta 
yra jau ąpkaltinta. Mes gi taip 
pat nekaltiname žydų tautos vi
sų lietuvių suniekinimu, o tik 
ginamės nuo kaikurių jų auto
rių netaktiško elgesio. Taip pat 
nepritariame tiems lietuviams, 
kurie susitepė žydų-lietuvių 
krauju, nors tai būtų darę ir 
keršto sumetimais.

Šiame leidinėly aš priskaičiau 
18 išgelbėtų iš mirties ar ki
tais būdais pagelbėtų žydų-lie- 
tuvių, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu pareiškė savo dėkingumą. 
Tai yra kartu ir pripažinimas

mūsų tautiečiams geros valios.
Betgi ar tiktai tiek jų buvo 

išgelbėta? žinoma, reikia su
prasti, kad jų dalis jau yra mi
rusi, kiti gal pasilikę Lietuvoje, 
treti gal kur nors kitur, ir jiems 
nerūpi kaikurių žydų ir lietuvių 
santykiai. Bet vistiek atsiliepu
sieji sudaro tik lašą stiklinėje 
vandens. Tačiau šiuo atveju yra 
mūsų kaltė, kad mes nesubruz- 
dome anksčiau šio klausimo 
narplioti.

Aplamai, autorius savo kny
gutėje žydų klausimą nagrinė
ja ramiai ir džentelmeniškai. 
Pirmiausia jis nukrypsta į žydų 
tautos kultūrines, visuomenines 
ir mokslines vertybes, kurios, 
kaip duoklė pasauliui, yra pla
čiai žinomos, šiuo atžvilgiu jis 
nepamiršta ir žydų-lietuvių. To
liau jis trumpai nagrinėja jų gy
venimą ir jo sąlygas Lietuvoje. 
Čia jis, naudodamasis ne tik sa
vąja literatūra, bet ir žydų au
toriais bei enciklopedijomis, pa
teikia nemaža statistinių duome
nų iš pagrindinių jų gyvenimo 
apraiškų. ' “

Tuo pačiu metodu jis nušvie
čia ir pačią jautrausią jų gyve
nimo liniją pirmosios rusų oku
pacijos metu, šioji linija dideliu 
kampu užlūžta, ir nemaža žydų 
dalis nusisuka nuo savo ilga
amžės tėvynės valstybinio sta
tuso ir eina išvien su mūsų pa
vergėjais. čia ir įvyksta didysis 
lietuviškų ir žydiškų interesų 
susirėmimas. Žydai - lietuviai 
staiga tampa žydais-rusais, at
seit, įsirikiuoja į Lietuvos prie
šų gretas, atnešusias mūsų kraš
tui nepasveriamų nelaimių.

1941 m. vokiečiams okupavus 
Lietuvą, lazda lyg ir turėjo atsi
sukti antruoju galu. Betgi žydus 
ištikus pražūtingai tragedijai, 
lietuviai antruoju lazdos galu 
nepasinaudojo, kaip jie juo ne
pasinaudojo Vilniaus klausime, 
lenkams patyrus panašią neda
lią. Lietuvių tauta labai rizikin
gomis sąlygomis žydus gelbėjo, 
išskyrus negausius keršto ir 
kriminalinius atvejus, kuriuos 
ji smerkė. Tautos ir K. Bendri
jos žymūnams nepavykus per
kalbėti nacių sustabdai bepras
miškas Lietuvos gyventojų žu
dynes, žydams į pagalbą atėjo 
paskiri ir net organizuoti lietu
viai, kaikurios lietuviškos įstai
gos ir dvasiškija.

Šiam laikotarpiui aprašyti au
torius skiria 12 puslapių. Jis čia 
nurodo nemaža gelbėjimo faktų 
ir visą eilę lietuvių, skaudžiai 
nukentėjusių dėl savo gelbėji
mo pastangų.

Nors ši knygutė parašyta ang
liškai, bet ją labai dera įsigyti 
kiekvienam lietuviui. Jos kai
na — vienas doleris su kvoteriu 
(Kanadoje), bet prie jo reiktų 
pridėti ir keleto dolerių auką, 
idant tokiu būdu susidarytų 
fondas kitiems panašiems leidi

niams paruošti (adresas gale 
šio rašinio).

O visdėlto ši knygutė dėlei sa
vo siauros apimties į visus klau
simus dar neatsako. Tad reikia 
išvilkti iš tamsos dr. D. Jasaičio 
nebaigtą rašyti knygą. Juk, re
gis, buvo kalbama, kad A. Baro
no čia minimu" klausimu para
šyta knyga baigiama spausdinti. 
Kur jinai?

Dr. Juozas Prunskis, LITHU
ANIA’S JEWS AND THE HO
LOCAUST. Published by Lithu
anian American Council, Inc., 
2606 West 63rd St., Chicago, 
Ill. 60629, USA. 1979 m. Kaina 
— $1.00.

Nesutarimas viršūnėse
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pareiškimas

Spaudoje ir radijo praneši
muose pasklido žinios apie PLB 
ir VLIKo santykius, kurios ne
atitinka tikros padėties, todėl 
PLB valdyba nutarė painfor
muoti lietuvių visuomenę.

1. PLB ir VLIKo valdybos, 
susitikusios Klevelande 1978 m. 
rugsėjo 30 d., peržiūrėjo 1974 
m. White Plains konferencijos 
išvadas ir bendrai svarstė V-jo 
PLB seimo Toronte nutarimus, 
IV-jo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso ruošą ir PLB bei 
VLIKo valdybų bendradarbiavi
mą. Susitarta kaikuriuos darbus 
atlikti bendromis pastangomis 
ir artimai bendradarbiauti, vie
ni kitus painformuojant apie 
vykdomus darbus.' Pasitarimas 
vyko nuoširdžioje ir draugiškoje 
aplinkoje, ir ta bendradarbiavi
mo nuotaika tarp abiejų valdy
bų tęsėsi ligi tuometinės VLI
Ko valdybos kadencijos pabai
gos. VLIKo valdyba buvo pa
prašyta paskirti savo ryšininką 
prie PLB valdybos, ir juo buvo 
paskirtas Vladas šoliūnas. PLB 
valdybai VLIKe jau iš anksčiau 
atstovavo PLB ryšininkas Ka
zys Jankūnas.

2. Pasikeitus VLIKo valdybai 
ir jos būstinei persikėlus iš Niu
jorko į Vašingtoną, 1979 m. ge
gužės 8 d. PLB valdyba savo ry
šininku paskyrė Algimantą Gu- 
recką.

3. 1979 m. rugsėjo 29 d. da
bartinės VLIKo valdybos posė
dyje Algimantas Gureckas PLB 
valdybos vardu padarė pareiš
kimą dėl PLB ir VLIKo santy
kių. Pareiškime jis pabrėžė 
PLB ir kraštų bendruomenių 
norą glaudžiau bendradarbiauti 
bei tarpusavio veiklą derinti su 
VLIKu ir iškėlė kaikurias kliū
tis, šiuo metu trukdančias arti
mesnį bendradarbiavimą. Pa
reiškimo tikslas buvo siekti tų 
kliūčių pašalinimo. Tuojau po

šio pareiškimo Algimanto Gu- 
recko asmeniui buvo padaryti 
užgaulūs įžeidimai, ir VLIKo 
valdybos pirmininkas dr. K. Bo
belis PLB ryšininką A. Gurecką 
iš posėdžio nemandagiai išvarė, 
reikalaudamas daugiau nebepa
sirodyti.

4. 1979 m. rugsėjo 29 d. laiš
ku visa VLIKo valdyba kreipė
si į PLB valdybą, painformuo
dama: “Tokio pareiškimo pasė
koje, VLIKo valdybos pirminin
kas poną Gurecką paprašė po
sėdį apleisti dėl: a. savo kompe
tencijos peržengimo; b. visuo
meninės veiklos perkėlimo į as
meniškumų plotmę; c. pirminin
ko įžeidimo be pagrindo.” To
liau VLIKo valdyba pareiškė, 
kad Algimanto Gurecko asme
nyje ir jo pareiškimo žodžiais 
PLB nėra gerai atstovaujama, ir 
paprašė* paskirti kitą ryšininką.

5. PLB valdyba, susipažinusi 
su Algimanto Gurecko pareiški
mo turiniu, 1979 m. spalio 19 d. 
kreipėsi j VLIKo valdybą, pra
šydama platesnio paaiškinimo 
dėl VLIKo valdybos laiške reiš
kiamų kaltinimų Algimantui 
Gureckui, kadangi: a. Algiman
tas Gureckas pareiškimą padarė 
su PLB valdybos pritarimu ir 
atstovavo jos 'nuomonei; b. iš 
pareiškimo turinio nerasta pa
grindo daromiems kaltinimams. 
Į šį laišką VLIKo valdybos at
sakymas dar negautas.

6. PLB valdyba neplanuoja 
šiuo metu pakeisti Algimantą 
Gurecką kitu ryšininku VLIKo 
valdyboje.

Vytautas Kamantas, 
Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos 
pirmininkas
Vaclovas Kleiza, 
Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas

BALTIC SAGA - BALTICOIN
v-J-z Paskutinis Balticoin išpardavimas!
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Tai PASKUTINIS PASIŪLYMAS įsigyti mūsų 
MEDALIUS BALTICOIN

Po dviejų savaičių visi likusieji sidabro medaliai bus ištirpdinti ir niekad nebebus 
gaunami. Visi medaliai yra 40 mm dydžio ir sveria truputį daugiau nei 30 gramų. 
Yra likęs tiktai vienas platinos medalis, kuris parduodamas už $495.

AUKSINIŲ 22 karatų medalių kaina — $438 (likę tik 7). SIDABRO medalių (iš švel
naus 99.9% sidabro) kaina $38.50 (dar yra 334).

N

Parašykite čekį arba pašto perlaidą ir siųskite:

BALTICOIN, 148 Duke Street, Hamilton, Ontario,
Canada L8P 1X7. Telefonas (416) 527-5679

Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio.
Ši Balticoin medalių laida yra pagaminta su Kanados Baltiečių Federacijos pritarimu.

"LINGUAPHONE" PALENGVINA MOKYTIS 
ANGLŲ KALBOS. TIK PAKLAUSYKITE.

Lengviau yra mokytis anglų kalbos, imant naminį "Linguaphone" kursą 
(Linguaphone Home Study Course).

Tuo atveju reikia tiktai klausyti jrekorduotos kasdieninės kalbos.
«

Naminis "Linguaphone" kursas yra puikus būdas pasitobulinti studentams 
ir suaugusiems, turintiems sunkumų išmokti anglų kalbą. "Linguaphone" 
įgalina jus mokytis palengva, ir tai namie. Nereikia lankyti jokių nema
lonių klasių, nereikia rašto darbų. Galite mokytis greitai arbo lėtai — 
kaip geriau patinka.

"Linguaphone" turi 50 metų patirtį kalbos mokyme.’

Smulkesnių žinių ir nemokamą "Linguaphone" na
minio kurso rinkinį, kuriame rasite ir anglų kalbos 

pamokos pavyzdį, gausite užpildę žemiau spaus
dinamą atkarpėlę ir ją mums atsiuntę.

Tuojau pastebėsite, kad galite išmokti ang
liškai vien klausydami.

Ir kas gali būti lengviau?

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

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

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

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

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

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

Po sunkios ir ilgos ligos iškeliavus į amžinę poilsį

JONUI BIRGIOLUI,
jo žmonai ADELEI BIRGIOLIENEI, sūnui EIMIUI, 

dukrai NIJOLEI, jo seseriai ADELEI bei visai giminei 

reiškiame gilią užuojautą skaudžioje valandoje ir 

kartu liūdime —

Regina Šalkauskienė

Danguolė Šalkauskaitė

Linguaphone
kalbos specialistai

THE LINGUAPHONE INSTITUTE OF CANADA INC.,
Box 416, Postal Station "Z" Toronto, Ontario M5N 1A0

Please send me the FREE Linguaphone demonstration recording and llluetrated brochure.
NAME______________________________________________________________ . AGE 
ADDRESS_____________________________________ _____________________  APT. NO. 
CITY____________________________________________PROV--------------------------------------CODE
OCCUPATION__________________________________ ____ ___________ ______PHONE 
I would like to be able to apeak: [j English Ci Italian 11 French O Spanish □ German Other

2281

PROV.



Sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ-BUTKUTE koncertuoja Otavoje, akompanuo
jama J. Govėdo. šiuo metu ji gastroliuoja Australijoje

Jauno muziko kuriniai
Solistės Ginos Čapkauskienės rečitalis Otavoje

JUOZAS DANYS

Klasikinių ir lietuviškų dainų 
rečitalis Įvyko 1979. X. 17 mo
dernioje Ottawa Public Library 
auditorijoje.

Pirmoje dalyje solistė atliko 
H. Purcellio “Music for a whi
le”, “I attempt from love’s sick
ness to fly in vain", “Hark’, the 
echoing air”, G. F. Haendelio 
“Oh sleep, why dost thou leave 
me?”, “Oh! had I Jubal’s lyre”, 
“Let the bright Seraphim" ir 
W. A. Mozarto “Ruhe sanft, 
mein holdes Leben.”

Tai XVII š. pabaigos ir XVIII 
š. pradžios klasikai, kurių kūri
niai lieka neužmirštami, nors 
reikalauja iš dainininkų labai 
gero muzikalumo, gilaus pasi
ruošimo ir pajėgumo.

Antroje dalyje G. čapkauskie- 
nė-Capkas dainavo Gruodžio su
komponuotas dainas “Rūta”, 
“Vėjavaikis” (abiejų žodžiai K. 
Binkio), “Amžinas keleivis”, 
"Diemedžiu žydėsiu” (abiejų žo
džiai S. Nėries) ir Jono Govėdo 
naujai sukomponuotus kūrinius 
“Nebaigta daina”, “Laimės ry
tas” (abiejų žodžiai M. Sims-Cer- 
neckis), “Liepsnelė” (žodžiai L. 
Andriekaus) ir “Serenada” (Žo
džiai J. Baltrušaičio)..............

Si dalis buvo gyvesnė ir publi
kos dėmesį bei entuziazmą pa
gavo pirmą kartą Kanadoje at
liekamos J. Govėdo sukompo
nuotos dainos. Jos yra gyvos, 
skambios, bet daug reikalaujan
čios iš dainininkės. G. Capkaus- 
kienė jas labai gerai atliko ir 
tuo parodė plačius savo suge
bėjimus.

Pagrindinė programa baigta

Užmirštas Merkelis Giedraitis
R. DAGILIS

Dažnai yra mėgstama ramin
tis, esą “istorija įvertins teisin
gai. . .” Deja, ir tas įvertinimas 
priklauso nuo aplinkybių bei 
nuo vertintojų nuotaikų. . .

Tautinio Lietuvos atgimimo 
laiku buvo džiaugtasi Merkeliu 
Giedraičiu, nes jis tais pačiais 
idealais gyveno jau prieš kelis 
šimtus metų 1536-1609. Jo mir
ties 300 metų sukakties proga, 
1909 metais, kiekvienoje Žemai
čių vyskupijos šventovėje jis 
buvo ypatingomis iškilmėmis 
pagerbtas, o ir visos Lietuvos 
bei išeivių spaudoje, organiza
cijų susirinkimuose buvo pagar
biai prisimintas. Jau 1900 m. 
JAV lietuviai kreipėsi į popie
žių su lotynų ir lietuvių kalbo
mis paruoštu raštu, kad Merke
lis Giedraitis ir jėzuitas Andrius 
Rudamina būtų paskelbti šven
taisiais. Apie jo Šventumą ėjo 
garsas šimtmečiais. Jo gyveni
mas yra aprašytas “Šventųjų gy
venimai" knygoje. Jis ir jo iš
ugdytieji vietiniai apaštalai ga
lutinai sukrikščionino žemai
čius. šiandieną jau siūlomi kiti 
kandidatai — Merkelis jau už
mirštas. . .

Vilniaus akademijos steigi
mui ir jos pirmiesiems dešimt
mečiams Merkelis Giedraitis 
turėjo lemiamos įtakos. Jis ir 
Vilniaus vyskupas rūpinosi aka
demijos veikla. Akademijos 
steigimo metais Vilniaus vysk. 
Protasevičius jau buvo mirštan
tis senelis (mirė 1579. XII. 31). 
Sutelkęs paskutinius savo ištek
lius, kurie dar buvo likę kolegi
jai steigiant, sudarė bendrąjį 
savo palikimą toms mokslo 
įstaigoms. Jis buvo nepakanka
mas, o kitų rėmėjų tuo metu 
dar nebuvo galima prikalbinti.

Tada Merkelis Giedraitis ati
davė Vilniaus akademijai dides
niąją dalį iš savo tėvų paveldė
to turto. Atrodo, tai buvo gausi, 

-arija “Je suis Titania” iš operos 
"Mignon” (A. Thomas).

Maloni staigmena buvo mūsų 
jauno muziko J. Govėdo iš To
ronto sukomponuotos dainos. 
Keletą mėnesių prieš šį koncer
tą G. čapkauskienė užsiminė, 
kad J. Govėdas rašo jos balsui 
kompozicijas. “Kai aš dainuoda
vau lietuviškas dainas, jis, kaip 
akompaniatorius, vis darydavo 
pastabas, esą kompozitorius šį 
ar tą nevisai gerai parašė. Jo
neli, — sakau aš jam, — jei tu 
toks ‘smart’, tai parašyk pats. 
“Gerai, — jis atsakė, — duok 
tekstą.” Daug vakarų praleidau, 
skaitydama poeziją. Perskaičiau 
kelis šimtus eilėraščių. Išrinkau 
per 40 ir pasiunčiau su pastaba: 
“Dabar, Joneli, pasirink ką no
ri, tik man labai patinka L. 
Andriekaus “Liepsnelė”. Po ke
lių savaičių atsiuntė jis keturias 
kompozicijas, ir jos man pati
ko.”

Patiko jos ir Otavos lietuvių 
ir nelietuvių publikai. Esu tik
ras, kad jos patiks klausytojams 
ir kitose vietose.

Koncertas praėjo su dideliu 
pasisekimu; G. Čapkauskienė 
priedo padainavo G. Puccini “O 
mio bąbbįno caro” ij^V. Kupre
vičiaus “Lakštingalos giesmę”. 
J. Govėdas, kuris pirmą kartą 
Otavoje buvo išgirstas prieš 
ketverius metus, išaugo į puikų 
akompaniatorių, bet ypač džiu
gu, kad pradėjo reikštis ir kom
pozicijoje.

Koncertas buvo surengtas KL 
Bendruomenės ir Otavos apylin
kės lietuvių istorinės medžiagos 
parodos atidarymo proga.

akademijos veikimą užtikrinan
ti parama, nes jėzuitai tam sa
vo geradariui suteikė ypatingąjį 
titulą — “Vilniaus akademijos 
protektorius”. Deja, net kun. 
prof. P. Rabikauskas, SJ, rašy
damas apie Vilniaus akademiją 
ir jos rėmėjus 400 metų Vil
niaus universiteto sukakties 
proga, Merkelio Giedraičio vi
siškai nemini.

Vyskupas M. Giedraitis buvo 
ypatingai gilaus ir visapusiško 
išmokslinimo vyras. Jis labiau
siai domėjosi Vilniaus akademi
jos veikla, jos profesoriais, ar
timai bendradarbiavo. Jis tik 
vienas Lietuvoje turėjo Var
niuose profesijonalų muzikų ir 
rinktinių giesmininkų ansamb
lį, kurį atsiveždavo į Vilnių Ve
lykų ir kitoms iškilmėms, ypač 
tuo metu, kai Vilnius ilgai buvo 
be vyskupo ir jis globojo abi 
vyskupijas. Ten jis parodydavo, 
koks turi būti augšto lygio gie
dojimas lotynų ir lietuvių kalbo
mis.

Jį tenka laikyti ir lietuvių 
literatūrinės kalbos pradininku. 
Jis gerai mokėjo lietuvių ir že
maičių kalbas, tačiau rašymui 
nelikdavo laiko. Rašymui jis 
įpareigojo savo kurijos kan. M. 
Daukšą ir vadovavo tiek arti
mai, kad vėlesniais amžiais kai- 
kurie kalbininkai ėmė tvirtinti, 
kad ten ne vieno Daukšos dar
bas. Iš tikro jis norėjo, kad ta 
kalba būtų branduolinė, supran
tama ir žemaičiams, ir lietu
viams, apvalyta nuo kraštutinių 
tarmiškumų, kad neatsitiktų, 
kaip su truputi anksčiau Prū
suose išleistąja M. Mažvydo kny
gute, kuri nepadarė įtakos lietu
viškam raštui. Kan. M. Daukša 
toje kurijoje dirbo jau prie 
vysk. Petkevičiaus, bet nieko 
nerašė. Tik vysk. Giedraitis jį 
specialiai pasodino tam darbui 
ir savo lėšomis jo paruoštas lie
tuviškas knygas išleisdavo.

Jų knygas spausdino Vilniaus

Emalis ir audiniai Antanas 
Tamošaitis
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Inos Nenortienės ir Birutės Kidolienės taikomosios dailės parodos Anapilyje spalio 27-28 d.d. 61KULTMEJE VEIKLOJE
Dailė yra labai šakota. Ji 

skirstoma bent į tris pagrindi
nes grupes: liaudies dailę, gry
nąją ir taikomąją. Pastaroji tu
ri ne tik estetines savybes, bet ir 
praktišką paskirtį žmonių gyve
nime, kaip pvz. baldai, meniški 
namų įrengimai, keramika, me
talo dirbiniai, tekstilė, emalis, 
visokie papuošalai ir kt. Šimt
mečių eigoje visos tos meno sri
tys augo, bujojo ir kiekviena iš 
jų sudarė savo istoriją. • Šioje 
parodoje buvo atstovaujamos 
dvi taikomosios dailės šakos — 
emalis ir audiniai.

Pradėsiu nuo emalio, nes jo 
techniką ir dailę gerokai pažįs
tu, mat, prieš keliolika metų ir 
aš pats emaliavau. Emalis tai 
tikroj temperatūroj (virš 900° 
labai savita tapyba ant įvairių 
metalų. Stikliniai silikatai tam 
C.) ištirpsta ir padengia — pri
limpa prie sidabro, vario meta
lo. Pramoninis emaliavimas 
vyksta ir ant geležinės skardos, 
tik labai augštoje temperatūro
je. Todėl dailininkai bemaž ne
siima emaliuoti geležyje, nes 
reikalingi dideli įrengimai.

Kai tik gilioje senovėje žmo
nės surado stiklą, jo spalvinimą, 
tirpinimą, pradėjo juo emaliuoti 
įvairius metalo dirbinius — pa
puošalus, o vėliau indus, vazas, 
religinius paveikslėlius ir kt. 
Kelis tūkstančius metų prieš 
Kristaus gimimą Egipte suras
ta nemažai emaliuotų dirbinė
lių. Mūsų eros pradžioje Irane, 
Romos imperijoje ankstyvaja
me krikščionybės laikotarpyje 
jau buvo daug menininkų, užsi
ėmusių emaliavimu. Bizantijos 
laikais, o vėliau viduramžių ir 
gotikos laikotarpyje daugelis 
krikščioniškų religinių dirbinių 
buvo spalvotai emaliuojami.

Ankstyvesnis emaliavimas bu
vo atliekamas malto stiklo sau
sais grumulėliais. Kad viena 
spalva arba piešinio forma atsi
skirtų, buvo prikniedinamos 
plonos lyg ir siūlinės linijos. 
Nuo 16 šimtmečio surasti sili
katų dažai košelės pavidale įga
lino emaliuoti teptukais. Nuo 
tada emaliuoti dirbiniai pradėjo 
artėti prie tapybos bei akvare
lės. Elektrinės krosnelės tech
niškai irgi palengvino emaliavi- 
mo darbą. Karštyje ištirpę spal
voti stiklai nepaprastai gražiai 
išsilieja arba subėga. Galima ta
pyti permatomom arba dusliom 
spalvom.

Paprastai emalio dirbiniai yra 
ribotų dydžių. Dideliems dirbi
niams reikia nemažų krosnių. 
Jau yra išeivijoje keletas lietu

akademijos spaustuvė. Ir pati 
akademija jomis naudojosi, 
ypač ta enciklopedine knyga lie
tuvių kalba “Postilla Catholic- 
ka”, kuri tapo pagrindiniu va
dovėliu akademijoje ir kunigų 
pamokslams. Ji turėjo didelės 
reikšmės susidarymui bendrinės 
lietuvių kalbos ir rašto.

Tenka tik stebėtis, kad kaikas 
ima nepaprastai žavėtis M. Maž
vydu ir kurti legendas, aplenk
dami šiuos mūsų senosios lite
ratūros pirmūnus. Čia man pri
simena vaizdas iš Lietuvos ka
riuomenės gyvenimo. Dėstęs 
bendro švietimo pamokas kari
ninkas bandė paklausinėti. Į jo 
klausimą, kokius žymiausius 
Lietuvos rašytojus žino, karei
vis atsakė: “Agronomas Straz
das”. O Strazdas tuo metu daž
nai rašydavo žemės ūkio klausi
mais labiausiai skaitomame 
laikraštyje “Ūkininko Patarė
jas”.

Ir psichologiniu atžvilgiu lite
ratui bei istorikui Merkelis Gie
draitis turėtų būti įdomi, dra
matiška asmenybė. Ilgai studija
vęs keturiuose protestantų uni
versitetuose, galutinai pasiryžo 
apaštališkam katalikų doktrinos 
skleidimui. Vienas iš senųjų 
Lietuvos teritorinių kunigaikš
čių, įtakingas padėtimi ir turtu, 
gimęs ir augęs Vilniaus dvare, 
pasirinko gyvenimą nuošaliame 
miestelyje, atsidavęs liaudies
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vių dailininkų emaliuotojų. Vie
na žymesniųjų Ina Nenortienė 
iš Bostono.

I. Nenortienė pradėjo reikštis 
emalio mene jau prieš 17 metų. 
Jinai mokėsi emalio darbo pas 
žymų amerikietį dailininką. Ji 
greitai nugalėjo visas techniš
kas emaliavimo kliūtis ir vis 
labiau gilinosi į šį meną. Įsigijo 
keletą emaliavimo krosnių ir 
daugelį kitų įrankių. Jos dailės 
studijos Cape Code lentynose 
yra daugybė emalių, chemikalų, 
metalo plokščių, parengtų ema
liuoti lėkščių, papuošalų, pieši- 
nių-eskizų, spalvų suliejimo ban
dymų ir t.t.

Pats svarbiausias I. Nenortie
nės rūpestis — kūrybinė pusė: 
savitos spalvos, jų suliejimai, 
piešiniai, raštai, figūrinės kom
pozicijos. Reikėjo sukurti savą
jį emaliavimo dailės stilių.

I. Nenortienė įsijungė į kele
tą amerikietiškųjų emaliuotojų 
organizacijų, dalyvavo visoje ei
lėje jų parodų. Jos vardas ir dar
bai pažymėti žymių emaliuoto
jų kataloguose. Inos darbais 
meno mylėtojai vis labiau pra
dėjo domėtis ir įsigyti savo rin
kiniams. Nenortienės emalio 
darbų yra net Japonijoje, Aust
ralijoje, Europoje, Pietų Ame
rikoje ir kitur.

Dailininkė pradžioje ėmė 
emaliuoti smulkius papuošalus, 
vėliau perėjo į dekoratyvines 
lėkštes, o pastaraisiais laikais 
emaliuoja ir paveikslus iš pa- 
vienų arba kelių plokščių.

L Nenortienė yra didelė lie
tuvių liaudies dailės mylėtoja, 
turi nemažus rinkinius juostų, 
audinių, keramikos, margučių, 
gintaro ir kt. Jinai mėgina lie
tuvių liaudies dailės raštais de
koruoti savo emalio dirbinius. 
Emalis yra labai dėkinga sritis 
spalvingiems liaudiškiems raš
tams. Jeigu žvilgterėsime į 
mahometonų 12 š. emaliuotas 
lėkštes, vazas, pamatysime raštų 
ir spalvų margumyną, prime
nantį lietuviškus marginius. Tai
gi ir šių laikų lietuviams daili
ninkams emaliuotojams yra ge
ra proga sudaryti savitą dailės 
stilių, pasiremiant lietuvių liau

Atsiųsta paminėti
LITHUANIAN WRITERS IN THE 

WEST. An Anthology. Foreword by 
Michael Novak. Introduction by Rim
vydas Šilbajoris. Edited by Alina 
Skrupskelis. Prints by M. Giedrė 
Žumbakis. Leidėjas — Lithuanian 
Library Press, Inc., and Loyola Uni
versity Press, Chicago, Illinois, 1979.
Tai nepaprastai gražiai išleista albu- 
minio formato knyga, su autorių 
nuotraukomis, puiku aplanku, spaus
dinta ant labai gero popieriaus. Kai
na — $20 JAV. Spausdino Morkūno 
spaustuvė Čikagoje. Tiražas — 1400 
egz. Leidyklos adresas: Lithuanian 
Library Press, Inc., 3001 West 59th 
St., Chicago, ILL. 60629, USA.

AIDAI, mėnesinis kultūros žurna
las, 1979 m. 7 nr. Straipsniai: Kun. 
K. Garucko laiškai vysk. J. Labukui; 
Antanas Gailiušis, žvilgsnis į JAV 
Lietuvių Bendruomenę ir jos ateitį; 
dr. J. Grinius, Liaudies filosofai lie
tuvių rašytojų žvilgsniu; Romas Vie
sulas, Telesforas Valius; Antanas Tu- 
lys, Inteligentų stalas (novelė). Sky
riai: “Iš mintes ir gyvenimo”, “Kny
gos" (recenzijos). Numeris iliustruo- 

PRANO BALTUONIO skulptūra, vaizduojanti smagu šokėją, šio dailininko 
darbų paroda bus gruodžio 8-9 d.d. Toronte, Anapilio salėje

dies daile.
I. Nenortienė savo dailės dir

biniuose vartoja labai įvairias 
emaliavimo technikas: cloisonne 
(piešinio kontūrai, apvedžioti 
metalo linijom), champlave 
(duobėtas metalinis dugnas, pri
pildytas emalio), translucide 
(dugno plokštėje įrėžytas pieši
nys ir pripildytas — padengtas 
permatomom glazūrom), peints 
XVI š. tapybinė technika.

I. Nenortienės emalio darbai 
atlikti labai meistriškai, su di
deliu atsidavimu, jausmingumu 
ir geru estetiniu skoniu.

Audinių sričiai šioje parodo
je atstovavo Birutė Kidolienė 
savo siuvinėtais darbais — kili
mais. Jų negalima pavadinti go
belenais, nes jie tik siuvinėti, o 
ne austi. Gobelenais vadinami 
paveiksliniai kilimai, austi tam 
tikra specifine technika.

Kaip emalis, taip ir siuvinėti 
kilimai turi seną istoriją. Net 
bibliniais laikais buvo minimi 
puošniai siuvinėti Egipto kili
mai. Ypač viduramžių vienuoly
nuose pagrindiniai rankų — dai
lės darbai buvo religinių pa
veikslų, vėliavų, drabužių siu
vinėjimas. Renesanso, baroko ir 
karalių bei didikų laikotarpyje, 
ypač augštojo luomo moterys, 
savo rūmuose ir pilyse siuvinė
davo kilimus.

Įvairių Europos kraštų liau
dies moterys 19 š. labai mėgo 
siuvinėti patiesalėlius, kilimė
lius, išeiginius drabužius. Lietu
vių sodietės labai mažai tesiuvi- 
nėjo, nes jos buvo geros audė
jos. Ir dabar Lietuvos muzėjuo- 
se tėra vos vienas kitas sodie
čių siuvinėtas darbelis.

Pasižvalgę po audinių — 
rankdarbių enciklopedijas, rasi
me, kad praeityje buvo ir dabar 
yra Įvairūs siuvinėjimo būdai: 
linijiniai, priklotiniai, kryželi- 
niai ir kiti. Visos tos siuvinėji
mo technikos yra nepainios ir 
greit išmokstamos. Visas pagrin
das — piešinys, stilius, spalvų 
deriniai.

B. Kidolienė siuvinėja pagal 
savo sudarytus piešinius ir ki
tų menininkų darbų kopijas — 
kartonus.

tas dail. T. Valiaus kūrinių nuotrau
komis. Žurnalo redaktorius — dr. 
Juozas Girnius. Administratorius — 
T. Benvenutas Ramanauskas, OFM, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA. Metinė prenumerata — 
$ 15.00.

MITTEILUNGEN AUS DEM BAL-
TISCIIEN LEBEN, Nr. 2-3 (106-107) 
August 1979. Trimėnesinis leidinys, 
teikiąs informacijas apie baltiečių 
gyvenimą. Leidėjas — Baltische Ge
sellschaft in Deutschland. Redakto
rius — Dr. Olgred Aule, Titurelstras- 
se 9/6, 8000 Muenchen 81, W. Ger
many. Prenumerata — 15DM.

ŠALTINIS, 1979 m. 4(1335) nr. 
Dvimėnesinis tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas. Leidėjas — mari
jonai ir šv. Kazimiero Sąjunga. Re
daktorius — kun. S. Matulis. Metinė 
prenumerata — 2 sv. ($4). Adresas; 
“Šaltinis", 61 Hound Rd., West Brid
geford, Nottingham NG2 6AH, Eng
land.

MŪSŲ ŽINIOS, lietuvių jėzuitų ir 
Jaunimo Centro Čikagoje biuletenis, 
nr. 8 ir 9.

ALGIMANTO KEZIO, SJ, NUO
TRAUKŲ PARODĄ surengė Kroch 
ir Brentano knygynas Čikagos vi- 
durmiestyje, pasižymėjęs parduoda
mais viso pasaulio rinktinių autorių 
kūriniais. Parodą, trukusią ištisą mė
nesį, papildė Amerikos Lietuvių Bib
liotekos išleistos knygos. Knygyno at
stovui H. Tabor kilo mintis išleisti 
visu Čikagoje esančių įvairių kon
fesijų šventovių leidinį, atspindintį 
įdomiausia architektūrą, gražiausius 
vitražus bei kitus meno kūrinius. 
Tuo reikalu jis kreipėsi į jėzuitų 
Lojolos universiteto knygų leidyklą, 
kurios vadovas kun. G. Lane, SJ, lei
dinio fotografu pasirinko A. Kezį, 
SJ. Jis dabar fotografuoja katalikų 
ir protestantų šventoves, žydų sina
gogas. Filmus išaiškina, nuotraukas 
atrenka ir jas leidiniui paruošia pa
ti leidykla. Dienraščio “Chicago Tri
bune" meno kritikas A. Artner, ap
lankęs minėtame knygyne surengtą 
paroda, A. Keži, SJ, su visais Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos išleistais 
albumais pakvietė atvykti redakci
jom Atrodo, apie A. Kezį, SJ, bei 
tuos gražiuosius albumus bus pa
skelbtas platesnis rašinys.

MASKVOJ SURENGTON tarptau 
tinėn knygų mugėn tarp kitų ameri
kiečių autorių cenzūros susilaukė ir 
Oklahomos universiteto politinių 
mokslų prof. dr. Vytautas S. Vardys. 
Sovietiniai cenzoriai neįsileido jo 
veikalo apie Katalikų Bendriją Lie
tuvoje “The Catholic Church: Dis- 
'sent and Nationality in Soviet Li
thuania”. Šia proga pasikalbėjimą 
su prof. V. S. Vardžiu rugsėjo 5 d. 
paskelbė dienraštis “The Daily Okla
homan”. Jame reiškiamas autoriaus 
nusivylimas, kad politinio atoslūgio 
laikotarpy naudojama cenzūrą ryšių 
priemonėms. Prof. dr. V. S. Vardys 
taipgi primena amerikiečiams, kad 
jo veikalas yra mokslinio pobūdžio, 
turi daug religiją liečiančių senų do
kumentų. Jame analizuojami ryšiai 
tarp katalikybės, nepakantos bei tau
tiškumo, paskutinės lietuvių pastan
gos atgauti religinei laisvei. Pasikal
bėjimą su prof. dr. V. Vardžiu taip 
pat transliavo radijas ir televizija.

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SA
VAITE Europoje, 27-ji iš eilės, bus 
surengta 1980 m. rugpjūčio 9-16 d.d. 
Austrijoje, Innsbrucko mieste. Mo
deratorium yra pakviestas Vasario 
16 gimnazijos direktorius V. Natke
vičius. Rengėjų komisiją sudaro: I. 
Naudžiūnaitė-Joerg, gyvenanti Aus
trijoje, dr. A. Kušlys — Šveicarijoje, 
A. Griniuvienė — V. Vokietijoje.

SKULPTORIUS ANTANAS MON
EYS, gyvenantis Prancūzijoje, pra
ėjusią vasarą vadovavo skulptūros 
skyriui vasariniuose dailės kursuose 
Triero mieste, V. Vokietijoje. Apie 
šiuos dviejų mėnesių kursus platų 
reportažą išspausdino belgų laikraš
tis “La Wallonie" 1979. VIII. 28. Re
portažo autorius Jacques Parisse ra
šo, kad tuose kursuose dalyvavo 400 
studentų. Nemažai dėmesio jis paro
dė A. Mončiui, paminėdamas, kad jis 
yra lietuvių kilmės, sėkmingai mo
ko studentus išnuomotoje atelje, aiš
kindamas prancūziškai, vokiškai, 
angliškai.

FILADELFIJOS LIETUVIAI Vii 
niaus universiteto 400 metų sukaktį 
paminėjo rugsėjo 23 d. šv. Andrie
jaus parapijos salėje. Įvadą padarė 
dr. K. Ostrauskas, doktoratą už litua
nistikos studijas gavęs Pensilvanijos 
universitete pas lietuvius profesorius. 
Pirmiausia buvo prisiminti Filadel
fijoje gyvenę ir dirbę Vilniaus uni
versiteto profesoriai — V. Krėvė, J. 
Puzinas, A. Salys, A. Vasys ir V. Ma
ciūnas. Prisimintas ir buvęs Kauno 
'universiteto prof. Alfredas Sennas, 
Pensilvanijos universitete įsteigęs 
baltistikos-slavistikos skyrių, kuria
me paskaitas skaitė V. Krėvė ir A. 
Salys. Vilniaus universiteto jubilė- 
jui skirtą paskaitą “Universitetas 
mūsų tautos kelyje” skaitė dr. V. Ma
ciūnas. Jo paruoštą įvairių rašytojų 
prozos ir poezijos kūrinių montažą 
apie Vilnių atliko Roma Česonienė 
ir Dalia Jakienė. Užbaigai buvo pa
rodytos Vilniaus vaizdų skaidrės.

“MARGUČIO” KONCERTE spalio 
14 d. Čikagos Jaunimo Centre pro
gramą atliko smuikininkė Elena Kup- 
revičiūtė ir pianistas Andrius Kup
revičius, brolis ir sesuo. Pirmojoje 
koncerto dalyje skambėjo C. Saint- 
Saenso “Sonata smuikui ir fortepijo
nui", J. S. Bacho “Arioso”, J. Gruo
džio sonatos ištrauka “Scherzo”, K. 
Szymanowskio “Aretuzų fontanas”, 
M. de Falla “Ispanų šokis” iš “La 
Vida breve”, smuikui ir fortepijonui 
pritaikytas F. Kreislerio. Antrąją 
koncerto dalį atliko pianistas A. 
Kuprevičius, jon įtraukęs šešis F. 
Chopino etiudus, ištraukas iš M. Ra
velio siuitos “Couperino kapas". 
Apie šią koncerto dalį kompoz. D. 
Lapinskas “Drauge" pasakoja: “Sė
džiu ir klausaus jo žavingo Chopin’o 
skambinimo ir įsivaizduoju taurę, pil
ną puikaus burgundiško vyno, ir 
laukiu, kada ji per kraštus išsilies. 
Ir galų gale sulaukiu — po trečio 
etiudo priešpaskutinės gaidos kai
rėje rankoje, ir tikriausiai dėl jos
— taurė išsilieja per kraštus, ir ta
da Andrius Kuprevičius pakyla virš 
savo meistriško skambinimo, jis už
miršta, kad skambina vargingoje 
Jaunimo centro salėje; dabar jo 
klausosi visas daugiakalbis pasaulis
— tuo momentu menkasis Jaunimo 
centro Steinweg fortepijonas pavirs
ta didinguoju Steinway grand piano.”

TRADICINIAI “AUKSINIO RU
DENS" KONCERTAI iš Baku, Tūlos 
ir Charkovo atkeliavo Vilniun, šie
metiniuose koncertuose dalyvavo 
estradinės muzikos atstovai iš ko
munistinių šalių. Sovietų Sąjungai 
atstovavo J. Tiškaus vadovaujamas 
Vilniaus filharmonijos ansamblis 
"Estradinės melodijos”, parūpinęs 
akompanimentą daugeliui solistų. 
Tarp koncertuose dalyvaujančių dai
nininkų minimi: N. Ščiukaitė, O. 
Karkauskaitės ir T. Bigotos duetas, 
kubietė E. de Garcia, vietnamietės 
T. Choa, A. Van, J. Dulam, bulgarė
K. Bodurova, rumune K. Kirijak, 
čekoslovakas I. Gelekalas, vengrė J. 
Siuč. Koncertuose taipgi dalyvauja 
vokalinė “Estradinių melodijų” gru
pė, lenkų ansamblis "Breikaut”, če- 
koslovakų “rock” ansamblis “Mo
dus”. Koncertai tęsiami kituose So
vietų Sąjungos miestuose.

XI-JAME PABALTIJO IR LENIN
GRADO mėgėjiškų filmų festivalyje 
sėkmingai pasirodė Lietuvos atsto
vai. Trylika jų sukurtų filmų laimė
jo 9 festivalio prizus. Didysis festi
valio prizas už geriausią vaidybinį 
filmą buvo paskirtas vilniečių V. Ka- 
žukausko ir A. Pročkio filmams “XX 
amžiaus stebuklas” ir “Veidrodis”. 
Didysis prizas už geriausią jaunimo 
sukurtą filmą įteiktas kauniečiams 
moksleiviams A. Maciulevičiui ir T. 
Macevičiui, festivalyje dalyvavu
siems su pieštiniu filmu “Obuolys”. 
Sovietų Sąjungos kinematografinin
kų prizas teko filmo “Laiškai” auto
riams V. Grimžai ir G. Grigaliui. Ki
ti Lietuvos atstovų filmai buvo įver
tinti Latvijos Dailininkų Sąjungos, 
žurnalo “Dadzis" bei specialiais fes
tivalio prizais.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS, 
pradėjęs keturioliktąjį savo veiklos 
sezoną, vilniečius jau pakvietė į dvi 
premjeras. A. Čechovo "Žuvėdrą" 
pastatė vyr. rež. Dalia Tamulevičiūtė. 
Scenografija sukūrė maskvietis dail. 
Sergejus Barchinas, drabužių eski
zus —dail. Gražina' Remeikaitė. Pa
grindinių vaidmenų atlikėjai — E. 
Pleškytė, A. Šurna, A. Latėnas, D. 
Storyk. Antrajai premjerai rež. Gy
tis Padegimas pasirinko Žemaitės 
komediją “Trys mylimos", su V. Tau- 
kinaičiu, V. Podolskaite, V. Marcin
kevičiūte ir kitais aktoriais panaudo
jęs žemaičių tarmę.

DEVINTAJAME EUROPOS REU- 
MATOLOGŲ KONGRESE Wiesba- 
dene, V. Vokietijoje, dalyvavo apie 
4.000 šios srities specialistų iš 50 pa
saulio šalių. Sovietų Sąjungos dele
gacijoje buvo keturi lietuviai — eks
perimentinės ir klinikinės medicinos 
instituto direktorus prof. dr. A. Ma
tulis, pediatrijos skyriaus vedėja dr. 
E. Puodžiūnienė, medicinos kandida
tai G. Kurtinytė ir V. Vasilionkaitis. 
Atskirose kongreso sekcijose jie pa
darė pranešimus apie Lietuvos reu- 
matologu sukurtus naujus reumato- 
loginių bei sąnarių susirgimų gydy
mo metodus, originalius reumatolo- 
ginių širdies sutrikimų diagnostikos 
būdus.

M. MAŽVYDO VARDO dekoraty
vinių skulptūrų parkas steigiamas 
Klaipėdoje. Skulptūros jam daugiau
sia sukuriamos skulptorių vasaros 
stovykloje Smiltynėje. Lig šiol M. 
Mažvydo parke jau išrikiuota apie 
40 dekoratyvinių skulptūrų, kurių 
autoriai yra ne tik lietuviai, bet ir 
stovykloje viešėję Liepojos, Mogilio
vo skulptoriai. Skulptūrų sąraše mi
nimos: R. Kazlausko — “Kuršė”, 
"Aitvaras”, V. Krūtinio — “Dviese", 
“Pakrantė”, M. Narbuto — “Smiltė", 
V. Surgailaitės — “Akimirka”, D. 
Matulaitės — “Klajojantis ežeras".

"BUDAPEŠTO MENO SAVAITES” 
FESTIVALYJE, surengtame keturio
liktą kartą, dalyvavo klarnetistas A. 
Budrys su smuikininku R. Katilium, 
tarptautinių konkursų laureatu, pia
niste L. Lobkova. Minimi jų atlikti 
kūriniai: A. Chačaturiano “Trio 
smuikui, klarnetui ir fortepijonui”, 
V. Bagdono “Groteskas”, V. Jurgu- 
čio “Ričerkaraš klarnetui solo", O. 
Balakausko pjesės smuikui ir forte
pijonui, V. Barkausko “Sonata subi- 
ta”, "Partita smuikui solo”, V. Lau- 
rušo “Sonata smuikui solo”, J. Ju
zeliūno “Sonata smuikui ir fortepi
jonui”. Festivalio koncertai buvo su
rengti Budapešte, Egeryje ir Djore.

DAIL. LIUDAS TRUIKYS, sceno
grafas, spalio 10 d. atšventė deiman
tinę savo amžiaus sukaktį. Lietuvos 
teatruose sukaktuvininkas dirba nuo 
1931 m., yra sukūręs scenovaizdžius 
maždaug 40-čiai dramų, baletų ir 
operų. 1935 m. dail. L. Truikys su 
A. Račiūno operos “Trys talisma
nai” scenografijos maketu dalyvavo 
pasaulinėje parodoje Paryžiuje, Lie
tuvon parsiveždamas garbės diplomą 
ir aukso medalį. I geriausiai dail. L. 
Truikio apipavidalintų spektakliu są
rašą yra įtraukti: Sofoklio “Edipas 
Kolone", L. Minkaus- “Don Kicho
tas”, G. Verdi “Otelio”, B. Smetanos 
“Parduotoji nuotaka” G. Puccini 
“Madame Butterfly", J. £)ffenbacho 
"Hoffmanno pasakos”, M. Petrausko 
ir J. Dambrausko “Eglė”. Iš poka
rio darbu išsiskiria G. Verdi “Tra
viata”, J. Kamavičiaus “Gražina” 
Kauno muzikiniame teatre, G. Verdi 
“Don Carlos” ir “Aida" Vilniaus 
operos teatre. Sukakties proga dail.
L. Truikys ruošia naujus scenovaiz
džius G. Verdi operai “Aida”, kuri 
bus naujai pastatyta Vilniaus operos 
ir baleto teatre. V. K«t.
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JANE-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, naujas vandeniu-alyva šil
dymas, garažas su šoniniu įvažiavimu; pilna kaina — $67.900.
BABY POINT, 7 kambarių atskiras namas, alyva šildomas; 2 prausyk
los, užbaigtas rūsys, garažas su šoniniu įvažiavimu; 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 įvažiavimu.
RONCESVALLES-HIGH PARK, 8 kambarių atskiras mūrinis namas, 
plius 3-jų kambarių butas rūsyje, alyva šildomas; prašoma kaina — 
tik $65.000 (su visais baldais).
KINGSVVAY, puikus 6 kambarių vicnaaugštis, pilnai užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu.
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.

2336 BLOOR STREET WEST
tel. 763-5555 namų 239-5923 ,

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 12Vi% 
= term, indėlius 2-3 metų 10 % 
= pensijų ir namų s-tas 10,/4%s’ 
E taupomųjų s-tų 10 %
= spec. taup. s-tų 10’/a%
E depoxitų-čekių s-tų 6 % 
| DUODA PASKOLAS IŠ: 
= asmenines 11 Vi %
E mortgičius 11 %
io sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.o.p.

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 ve
pensijų s-tą nuo lapkr. 1/79, namų s-tą nuo sausio 1/80

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

-------------- :----------------------- o-l------------------------------------

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 
Jums sųžiningai patarnaus- A. Bliūdžius / 

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

★ 
★ 
★
★

Automobilio saugumo pažymėjimai (MechanicalFitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

Cim/nTc TELEVISION 
f-f f f-Cz/Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas sPeciQlistas portretų, 

_ į3 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 į vakarus Dundos St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Woy, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Linksmas kanadiškės Padėkos Dienos savaitgalis Romuvoje prie Toronto. Iš 
Yčas, Algis Senkus

kairės: Rimas Sriubiškis, Martynas
Nuotr. A. Šeškaus

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

maoistinio plauko veikėjų bene 
didžiausią skaičių turi Kanados 
paštininkų unija. Dėlto D. Mc- 
Dermottas jos vadų taktiką pas
kutiniame streike, atsisakymą 
grįžti darban pagal parlamento 
įsaką visiškai teisingai yra pa
vadinęs savižudybe, vaikiškos 
revoliucijos nesąmone. Kraštu
tinių kairės radikalų problema 
unijose bus iškelta sekančiame 
Kanados Darbo Kongreso vado
vybės posėdyje. “Jie sunaikins 
darbo sąjūdį ir visą Kanadą, jei
gu mes jiems paliksime laisvas 
rankas”, — pareiškė D. McDer- 
mottas.

Kanados Gydytojų Draugija, 
tvarkanti visus gydytojus bei at
lyginimus už jų paslaugas, susi
laukė 125 gydytojų įsteigtos me
dicininės Ontario reformos gru
pės. Ji kovoja prieš gydytojų

Kvebeko premjero R. Leves
que paskelbtą baltąją knygą ne
priklausomos sandraugos klau
simu atmetė Ontario premjeras 
W. Davis, susilaukdamas pilno 
opozicinių partijų pritarimo. Pa
našiai pasielgė ir keturių vaka
rinės Kanados provincijų prem
jerai. Jie visi daro tą pačią iš
vadą: baltosios knygos įgyven
dinimas reikštų nepriklausomy
bę Kvebekui su visišku atsisky
rimu nuo Kanados. Kvebekie- 
čiai tada taptų antros klasės pi
liečiais, užsidariusiais savo pro
vincijoje, neturinčiais balso di
desnio masto ekonominiuose 
reikaluose, kurie egzistuoja vi
sos Kanados rėmuose. Premje

rai pataria Kvebeko prancūzams 
siekti ne kažkokios nepriklauso
mos sandraugos, o dabartinės 
Kanados federacijos reformos. 
Tokiu atveju Kvebekas galėtų 
išsikovoti žymiai palankesnes 
sąlygas ir tautiniu, ir ekonomi
niu atžvilgiu. Politika persimetė 
net ir į Kanados gražuolės “Miss 
Canada” rinkimus. Šį titulą tei
sėjai pripažino Teresei MacKay, 
Kalgario atstovei. Antroje vieto
je atsidūrusi Kvebeko miesto 
atstovė Marie Laurin teigia, kad 
ji titulo neteko dėl dabartinės 
įtampos ,su Kvebeku. Esą teisė
jai pasikalbėjime ją klausinėjo 
tik apie Kvebeko referendumą. 
Vėliau paaiškėjo, kad referen
dumo klausimai buvo pateikia
mi ir visoms kitoms kandida
tėms į “Miss Canada” titulą.

^SPORTAS

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KR1AUČIŪNAITĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankytt 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 

__ _ butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 
___ nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
~ prie pat Meksikos įlankos.

; - ai
garbens

REAL ESTATE LTD.
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.

pasitraukimą iš Ontario sveika
tos draudos plano, kad jie galė
tų gauti daugiau dolerių iš pa
cientų. Šios grupės atstovų nuo
mone, leisti Ontario Gydytojų 
Draugijai nustatinėti atlygini
mus reiškia tą patį, kaip kad 
duoti lokiui raktus į medaus 
krautuvę. Kadangi pasitrauki
mas iš OHIP draudos gydyto
jams turi tik vieną tikslą — pa
didinti jų pajamas, kaip galima 
teigti, kad tokiu žingsniu bus 
įvesta efektyvi sveikatos išlaidų 
kontrolė. Medicininės Ontario 
reformos grupė pataria vyriau
sybei: sustabdyti lovų skaičiaus 
mažinimą ligoninėse, skirti dau
giau lėšų ligų išvengimo sie
kiančiai medicinai, OHIP svei
katos draudos išlaidas padengti 
ne įmokomis, o provincinių mo
kesčių pinigais, imtis priemonių 
gydytojų nepasitenkinimui su
stabdyti, kad būtų nutrauktas 
jų išstojimas iš OHIP draudos 
plano.

Kanados ministerio pirm. J. 
Clarko konservatorių vyriausy
bė trečią kartą atsilaikė prieš 
liberalų paritjos iškeltą nepasi
tikėjimo klausimą federacinia
me parlamente, šį kartą vyriau
sybė buvo apginta tik dviem bal
sais — 140:138 santykiu. Opozi
cijos vadas P. E. Trudeau, anks
čiau pareiškęs, kad jis sieks 
greito konservatorių pašalinimo 
iš valdžios, nepasitikėjimą mo
tyvavo energijos išteklių pro
blemomis, peraugštomis paskolų 
palūkanomis. Konservatorius 
išgelbėjo kreditistų vadas F. 
Roy su keturiais savo atstovais. 
Lemtingame posėdyje dalyvavo 
visi parlamento nariai, išskyrus 
konservatorių P. Yevvchuką iš 
Albertos Athabaskos. Jis yra 
gydytojas, parlamente pralei
dęs 11 metų. Kai konservatoriai 
buvo opozicijoje, jam buvo pa
tikėta sveikatos reikalų kritika. 
P. Yewechukas taipgi nepasiro
dė parlamente ir kitais dviem 
atvejais, kai buvo balsuojamas 
pasitikėjimo vyriausybe klausi
mas. Daroma išvada, kad jis 
yra supykęs ant ministerio 
pirm. J. Clarko dėl neįjungimo 
į ministerių kabinetą. Toronto 
dienraštis “The Globe and Mail” 
savo vedamajame paskutinį pa
sitikėjimo klausimą pavadino 
parlamentine rulete, kuri buvo 
grynai politinio pobūdžio. Pa
sak dienraščio, argi galima kal
tinti ministerio pirm. J. Clarko 
vyriausybę už penkių mėnesių 
valdymą, kai dabartinės proble
mos iškilo ir išaugo P. E. Tru
deau valdžios laikotarpyje, tru
kusiame 11 metų? Dienraštis pa
taria parlamentui spręsti esmi
nes problemas, o ne žaisti su pa
sitikėjimo klausimu, trukdančiu 
parlamento darbą.

SPORTAS LIETUVOJE
Antrąsias pasaulines merginų ran

kinio pirmenybes Jugoslavijoje lai
mėjo Sovietų Sąjungos rinktinė, ku
rios eilėse buvo ir Vilniaus "Eglės” 
rankininkė Vida Katarskytė, parsi
vežusi aukso medalį. Dėl neąeųiai 
turėtos apendięitb operacijos ji. il
goką laiką negalėjo treniruotis. Pir
menybėse jai teko mažiau žaisti — 
būdavo pakeičiama maskvietės I. Ku- 

• drešovos ir kijevietės L. Puškar. Le
miamose rungtynėse Sovietų Sąjun
ga nugalėjo Jugoslaviją 18:5, bet 
pralaimėjo susitikimą su R. Vokieti
ja 12:14. Aukso medalis su 8 taškais 
teko Sovietų Sąjungos rinktinei, si
dabro su 7 — R. Vokietijos, bron
zos su 7 — Jugoslavijos rinktinei. 
Grįžusi Vilniun, V. Katarskytė vėl 
įsijungė į “Eglės” komandą.

Sovietų Sąjungos vyrų krepšinio 
rinktinė spalio 30 d. išskrido į JAV. 
Šioje išvykoje bus pradėtas olimpi
nis sezonas keturiolika rungtynių su 
pajėgiausiomis JAV studentų ko
mandomis. Rinktinėn yra įtraukti du 
Lietuvos krepšininkai — A Pavilo- 
nis iš Vilniaus “Statybos” ir S. Jo
vaiša iš Kauno “Žalgirio”. Rinktinėn 
nepateko Kauno žalgirietis V. Cho
mičius. Rungtynės JAV buvo pradė
tos lapkričio 2 d. ir bus užbaigtos 
lapkričio 24 d.

Baigminėse Lietuvos studenčių 
tinklinio pirmenybėse Telšiuose su
sitiko keturios pajėgiausios koman
dos — Vilniaus “Mokslas”, Vilniaus 
“Kooperatininkas”, Kauno kūno kul
tūros institutas ir Kauno “Politech
nika”. čempionėmis tapo Kauno kū
no kultūros instituto rankininkės, 
II vietoje palikusios Vilniaus "Ko
operatininką”, III — Kauno “Poli
techniką", IV — Vilniaus universi
teto “Mokslą”. Čempijonių Jeomandą, 
kuriai buvo įteikta "Sporto” laik
raščio taurė, sudarė: kapitonė Gra
žina Peseckienė, Laima Budrytė, Jū
ratė Čiplytė, Donata Dolgich, Zita 
Ivanauskaitė, Gražina Masiulionytė, 
Galina Matvejeva, Vera Ponimas, 
Daiva Petraitytė ir Gražina Remeš- 
kevičiūtė. Jų .treneris yra instituto 
dėstytojas Augustinas Karkauskas.

TARPKLUBINIS TURNYRAS
Lapkričio 3 d. Aušra žiemos sezo

no atidarymo proga surengė vyrų ir 
jaunių krepšinio bei tinklinio turny
rą. Vyrų krepšinyje žaidė Toronto 
Aušra ir Vytis, Hamiltono Kovas ir 
Toronto latvių komanda. Jaunių A 
grupėje dalyvavo: Toronto Aušra ir 
Hamiltono Kovas. Pirmose rungty
nėse Aušra nesunkiai laimėjo prieš 
Vytį 92:82. Antroje grupėje Hamil
tono Kovas žaidė su latvių komanda. 
Tai buvo gana įdomios rungtynės, 
nes abi k-dos buvo apylygės ir kovo
jo už kiekvieną tašką. Didesnis lat
vių patyrimas, geresnės pasuolės ir 
tolimesni tikslūs metimai nulėmė 
rungtynes latvių naudai 92:84. Rung
tynės dėl III vietos tarp Kovo ir Vy
čio baigėsi Kovo pergale. Rungtynės 
nebuvo įdomios, nes abi k-dos buvo 
nepilnos sudėties ir pavargusios.

Baigmėje dėl I vietos ir taurės su
sitiko Aušra ir latviai. Iniciatyvą 
tuoj pat paėmė Aušra. Nors latviai 
visą laiką lipo ant kulnų, išlaikė iki

rungtynių pabaigos. Tik paskutinė
se minutėse latviai kiek pakriko. 
Aušra išnaudojo padėtį ir pakėlė1 
taškų santykį savo naudai, laimėda
ma rungtynes 81:61. Ypač gerai su
žaidė S. Žulys, Ingred Kongats ir S. 
Arlauskas. Prie jų gerai derinosi 
Tjy'hikai — A. Stankus, S. Ignatavi-’ 
Čius, R. Underys, K. Bartusevičius, 
E. Norkus.

Aušros vyrų komandoje žaidė: R. 
Underys, S. Ignatavičius, E. Norkus, 
K. Bartusevičius, 1. Kongats, S. Ar
lauskas, S. Žulys, A. Dementavičius, 
J. Mečius, M. Dzimba, A. Stonkus, J. 
Huskanas.

Aušros jaunių komandoje žaidė: 
J Putrimas, A. Baziliauskas, V. Ga- 
taveckas, J. Genantis, V. Stončius, 
V. Plučas ir V. Greičiūnas.

Rungtynės tarp Aušros ir Kovo 
jaunių k-dų buvo gana įdomios. Kovo 
k-doj žaidė keli žaidikai iš vyrų k- 
dos. Nors Aušros jauniai gerai žai
dė ir stengėsi, rungtynes pralaimėjo 
70:87.

Pirmos ir antros vietos vyrų rung
tynių nugalėtojams taures nupirko 
ir paaukojo Tėvai pranciškonai, o 
Aušra jiems sako sportišką ačiū.

Vakare Prisikėlimo parap. salėje 
buvo metinis Aušros parengimas-šo- 
kiai. Deja, su apgailestavimu reikia 
pripažinti, kad šokiuos dalyvavo la
bai mažai sportininkų ne tik iš Auš
ros, bet ir iš kitų klubų. Sportininkų 
tėvai-rengėjai atrodo visai nejaučia 
pareigos dalyvauti tokiuose parengi
muose.

Jei sportininkų tėvai ir toliau ne
sidomės savo sportuojančiais vaikais, 
tai sporto klubų ateitis bus liūdna.

Tinklinis įvyko Michael Power 
gimnazijos patalpose. Dalyvavo 5 
vyrų komandos. Pirma vieta teko ge
rai lenkų komandai “Polonia”, ku
ri baigminėse rungtynėse nugalėjo 
Aušrą (II v.). Trečia vieta teko lat
vių I komandai, IV — latvių II ko
mandai, V — kanadiečių komandai. 
Rugtynės buvo įdomios, ir žiūrovai 
nepagailėjo' laiko sekti jas

Po rungtynių laimėtojams buvo 
įteiktos taurės, kurias paskyrė “Auš
ros” sporto klubas. “Aušros” koman
doje žaidė: A. Gataveckas, A. Na- 
krošius, A. Kairys, T. Balsys, V. 
Radžiūnas, A. Mackevičius, R. Sma- 
linskas, V. Slapšys, A. Stauskas ir 
V. Danaitis. Kor.

Skautų veikla
• Bendras seserijos ir brolijos 

tuntininkų-kių sąskrydis — lapkričio 
23-25 d.d. Beaumont, Ohio. Kviečia
mi ir visi kiti aktyvūs vadovai-vės. 
Plačiau informuoja vadeivos ir tun- 
tininkai.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sueiga — lapkričio 21 d. ev.-liutero- 
nų parapijos salėje. Pradžia — 7 v.

• Mindaugo dr-vės sueiga — lap
kričio 28 d., 7 v.v. Prisikėlimo Paro
dų salėje.

• Gedimino prityr. skautų dr-vės 
sueiga — lapkričio 14 d. Pagal pa
teiktą metinės veiklos planą — žie
mos stovykla lapkričio 28 d. Tema 
— pirmoji pagalba; gruodžio 12 d. 
sueigoje bus palygintos LSS ir Kana
dos skautų organizacijos. Dr-vei va
dovauja s.v.v.sl. Algis Senkus. C. S.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m ai m AB AB
TORONTO LIETUVIŲ FAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------------

MOKA:
13 % už 6 mėn. term indėlius 
12!/į% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namu planų
12 % speciali taup. sųsk.
10 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 24 mi

IMA:
12% už asm. paskolas
12% už mortgičius
15% už perviršio kreditą

(line of credit)

i jonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas Čekių ir sąskaitų 
patąrnayimas — 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 penkiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

; Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454
A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės ri Į jy y IL Į Ij/i Apartamentai • Kondominlumai • Nuomojimas 

PF AT □ Angelė E. Karnienė JLV-I-J.Zl.Lj REALTOR ... BROKER ... NOTARY
T? Q TP A r I T7 >701 Gulf boulevard St. Petersburg Roach, FL >>706I A A 1-J Telefonai (81» >60-2448 . Vakare (8I» >45-?7>8

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 • Sav. P. Uibalis

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

STEPHAN’S Roncesvalles Avė. 
fonas 536-5936 ir

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

ANKA & PEIER/photogrdphersh

Z574 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ipę 769 4488
Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 

fotografinių darbų

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Siu metų Londono spaudos baliuje. Iš kairės: p. VILEMBREKTIENĖ, sol. D. 
SVILPAITĖ, O. SVILPIENĖ, viena iš pagrindinių spaudos balių rengėjų, 
dažnai talkinanti ir kitiems renginiams

Laimingai pasiekė Vakarus
Pasitraukęs iš okupuotos Lietuvos ansamblio "Lietuva" 

narys apsigyveno Čikagoje

LONDON, ONTARIO
BUTKŲ ĮMONĖ PARODOJE. Ru 

denį Londonas kasmet rengia paro
dą, panašią į Toronto, tik mažesnio 
masto. Šiemet bene pirmą sykj joje 
savo skyrių turėjo ir Butkų įmonė 
“Midas Muffler", kuri turi tris mo
dernias prekyvietes: 73 Wharncliffe 
Rd. N., 1110 Florence St. ir neseniai 
užbaigtą statyti 613 Wellington Rd., 
netoli 401 greitkelio. Siam parodos 
skyriui, kuris turėjo nemažų susido
mėjimą, vadovavo sūnus Jonas, ne
seniai Vakarų Ontario universitete 
baigęs ekonomiją ir geografiją. Ki
tas sūnus yra advokatas Hamiltone. 
Parodos lankytojai buvo supažindin
ti su šios įmonės naudojamais gami
niais ir patarnavimais. Ypač visų 
dėmesį atkreipė “Midas Muffler” tei
kiama ilgalaikė garantija. D. E.

GRIŽO IS LIGONINĖS. Po nesun
kios operacijos grįžo iš ligoninės U. 
Šiaučiūnienė ir L. Pocius. D. E.

SPAUDOS BALIAUS APYSKAI
TA. Gauta pajamų — $1894.10, tu
rėta išlaidų — $1835.20, gautu gryno 
pelno — $58.90.

Pernai vienas iš svečių štai ką pa
sakė: “Kodėl jūs darote brangius 
įėjimo bilietus? Jūsų spaudos baliai 
turi didelį pasisekimą, ir kai tiek 
žmonių atvyksta, galite turėti gerą 
pelną ir pigiau imdami". Sun. balius 
sugriovė jo teigimą. Brangius bilie
tus verčia turėti kaip tik ta aplinky
bė, kad iš anksto negalima žinoti, 
kiek žmonių dalyvaus: vienais me
tais juos sunku net j salę sutalpinti, 
o kitais — vos įmanoma apyskaitą 
be nuostolių suvesti. Jei žmonės pa
gal galimybę lankytų visus rengi
nius, problema išsispręstų. Jei šie
met būtume bilietų kainą sumažinę 
dar vienu doleriu, būtume turėję di
delį nuostolį, kuris, didesnės kasos 
neturint, būtų sudaręs rimtą proble- 
mą.-f-.:............... “ - ■

“Tarškės žiburių" trisdešimtme
čio proga jiems per Londono spaudos 
balių aukojo po $100: P. J. Butkai 
ir Londono lėšų telkimo skyrius; po 
$50: R. P. Vaitekūnai, D. P. Judic
kai, KLK Moterų Dr-jos Londono 
skyrius; $40: T. J. Rastapkevičiai 
(Rodney); po $25: P. Genėtus, dr. 
A. Kaveckas; po $20: J. J. Albrech
tai, J. S. Paketurai (Rodney), T. A. 
Kojelaičiai (Rodney); po $10: O. V. 
Naruševičiai (Rodney), I. E. Dani- 
liūnai; $5: E. J. Statkevičiai (Rod
ney); $2: U. A. Šiaučiūnai; iš viso 
$527.
J "Nepriklausomai Lietuvai" auko

jo: $50: R. P. Vaitekūnai; $25: P. 
Genėtus; $5: I. E. Daniliūnai; iš 
viso $80.

Lietuviškas ačiū visiems, taip nuo
širdžiai aukojusiems spaudai parem
ti, o taip pat — visiems, prisidėju- 
siems prie spaudos baliaus suruoši
mo maistu, laimikiais (fantais), dar
bu, dalyvavimu ar kuriuo kitu būdu. 
Ačiū labai.

(pas.) E. Daniliūnas, 
spaudos baliaus k-to 

pirmininkas
(pas.)V. Vaitkus, 

vakaro atskaitomybės 
vedėjas

Red. prierašas. Londono lietuviai 
pasižymi ne tiek gausumu, kiek duos- 
numu, kurį jaučia lietuviškoji spau
da. Už “TŽ" skirtas aukas tariame 
nuoširdų ačiū. Jos pabrėžia ne tik
tai mūsų trisdešimtmetį, bet ir jūsų 
jaučiamą lietuviškos spaudos svarbą. 
Parama ateina labai laiku, nes jau 
reikia naujų mašinų spaustuvei.

UŽMIRŠTAS.. .
(Atkelta iš 7-to psl.) 

tarnybai, sielovados darbams, 
kuriuos jis labiausiai mėgo.

Jo darbas Žemaičiuose prime
na dabartinę padėtį Lietuvoje. 
Atvykęs rado daug šventovių 
užgrobtų galią turinčios mažu
mos, priėmusios liuteronizmą 
ar kalvinizmą. Iš kaikurių buvo 
atimtas jas išlaikantis turtas. 
Net tokios jau senos ir garsios 
šventovės, kaip Šiluva, kuri su
traukdavo maldininkus iš visos 
Žemaitijos, buvo palaipsniui at
imtos ir vėliau nugriautos.

Merkelio Giedraičio veikla ir 
jo asmenybė buvo ypatinga. Že
maičių vyskupijos kapitula 1638 
■m. buvo pavedusi kan. Kazake
vičiui, vienam iš Giedraičio la
biausiai mylimų auklėtinių, pa
rašyti monografiją. Tačiau ir 
tas, greitai tapęs vyskupu, to 
nepadarė. Nepadarė to nė vie
nas iš Giedraičių giminės.

J. SLAJUS

Spalio 25 d. centrinėn BALFo 
raštinėn buvo sukviesti spaudos, 
radijo ir organizacijų atstovai, 
kuriem kun. Ansas Trakis pri
statė ką tik Čikagon atvykusį 
reprezentacinio “Lietuvos dai
nų ir šokių ansamblio narį 
Rimgaudą Emilį Kasiulį. Pašne
kesiui su atvykusiu vadovavo 
Albinas Dzirvonas.

Rimgaudas Kasiulis, 22 metų 
amžiaus, gimęs Karaliaučiuje 
(dabar rusų pavadintas Kalinin
gradu), Rytprūsiuose, papasako
jo apie savo gyvenimą komu
nistinėje valdymo sistemoje ir 
svajonę pabėgti į Vakarų pasau
lį. Jis sakė, kad po karo Kara
liaučiuje susibūrė apie 50.000 
lietuvių. Lietuvoj nebuvo darbų, 
ypač sugrįžusiem iš Sibiro, nes 
juos paimdavo atsikraustę rusai 
ir jų žmonos. Todėl daug lietu
vių keliavo į Karaliaučių, kad 
galėtų užsidirbti ir gyventi. O 
ten trūko darbininkų, nes vokie
čiai iš rusų valdomų Rytprūsių 
išsikėlė gyventi į Vokietiją. Į 
Karaliaučių atsikraustė ir rusų. 
Rimgaudo močiutė su savo 16 
metų dukterimi (vėliau ji ište
kėjo ir gimė Rimgaudas) iške
liavo j Karaliaučių ir ten sun
kiai dirbo prie sugriauto Kara
liaučiaus valymo ir statybos 
darbų.

Karaliaučiuje buvo likę daug 
šventovių, iš kurių rusai padarė 
sandėlius, sporto sales ir panau
dojo kitiems nereliginiams tiks
lams. Pradžioje lietuviai buvo 
įsteigę lietuvišką mokyklą, ban
dė susiorganizuoti, bet tai buvo 
prieš rusinimo tikslus, ir po ke- 
lerių metų veiklos tą mokyklą 
uždarė. Lietuviai galėjo lankyti 
tik rusiškas mokyklas. Neturė
dami sąlygų susiorganizuoti, pa
plitę po platų miestą, lietuviai 
tegalėjo sueiti su arčiau gyve
nančiais lietuviais kaimynais. Ir 
tik tėvų rūpestingumu namie

galėjo išmokti lietuviško rašto. 
Šitaip mokėsi ir Rimgaudas. Da
lis jaunimo, kuris galėjo lankyti 
tik rusiškas mokyklas ir netu
rėjo galimybės mokytis namie, 
mažai bemokėjo lietuviškai, su
darė mišrias šeimas ir nutolo 
nuo savo tautos.

Rusiškoji partinė diktatūra 
stengiasi mokyklose jaunimą su- 
komunistinti. Pradžioj spaudžia 
priklausyti “spaliukams” nuo 6 
klasės būti komjaunuoliu ir, 
baigus mokyklą, komunistų par
tijos nariu. Persekioja religiją, 
ir tikintieji dažnai nukenčia 
darbe. Pvz. ansamblyje “Lietu
va” (Vilniuje) pas vieną puikią 
mergaitę ansamblietę partiečiai 
pastebėjo ant kaklo kryželį ir 
už tai pašalino ją iš ansamblio!

Rimgaudas lankė mokyklas 
Kaliningrade, Įsrutyje (dabar 
černiachovskis), Klaipėdoje ir. 
Kaune. Sakėsi noriai mokėsi lie
tuviškai. Būdamas 17 metų am
žiaus, pradėjo lankyti mokyklą 
Kaune, kur pagrindinė kalba 
buvo lietuvių, ir per pirmą 
diktanto pamoką jis padarė 38 
klaidas ir nusiminė. Bet apsi
džiaugė, kai viena mergaitė pa
darė 60 klaidų. Baigdamas mo
kyklą, padarė tik 2 klaidas.

1975 m. Kasiulis įstojo į 
augšt. muzikos mokyklą Kaune 
ir ją gerai baigė. Mokytojai ten 
jam pasiūlė birbynės instrumen
to kursą. Jis to instrumento ne
buvo matęs, nieko apie jį neži
nojo ir nelabai tuo' pasiūlymu 
buvo patenkintas. Tačiau besi
mokydamas ir begrodamas jis 
tą birbynę pamilo, ypač kai su
žinojo, kad jokia kita tauta to
kio instrumento neturi ir ne
naudoja.

1978 m. Rimgaudas gerai bai
gė Kauno augšt. muzikos mokyk
lą, birbynininko kursą, ir buvo 
priimtas į reprezentacinį an
samblį “Lietuva” Vilniuje. Ap
sidžiaugė į jį patekęs, nes žino
jo, kad ansamblis būna siunčia

mas ir į užsienius. Džiugino 
mintis pamatyti Vakarų pasau
lį, kurį pažinojo tik iš užsieninių 
filmų teatruose ir užsieninių ra
dijų. Slaptai pagalvodavo, kad 
progai pasitaikius pabėgs į Va
karus.

1979 m. pavasarį visi “Lietu
vos’ ansambliečiai sužinojo labai 
linksmą žinią, kad liepos mėne
sį ansamblis vyks į Vakarų Ber
lyną. Išvyko liepos 12 d. savo 
koncertu paremti vieno komu
nistinio laikraščio Vakarų Vo
kietijoj. Iš įvairių kraštų ten 
buvo atvažiavusių ir daugiau 
muzikinių ansamblių.

Liepos 15 d. Rimgaudas pasi
traukė iš ansamblio, susirado 
amerikiečių įstaigą ir paprašė 
politinės globos. JAV-bių globa 
jam buvo suteikta. Ją gavęs jis 
dar porą mėnesių besisaugoda- 
mas išbuvo Vokietijoj. Vokieti
jos valdžia apie jo pasitraukimą 
nieko nežinojo, politinės globos 
nebuvo iš jos prašęs. Vokietijoj 
jį globojo Tolstojaus fondas. 
Dabar per Niujorką spalio 24 d. 
atskrido į Čikagą ir yra laikinai 
globojamas BALFo.

Spaudos konferencijoj Kasiu
lis vaizdžiai atsakinėjo į paklau
simus. Džiaugėsi išsipildžiusią 
svajone pasiekti Vakarų pasaulį.

RIMGAUDAS KASIULIS, neseniai 
pasitraukęs iš okupuotos Lietuvos ir 
BALFo pastangomis atvykęs į Čika
gą. Nuotr. V. Noreikos

Tėviškės Žiburiai • 1979. XI. 22 — Nr. 46-47 (1553-1554) » psl. 9

10 TORONTO"

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).

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

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

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

• NAMAI
f 4 » J • VASARNAMIAIA J P 1 • ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705)445-8819 
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING. CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sqjungq

• 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 •

Metropolinio Toronto 
policijos komisija

Metropolinės policijos komisijos nariai pakvietė čia žemiau pasirašiusį 
peržiūrėti telkimo būdus j metropolinę Toronto policijų, laikantis šių gairių:

1. Peržiūrėti tinkamų policijos pareigūnų telkimo metodų ta prasme, 
kad jis patrauktų daugiau kandidatų iš etninių mažumų ir tuo 
būdu atspindėtų dabartinę Toronto gyventojų sudėtj.

2. Ištirti esamų samdymo praktikų, taikomus reikalavimus ir pasiūlyti 
atitinkamus pakeitimus.

Prieš pradedant viešų apklausų, labai svarbu, kad tie asmenys, institucijos, 
grupės, draugijos, kurie nori įteikti raštus bei žodinius pageidavimus, kreiptųsi 
laišku arba telefonu iki 1979 m. lapkričio 29 d.

Tuojau po 1979 m. lapkričio 29 d. minėti asmenys, institucijos, grupės ar 
draugijos, norinčios įteikti memorandumus, gaus raštiškų pranešimų apie ap
klausos laikų, datų ir vietų.

Asmenys, institucijos, grupės ar draugijos, norinčias įteikti savo raštiškus 
pageidavimus, bet nedalyvauti apklausoje, yra kviečiami juos atsiųsti čia žemiau 
pasirašiusiam iki 1979 m. gruodžio 31 d.

John T. Clement, Q.C. 
Review Officer

c/o Mrs. W. Risso, Secretary 
Suite 308
55 York Street 
Toronto, Ontario 
M5J 1R7
Telefonas (416) 363-3128

VILNIAUS GRUPĖS 1980 METAIS:
8 dienų 2 savaičių 2 arba 3 savaičių

Dvieju ir trijų savaičių grupėse, šalia VILNIAUS, bus galima pasirinkti šiuos miestus: RYGĄ, 
ROMĄ, VIENĄ, DUBROVNIKĄ, ATĖNUS, AMSTERDAMĄ arbo kitus. Susidarius 5 kelei

Gegužės 1- 9 Geg. 29-birž. 12 Liepos 31-14-21
Gegužės 15-23 Birželio 12-26 Rugpjūčio 14-28- 4
Rugsėjo 4-12 Birž. 19-liep. 3
Spalio I -19 Liepos 3-17
Lapkričio 6-14

viams, bus galima sustoti dviejose vietose pagal pageidavimą. Kad tai būtų galima pada
ryti, reikia labai anksti užsiregistruoti. Smulkesnių žinių skambinti žemiau nurodytu telefonu.

V EACE N AS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ

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

Okupuotos Lietuvos sporti
ninko Vlado česiūno, pabėgusio 
iš sovietinės grupės, pagrobimas 
V. Vokietijoje ir prievartinis 
grąžinimas į Vilnių sovietinių 
agentų pastangomis sujaudino 
Kanados lietuvius. Jų žmogaus 
teisių komitetas lapkričio 13 d. 
surengė demonstraciją prie V. 
Vokietijos konsulato Toronte, 
protestuojančią prieš žmogaus 
teisių laužymą, reikalaujančią 
ištirti minėtąjį pagrobimą ir 
kreiptis į Sov. Sąjungos val
džią, kad būtų sugrąžintas pa
grobtasis VI. česiūnas. Demons
tracijoje su plakatais dalyvavo 
apie 40 asmenų. V. Vokietijos 
konsulatas sutiko priimti de
monstrantų delegaciją lapkri
čio 23 d.

“The Toronto Sun” lapkričio 
8 d. išspausdino vedamąjį “Flo
ra’s logic”, kuriame kritikuoja 
Kanados užsienio reikalų minis- 
terės kalbą Jungtinėse Tautose. 
Joje kalbėtoja pareiškė, kad 
Kambodijai turi būti sugrąžinta 
nepriklausomybė ir teritorinė 
neliečiamybė. Laikraštis paste
bi: tai išmintingas reikalavimas, 
bet kodėl jis netaikomas Estijai, 
Lietuvai, Latvijai ir kitiems 
Sov. Sąjungos pavergtiem kraš
tams?

Kanados gubernatorius Ed 
Schreyer, atidarydamas daugia
kalbės televizijos centrą Toron
te, pareiškė, kad kova už dau- 
giakultūrę Kanados mozaiką yra 
sunki, nes su kiekviena nauja 
karta yra prarandama dalis sa
vosios tautos lobio. Kanada esą 
stengiasi sulėtinti mozaikos iš
blukimą. Gubernatorius kalbė
jo keturiomis kalbomis. Dau
giakalbės televizijos bendrovės 
pirm. Dan lanuzzi pareiškė, kad 
televizijos įrengimui išleista 3.2 
milijono dolerių, patalpų re
montams — $750.000.

Edmonton, Alberta
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minė

jimas ruošiamas š.m. lapkričio 24, 
šeštadieni, Edmontono Lietuvių Na
muose. Po oficialios dalies bei trum
pos programos bus šokiai. Tikimasi, 
kad šokiams gros naujai suorgani
zuotas lietuviškas orkestras. Dobilas

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS stei

gimo sukakties minėjimas rengia
mas lapkričio 24, šeštadienį, 6.30 v.v., 
slovakų salėje (Welland-Page). Me
ninę programą atliks Hamiltono Auš
ros Vartų par. choras, paskaitą skai
tys inž. S. Setkus. Linksmojoje da
lyje bus plokštelių muzika. Veiks 
valgių ir gėrimų bufetas. Lapkričio 
25, sekmadienį, 10 v.r. vienuolyno 
šventovėje įvyks pamaldos žuvusių 
už laisvę intencija. Po pamaldų bus 
padėtas gėlių vainikas prie pamink
lo. Organizacijos kviečiamos dalyvau
ti su vėliavomis minėjime ir pamal
dose. Minėjimą rengia “Ramovė”.

Kor.

Okulistas
S. Brogovvski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

V

KLK Centro posėdis įvyko 
spalio 8 d. Prisikėlimo par. po
sėdžių kambaryje. Centro pir
mininkas Vyt. Bireta padarė 
pranešimą apie suvažiavimą Či
kagoje, kuriame buvo išrinkta 
nauja PLK Bendrijos valdyba. 
Jos pirmininku yra vysk V. 
Brizgys. vykd. pirmininku dr. J. 
Meškauskas, vicepirm. dr. J. 
Sungaila. Iš Kanados ton valdy
bom šalia dr. J. Sungailos, įeina 
Vyt. Bireta ir kun. J. Staškus. 
KLK Centro nariai savo posėdy
je svarstė daugiausia pagalbos 
teikimą Lietuvos tikintiesiems 
ir religinį lietuvio jaunimo auk
lėjimą Kanadoje. Nutarta ruoš
tis Tikinčiosios Lietuvos Dienai, 
kuri bus pirmąjį kovo sekma
dienį visose lietuvių katalikų 
parapijose, ir taip pat kreiptis į 
Toronto vyskupus, kad būtų 
rengiama maldos diena arkivys
kupijoje už persekiojamą tikin
čiųjų Bendriją Lietuvoje bei ki
tuose kraštuose. Jaunimo klau
simu savo projektą pateikė se
suo Igne. Pagal jį, norint pa
siekti jaunimą, reikia eiti į šei
mas, organizacijas, parapijas, 
jaunų šeimų būrelius, kelti lie
tuvių kalinių globą (laiškai, 
siuntiniai . . .). Spaudos komisi
ja pranešė, kad yra sudarytas 
Kanados katalikų ir nekatalikų 
vyskupų sąrašas, pagal kurį bus 
siuntinėjama “LKB Kronika” 
atskirais numeriais anglų kalba.

A. a. Jonas Birgiolas, 64 m. 
amžiaus, po labai ilgos ir sun
kios ligos mirė lapkričio 8 d. 
Palaidotas iš Lietuvos Kankinių 
šventovės lietuvių kapinėse. Pa
liko žmoną, dukrą Nijolę su šei
ma ir sūnų dantistą Eimutį.

A. a. Stasys Pulkys, 58 m., mi
rė lapkričio 10 d. Velionis Vo
kietijoje ir Kanadoje studijavo 
ekonomiką universitete, bet pa
sirinko dažytojo profesiją. Akty
viai reiškėsi SLA ir Toronto 
sporto klube “Vytis”. Palaido
tas lapkričio 17 d. iš Lietuvos 
Kankinių šventovės Sv. Jono 
liet, kapinėse. Velionis paliko 
žmoną, sūnų Paulių, dukrą stud. 
Valę ir brolį Vytą su šeima.

Toronto vysk. A. Ambrosic, 
gavęs iš KLK Centro “LKB Kro-į 
niką” anglų kalba, rašo: “Dėko-" 
ju už naują “Kronikos” numerį. 
Nereikia nė sakyti, kad aš ją 
skaitysiu.”

Sūnų ir Dukterų Pensininkų 
Klubo narių susirinkimas įvyko 
spalio 7 d. Claremonto gatvės 
salėje. Jame buvo pranešta, kad 
baigiama Sūnų ir Dukterų Pa
šaipūnės Draugijos likvidacija ir 
likusiems tos draugijos nariams 
išdalinami paskutiniai iždo pini
gai. Draugijos iždininikas J. Na
ruševičius, veikęs joje 26 metus, 
atsisveikino su jos nariais. Mi
nėtoji pašalpinė draugija įsteig
ta 1912 m. ir gyvavo 67 metus. 
Ji nutarta likviduoti, kai daugu
ma narių išmirė, suseno, o prie
auglio neatsirado. Vienu metu 
ji turėjo 740 narių. Joje spietėsi 
daugiausia kairiųjų ir komunis
tinių pažiūrų lietuviai, kurie rū
pinosi ir komunistinio "Liaudies 
Balso” (jau likviduoto) leidimu. 
Dar veikia Sūnų ir Dukterų Pen
sininkų Klubas, kuriame spie
čiasi komunistinių pažiūrų lie
tuviai ir naudojasi Claremonto 
gatvėje esančiomis patalpomis.

W G DRESHER -™ATE
Į)RESHER-BaRAUSKAS a«ncyNCE

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

Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ
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 Lietuvę). Teirautis nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

V. PLAČIAKIENĖ — I. DREŠERIENĖ

i* Namų — Gyvybės 
I* Automobilių 

_________ * Komerciniai 
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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"Tėviškės Žiburiu”trisdešimtmečio iškilmėj 

KONCERTAS- POKYLIS
gruodžio 9, sekmadienį, 4 valanda po pietų, didžiojoje ANAPILIO salėje

(bus prisiminta ir 75 metų spaudos atgavimo sukaktis).
PROGRAMOJE: solo dainos, arijos, duetai (atlieka solistai — G. Čapkauskienė, V. Verikaitis, Vyt. Paulionis, akompaniatorius J. Govėdas), ‘

dailusis žodis (Iz. Žmuidzinienė iš Ročesterio), leidėjų ir redakcijos žodis, vakarienė

DAIL. PRANO BALTUONIO kūrinių paroda — mažojoje Anapilio salėje gruodžio 8 ir 9 dienomis.

Mielus skaitytojus, rėmėjus, bendradarbius ir visus tautiečius maloniai kviečiame šioje iškilmėje dalyvauti.

" Pakvietimai šiokiadieniais gaunami "TŽ" administracijoje, sekmadieniais po pamaldų — Lietuvos Kankinių ir Prisikėlimo parapijų patalpose.
Kaina — $10 asmeniui. Rezervuojami stalai po 10 asmenų arba paskiros vietos. Iki malonaus pasimatymo! RENGĖJAI

ffii MONTREAL

TORONTO
Anapilio žinios

— Ryšim su Mississaugos miesto 
gyventojų iškėlimu, sekmadienį, lap
kričio 11, šventovėje pamaldos buvo 
nutrauktos. Visą savaitę nebuvo ga
lima įžengti į Anapilį. Teko atidėti 
koncertą Montrealio “Gintaro”, ku
ris buvo pakviestas parapijos kat. 
moterų draugijos savo veiklos tris
dešimtmečio proga.

— Sį sekmadieni yra Kristaus Ka
raliaus šventė, o taip pat Lietuvos 
kariuomenės diena. Sekmadienį 11 
vai. pamaldų metu šventovėje orga
nizuotai dalyvauja Vlado Putvio 
šaulių kuopa.

— šv. Jono liet, kapinėse palaido
ti: Jonas Birglolas, Kazys Genauja, 
Jonas Naujokas, Antanas Dobilas ir 
Stasys Pulkys.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirmajai Komunijai, 
vyksta sekmadieniais 10 v. Ryšium 
su seselių rekolekcijomis šį sekma
dienį vaikams pamokų nebus.

— N. Metų sutikimui pakvietimai 
jau gaunami parapijos salėje sek
madieniais po 11 v. pamaldų. Galima 
kreiptis telefonu pas inž. P. Ščepa
vičių tel. 766-3726 (dienos metu) ar
ba R. Celejevską te], 231-8832 (va
karais). N. Metų sutikimą ruošia 
Anapilio taryba, salės puošimu rū
pinasi jaunų šeimų sekcija.

— Pakrikštyta: Christopher Paul 
Saccoccia ir Crysta Marie Luszczek.

— Šventovės skoloms mokėti au
kojo: $700: L. Goceitas: po $100: V. 
S. Aušrotas, L. D. Stukas (Hamilton, 
Ont.).

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už a. a. Joną Juodį, 11 v. už a. a. Ma
riją Račienę, a. a. Oną ir Luką Ga- 
taveckus, a a. Antaną Dobilą.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sį sekmadienį pamaldose 9.45 

v. r. įvyks metinis mirusiųjų prisi
minimas, o apie 11.15 v. r. pietinis 
lietuvių kapinių lankymas. Norintie
ji prisiminti savo mirusius arba nau
jus paminklus palaiminti prašomi 
pranešti nedelsiant liet. par. klebo
nui 277-2148. Nors biuletenis bus 
spausdinamas penktadienį, malonė
kite skambinti iki šeštadienio vaka
ro.

— Ryšium su Mississaugos evaku- 
avimu parapijos tarybos posėdis neį
vyko. Jis bus lapkričio 27 d., 8 v. v.

— $. m. Advento bei Kalėdų šven
tėms šventovės puošimas tenka lie
tuviams. Tad kviečiame į talką pa
rapijiečius Advento vainikui pinti 
bei padaryti kitus papuošimo dar
bus. Jaunimas prašomas rūpintis Ka
lėdų eglute.

— Kada vietnamiečiams drabužiai 
bei baldai bus renkami, bus praneš
ta po tarybos bei šalpos komiteto po
sėdžio.

Lietuvių Namų žinios
— Sekmadienių popiečių maisto 

gaminimą ir svečių aptarnavimą per
ėmė nauja šeimininkė Salomėja Mc- 
Bride-Simonaitytė.

— Lietuviškos spaudos skaitykla 
nuo lapkričio 12 d. iš svetainės “Lo
kys" perkelta į posėdžių kambarį. 
Skaitykla atidaryta kasdien LN raš
tinės darbo valandomis.

— LN Vyrų ir LN Jaunimo Bū
relių rengiamas žiemos sutikimo va
karas-koncertas ir šokiai įvyks šeš
tadienį, gruodžio 1.

— Kanados Lietuvių Fondo narių 
susirinkimas — gruodžio 1, šeštadie
nį. LN karalienės Mortos svetainėje.

— Gruodžio 9. sekmadienį, įvyks 
Tarptautinių Vaiko Metų minėjimas. 
Programą atliks Maironio mokykla, 
“Gintaro” ir “Atžalyno" tautinių šo
kių grupės. Hamiltono teatras “Au
kuras” suvaidins “žirgūnę ir Gailę”. 
Vaikams bus parengtos vaišės ir ki
tos pramogos.

—- Pr. sekmadienį popietėje daly
vavo 300. Svečių knygoje pasirašė: 
Z. Radzevičius iš Kauno, Daiva Pet- 
rutė, Amsterdam, N. Y., V. Stuogis, 
III., A. Budrionis, Čikaga, J. ir S. 
Skardžiai, Omaha, A. ir J. Chmie- 
liauskai, Vankuveris, Tadas Baliuko- 
nis, Marijampolė (Kapsukas), An
tanas ir Rūta Baliukoniai, Burling
ton, Ont., J. Vlnslovas, Wawa, Ont.. 
Puzeriai, Musalmen Lake, Ont., Ma
rytė ir Jonas Narusevičlai, West 
Lome, Ont.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vincas ir Ona Beresnevičiai at

šventė savo 50-ties metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Magdalena Sėlio- 
kienė paminėjo savo 80 metų am
žiaus gimtadienį.

— Ruošiasi tuoktis: Robertas Ka- 
rauskas su Dana Vaseryte, Šarūnas 
Valiulis iš Čikagos su Ramune Ul- 
baite.

— Pakrikštytas Jonas Michael, 
Michael ir Jūratės (Janušaitės) Hai- 
duk sūnus.

— Adventinis parapijos susikaupi
mas — gruodžio 6-9 d. d. Vadovaus 
kun. Bernardinas Grauslys, OFM, ir 
provincijolas kun. Paulius Baltakis, 
OFM.

— Uždaros vyrų rekolekcijos — 
gruodžio 7-9 d. d. King City, Ont. 
Ves kun. P. Daugintis, SJ, iš Čika
gos. Registruotis parapijoj ar pas V. 
Montvilą tel. 766-2133.

— Studentų rekolekcijos jaunimui 
18-25 m. amžiaus bus gruodžio 7-9 
d. d. Sharon, Ont. Ves kun. Jonas 
Bacevičius, OFM, ir seselė Igne. Re
gistruotis pas G. Čepaitytę tel. 621- 
2343 arba parapijos raštinėje.

— A. a. Kazimieras Genauja, 66 
m., palaidotas iš mūsų šventovės Sv. 
Jono kapinėse. Paliko brolienę Oną 
Genautienę su šeima. — A. a. Anta
nas Dobilas, 85 m., palaidotas iš mū
sų šventovės Sv. Jono kapinėse. Pa
liko žmoną Kunigundą, brolį Vincą, 
sūnus Zigmą, Justiną ir Vytautą su 
šeimomis, dukras Sofiją Dilkienę ir 
Eleną Račiūnienę su šeimomis, de
šimt vaikaičių ir penkis provaikai
čius.

Seselės Michaelės sesers duktė El
vyra Maksienė, Broniaus Navalinsko 
brolis Vladas ir Leono Vekierio bro
lis Kazimieras mirė Lietuvoje.

— Bilietai į N. Metų parengimą 
mūsų salėje gaunami pas V. Tasec- 
ką sekmadieniais po 10 v. Mišių.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Juo
zą Martinaitį, užpr. žmona, 8.30 už 
Jurgį Smolskj, užpr. J, Smolskienė, 
9 v. — Vėlinių novena. 9.20 už Apo- 
linariją ir Eufratą, užpr. N. Pečiulie
nė, 10 v. už Stefaniją ir Juozą Vait
kevičius, užpr. R. Vaitkevičius; sek
madienį 8 v. už Joną Ragucką, užpr. 
E. M. Raguckaitės, 9 v. Vėlinių nove
na, 10 v. už Juozą ir Stefaniją Vait
kevičius, užpr. R. V. Vaitkevičiai, 
11.30 už mirusius Toronto savanorių 
skyriaus narius, užpr. vadyba, 7 v. v. 
už Karoliną Priščepionkienę, užpr. J. 
Priščepionka.

A. a. Antanas Dobilas, 85 m., 
mirė lapkričio 8 d. Velionis iš
augino gausią šeimą ir sulaukė 
gilios senatvės, globojamas žmo
nos.

Planuotas sol. S. Žiemelytės 
ir E. Kudabienės koncertas gai
džio 2 d. atidėtas vėlesniam lai
kui.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

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.

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

1-878-4111 arba 822-2881.

lapkričio 25, sekmadienį,
3 v.p.p., Lietuvių Namuose, 
Gedimino pilies menėje. 
Pagrindinis kalbėtojas — adv. Paulius

Žumbakis iš Čikagos 
Meninė programa: Toronto vyrų choras "Aras" 
ir Toronto jaunimo ansamblis "Gintaras".

Lapkričio 24, šeštadienį, 2 vai. po pietų, 
Toronto Lietuvių Namuose adv. Pauliaus 
Žumbakio pokalbis su jaunimu.

Minėjimą rengia ir visus tautiečius 
dalyvauti kviečia —

KLB Toronto apylinkės valdyba

Maloniai kviečiame atsilankyti į Prisikėlimo 
parapijos vaidybos sambūrio statoma 
kardinolo Newmano pirmųjų krikščionių 
4 veiksmu drama 

FABkJOLĖ
kartojama lapkričio 25, sekmadienį, 
4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje.

Pelnas — Vietnamo pabėgėliams

1979 m. gruodžio 1, šeštadienį, visi į Toronto Lietuvių Namus! y 1573 Bloor St. W.

ŽIEMOS sutikimo VAKARAS
Karaliaus Mindaugo menėje Vytauto Didžiojo menėje 

KONCERTAS-^ JAUNIMO
ŠOKIAI

PROGRAMOJE:
Hamiltono "Aidas" ir muz. Dudonis 
klarneto — vad. muz. J. Govėdo. 
Programos pradžia - 7 v.v. šiltas bufetas, 
baras, loterija. Šokiams gros 5 asmenų 
orkestras. Salė ir baras atidaromi 6 v.v. 
Bilietai — $4. n . m vRengia L. Namų Vyrai

"T. Žiburiams" 
30 metų

Si rudenį sueina mūsų savait
raščiui 30 metų amžiaus. Toji 
sukaktis bus paminėta Toronte 
gruodžio 9, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Anapilio salėje. Už mirusius 
“TŽ” darbuotojus tą dieną abie
jose parapijose (Lietuvos Kan
kinių ir Prisikėlimo) bus laiko
mos pamaldos. Pamokslus sakys 
— kun. dr. F. Jucevičius iš 
Montrealio ir kun. Pr. Gaida. 
Anapilio salėje tą dieną rengia
mas koncertas — pokylis, kurio 
meninę programą atliks žymie
ji mūsų solistai ir dailiojo žo
džio menininkė I. Žmuidzinienė 
iš Ročesterio. Ji skaitys Vaiž
ganto kūrini apie spaudos drau
dimą. Pažymėtina, kad ji duk
raitė knygnešio Savicko, bend
ravusio su knygnešių ‘‘karaliu
mi’’ J. Bieliniu.

Šioje “TŽ” sukakties iškilmė
je dalyvaus daug žymių svečių. 
Jų tarpe bus ir “TŽ” bendra
darbis kun. prof. Stasys Yla, 
kuris ta proga tars žodį. Iš Va
šingtono atvyks “Amerikos Bal
so” atstovas VI. Būtėnas, kuris 
rekorduos iškilmes ir dalį jų 
perduos Lietuvon radijo bango
mis.

DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas Ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras) ir pagal
ves. Tel. 787-9021 Toronte.

Lietuvos kariuomenės meti
nės šventės lapkričio 25 d., 
11.30 v. r., pamaldose kūrėjai- 
savanoriai organizuotai su vė
liava dalyvauja Prisikėlimo 
šventovėje, kurioje tą dieną už
prašytos šv. Mišios. Renkamasi 
salėje 15 minučių prieš pamal
das. Prašome visus narius su 
šeimomis gausiai dalyvauti. K.- 
savanoriams ir jų šeimoms šven
tovėje vietos rezervuotos pir
muose suoluose. Valdyba

“Atžalyno” popietė — baza- 
ras įvyks gruodžio 2, sekmadie
nį, nuo 1 v.p.p. Lietuvių Namuo
se. Meninė programa bus 3 v. 
p.p. Ją atliks atžalyniečiai ir 
“Vasaros garsų” trijulė. "Atža
lyno” tėvų komitetas kviečia vi
suomenę dalyvauti.

“Tėviškės žiburių” trisde
šimtmečio proga vienas jų stei
gėjų rašo: “Prieš 30 metų man 
teko maloni pareiga dalinai pa
dėti tokiems garbingiems vy
rams, kaip kun. P. Ažubalis, a.a. 
V. Užupis, dr. A. Šapoka, B. Sa
kalas ir kt., išleisti į pasaulį taip 
mielus mano širdžiai “Tėviškės 
Žiburius”. Visi žinom, kaip anais 
metais taip ir dabar, lėšos buvo 
ir bus vienintelis egzistencijos 
šaltinis. Ta proga pridedu savo 
kuklią auką — $100.00 čekį. Su 
geriausiais linkėjimais — ligi 
pasimatant sukakties minėjime. 
Nuoširdžiai Jūsų —

Stasys Paketuras

Bilietai — $4, 
pensininkams ir 
studentams — $3.

ŠOKIAI
Gros gera muzika 

su “DJ”
Pradžia 8 valandų vakaro 

.. . Veiks baras 
Bus staigmenos

Bilietai studentams — $2.

Rengia L. Namų Jaunimo Būrelis

Toronto “Gintaro” ansamblis 
su pasisekimu koncertavo Ha
miltone lapkričio 3 d. Šalpos 
Fondo surengtame vakare. Gin- 
tariečiai dėkingi publikai už šil
tą priėmimą, šeimininkėms už 
skanią vakarienę, o Jeronimui 
Pleiniui už iškvietimą. “Ginta
ro” vaikų grupė, kuriai vado
vauja Dalia Nausėdienė, šoko 
lapkričio 17 d., 2 v.p.p., Tarp
tautinių Vaiko Metų iškilmėje, 
kurią rengė Peel Intercommu
nity Relations Association, She
ridan College, McLaughlin Rd., 
Bramptone. Taip pat vaikų gru
pė šoks gruodžio 9 d., 2 v.p.p., 
Lietuvių Namų vyrų ir moterų 
būrelių parengime.

Latvijos nepriklausomybės 
šventė — lapkričio 18 d. To
ronto universiteto Convocation 
salėje. Svečių priėmimas — lap
kričio 16. penktadienį, Latvių 
Namuose. Ryšium su Vilniaus 
universiteto sukaktimi savait
raštis "Latvija — Amerika” 43 
nr. įdėjo pirmame puslapyje 
Vilniaus miesto nuotrauką.

Latvių ruoštame priėmime 
svečiams Latvių Namuose iš lie
tuvių dalyvavo gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, kuris ten tarė ir 
pasveikinimo žodį, KLB pirm. 
J. R. Simanavičius, KLB Toron
to apylinkės pirm. A. Juzukonis. 
Sekmadienį universiteto salėje 
įvykusioje iškilmėje lietuviams 
atstovavo J. R. Simanavičius.

Tradicinė šventė. Gruodžio 8-9 d. 
d. KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius švęs savo metinę šventę. Ta 
proga rengiama dail. Irenos Simonė- 
lienės paveikslų paroda (bus atidara 
abi dienas). Be to, sekmadienį Auš
ros Vartų šventovėje 11 v. r. bus iš
kilmingos pamaldos už gyvas ir mi
rusias dr-jos nares, o po pamaldų 
AV salėje dr. J. Rimšaitės paskaita 
su skaidrėmis. Po oficialiosios da
lies bus vaišės ir parodos uždarymas. 
Draugija kviečia Montrealio visuo
menę gausiai dalyvauti. D. S.

Vilniaus universiteto 400 metų su
kakties minėjimas įvyko Aušros Var
tų parapijos salėje lapkričio 4 d. 
Jį surengė KLB Montrealio apylin
kės valdyba. įžanginį žodi tarė val
dybos narė dr. S. Pavilanienė, pri
statydama paskaitininką archit. dr. 
A. Kulpavičių ir "Moters” red. N. 
Kulpavičienę. Paskaitininkas plačiai 
ir vaizdžiai nušvietė Vlniaus univer
siteto ir kitų mokyklų kūrimąsi 16 š., 
ypač Vilniaus. N. Kulpavičięnė pa
skaitos metu rodė skaidres, pritaiky
tas prie paskaitininko turinio. Mont- 
realiečiai turėjo gražią kultūrinę 
šventę.

Po minėjimo apylinkės pirm. inž. 
A. Kličius padėkojo svečiams p.p. 
Kulpavičiams už įdomias žinias bei 
skaidres, o dalyviams už atsilanky
mą. Publika svečius įvertino ilgais, 
smarkiais plojimais. Minėjimas baig
tas Tautos himnu.

“Rūtos” klubo metinis bazaras 
Aušros Vartų parapijos salėje spa
lio 27-28 d.d. praėjo su dideliu pasi
sekimu. Nežiūrint metro ir autobusų 
streiko, žmonių judėjimas buvo di
delis ir pajamos nemažos.

i rmr= KIŪNTREHUŪ UETIWU 
lhzi±i hredjtū urna
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6%
Taupomąsias s-fas 12%
Pensiją plonas 10%
Term. ind. 1 m. 11.75%
Trumpai, term ind. iki 13%

Duoda nemokamą gyvybės draudą 
iki $2,000 už taup. s-tas sumas.

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

Ateina žiema
Daugelis nebevaiinės 
automobiliais

Pradedant 1979 m. lapkričio 1 d. draudos bendrovės 
grąžina pinigus už nevažinėjame; laikę.

Užtenka paskambinti jūsų draudos agentui.

Kvebeko valdžios automobilių draudos įstaiga irgi 
grąžina pinigus, pristačius į leidimų įstaigą , 
automobilio leidimo numerį.

Grąžinimas apskaičiuojamas tik už pilnus mėnesius.

Draudos informacija ir kainų palyginimas be 
įsipareigojimo apsidrausti:

Adamonis Insurance Agency Ine.
- - - - - - - - - - - Tel. 722-3545

VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, 
pakviestas Toronto LN visuo
meninės veiklos komiteto, lap
kričio 18 d. L. Namuose padarė 
pranešimą, kuriame apžvelgė 
VLIKo nueitą kelią nuo įsistei- 
gimo iki dabarties, pabrėžė rei
kalą ruoštis būsimai Madrido 
konferencijai, skatino visus į 
vieningą politinę veiklą. Po pra
nešimo gana gausūs klausytojai 
(apie 300) pateikė įvairių klau
simų, liečiančių VLIKo santy
kius su PLB, aukų rinkimą, lie- 
tuvių-žydų klausimą, informaci
ją spaudai ir t. t. VLIKo pirmi
ninkas atsakė į juos visus, ryš
kindamas savo atstovaujamą po
ziciją. Prieš pranešimą dr. K. 
Bobelį susirinkusiems pristatė 
inž. H. Lapas. Lapkričio 17 d. 
L. Namuose svečiui buvo su
rengtas priėmimas.

Kanados kariuomenės kapito
nas Blekaitis lapkričio 6 d., 6 
v.v., buvo rodomas CBC televi
zijos programoje. Jo vadovauja
mi kariai parašiutininkai virvė
mis leidosi 110 pėdų žemyn nuo 
skardžių prie Dundas, Ont., 
miestelio. Jis paaiškino, kad tai 
nėra pavojinga, nes kariai pa
žįsta savo Įrankius. Jie leidosi 
žemyn labai greitai.

Bazare veikė įvairūs skyriai. Di
džioji loterija, kurioje kas antras 
bilietas buvo laimingas, savo gausu
mu ir įvairumu viliojo kiekvieną. 
Mažoji loterija, dovanų skyrius, "tur
gelis”, kavinė, tortų ir pyragų “cuk
rainė”, valgykla, kurioje M. Kaspera
vičienė visus skaniai ir sočiai vaiši
no. Tai buvo dviejų dienų malonus 
pasižmonėjimas. Bazaro koordinatorė 
Eug. Urbonaitė ypač daug darbavo
si. Per pusmetį su klubo narėmis 
paruošė daug gražių ir meniškų da
lykų. Ji yra buvusi Kaune dailės 
darbų mokyklos lektorė. Turėdama 
didelę praktiką, sugebėjo įtraukti į 
darbą visas klubo nares. Be rank
darbių, E. Urbonaitė sutvarkė dide
lę biblioteką ir jai vadovauja. Nors 
klubo nariai yra įvairūs emigraci
jos ir išsilavinimo atžvilgiu, sudaro 
vieningą "Rūtos” draugiją.

Be eilinių trečiadienio susirinki
mu, klubas turi visą eilę kultūrinių 
popiečių. Pernai su malonumu klau
sėmės dr. H. Nagio, dr. J. Rimšaitės, 
dr. Ciplijauskaitės-Tanner, R. Otto, 
kun. A. Kezio, kun. J. Kubiliaus ir 
seselės Teresės paskaitų.

Sekančiose kultūrinėse popietėse 
sutiko su mumis pasikalbėti dr. J. 
Rimšaitė, dr. Andrukaitis, dr. J. Ma- 
liška, R. Otto ir kiti.

Klubas suruošia tautinius ir reli
ginius minėjimus su pritaikytomis 
paskaitomis ir menine dalimi, kurią 
atlieka klubo narai. Neapsieinama 
ir be linksmavakarių su humoristine 
programa, rateliais, šokiaiš ir bend
romis vaišėmis, žodžiu, “Rūta” gy
vuoja ir žaliuoja.

Gruodžio 5 d. bus bendras meti
nis susirinkimas ir vaišės. Čia išgir
sime bazaro apyskaitą ir tolimesnį 
veiklos planą. A. A.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .........................15%
Nekiln. turto  14.5%
Čekių kredito.....................  16.5%
Investacines nuo .....................15.5%

Nemokamo gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

“Tėviškės Žiburiai” praėjusią 
savaitę (lapkričio 15 laida) ne
galėjo išeiti dėl netoliese spro
gusių traukinio cisternų, kurio
se buvo gabenamos dujos ir“ 
chlorino skysčiai. Į padanges ki
lo 2500 pėdų augščio liepsnos. 
Buvo pavojus, kad nuodingos 
dujos gali paliesti beveik visus 
Mississaugos gyventojus. Dėlto 
lapkričio 11 d. jie buvo evakuo
ti. Vieni jų grįžo po 3, kiti po 6 
dienų. Dėlto šis “TŽ” nr. išeina 
su vienos savaitės pavėlavimu.

Dainos vienetas “Volungė”, 
vadovaujamas muzikės Dalios 
Viskontienės, lapkričio 11 d. 
koncertavo Čikagos Lietuvių 
Jaunimo Centre ir susilaukė šil
to priėmimo bei gražaus įverti
nimo.

Naujoji Kanados daugiakul- 
tūrė taryba, sudaryta dabartinės 
vyriausybės, posėdžiavo Toron
to “Park Plaza” viešbutyje lap
kričio 16-18 d. d. Kalbas pasakė 
naujasis daugiakultūrių reikalų 
ir sporto ministeris S. Paproskis 
ir imigracijos min. R. Atkey. 
Lietuviams atstovauti šioje ta
ryboje ministerio S. Paproskio 
yra paskirtas A. E. Pocius iš 
Londono, Ont. Jis jau dalyvavo 
šiame tarybos suvažiavime.


