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Tiesos kariai
Pavergtos Lietuvos kovotojai pogrindžio spaudoje ra

šo savo jaunimui: “Jaunuoli, gal tu dar nieko negirdėjai 
apie Danutę Burbaitę, Nijolę Sadūnaitę, Algimantą Šalti. 
Tai mūsų drąsinto j ai, mūsų garbės ir laisvės žybtelėtojai. 
Bjauriausiu melu mūsų tautai atimama nacionalinė laisvė, 
bet jos kibirkštis nešiojamės kiekvienas savo dvasioje. Iš
laikykime tas kibirkštis — laisvės troškimą, gražius mūsų 
papročius, sąžiningumą. Atėjus laikui suliepsnosime jas 
vienon liepsnom Sekime Tuo, Kurs nurodė žmonijai tikro
sios laisvės kelią. Kreipiuosi į tave, Lietuvos jaunime, ti
kėdamas, kad tau jau nusibodo žudanti, beidėjiška, be
dvasė aplinka, oficiali niekšybė, Įteisintas blogis, savižu
dybės aklavietė . .. Išeikime ne Į tą gyvenimą, kurs neduos 
nieko, išskyrų? sumaterialėjimą,, miesčioniškumą, Tiesos 
išdavimą, nusivylimą, pražūtį. Būkime tiesos kariai, apsi
ginklavę tikra tiesa.”

TAUTOS išlikimas priklauso nuo visų tautiečių. At
skiro tautiečio vertė priklauso nuo jo tautinės parei
gos supratimo ir atlikimo. Vien pasakyti, kad esi 

patriotas, yra permažai. Patriotizmą reikia parodyti dar
bais, auka. Yra ir tokių patriotų, kurie mūsų tautai dau
giau pakenkia, negu jai padeda, šiandien mums, lietu
viams, patriotizmo reikia daugiau, negu betkada, nes mūsų 
tauta, mūsų tėvynė yra pavergta. Ji šaukiasi mūsų, laisvėje 
gyvenančių, paramos. Lietuvos Laisvės Lygos atsišaukime 
sakoma: “Mes prašome mūsų užsienyje gyvenančių brolių 
lietuvių šių dalykų: parodyti daugiau rūpestingumo, mei
lės, dvasinės ir medžiaginės paramos, ypač katakombinė- 
mis sąlygomis gyvenančiai mūsų Katalikų Bažnyčiai. Dėti 
pastangų, kad šv. Tėvas neskirtų vyskupais ir neduotų 
garbės titulų doroviškai ir politiškai susikompromitavu
siems asmenims”. Jų prašymas yra kilnus. Mes dažnai pa
gerbiame didvyrius, esančius šalia mūsų, bet pamirštame 
pagerbti tikruosius didvyrius, kurie kovoja pavergtoje 
Lietuvoje. Atvykęs iš pavergtos Lietuvos R. Giedra sako, 
kad Lietuvoje lietuviams reikia ne tik materialinės, bet ir 
moralinės, dvasinės paramos. Sibiro kacetuose esantiems 
tautiečiams, kurie negali gauti materialinės paramos, labai 
daug padeda dvasinė parama. Aukojasi mūsų tautiečiai pa
vergtoje Lietuvoje, negailėdami savo sveikatos h- net gyvy
bes. Aukokimės ir mes čia, laisvajame pasaulyj ė?’gyvenan
tieji lietuviai. Gyvybės aukos niekas iš mūsų nereikalauja, 
o tik darbo ir paramos. Kartais svetimtaučiams duodame 
didelę auką, o mažą pavergtai Lietuvai. Lietuvoje yra stip
rių tautos švyturių, yra jų ir čia, laisvajame pasaulyje. Tik 
laisvajame pasaulyje tų švyturių nedaug ir nevisi jie pa
kankamai šviesūs. Istorija mums rodo, kad net atskiri tau
tiečiai mūsų tautai yra davę labai daug dvasinės ir me
džiaginės naudos.

ŠIANDIEN pavergtoje Lietuvoje tautiškumas remiasi 
ypač religija. Katalikai pirmieji pradėjo nelygią kovą 
prieš mūsų tautos žudytoją — alkoholizmą. Prof. Krė

vė-Mickevičius sako, kad anais rusų okupacijos laikais Lie
tuvą nuo surusinimo išgelbėjo vysk. M. Valančius, stiprin
damas katalikybę ir blaivybės draugijas. Pavergtoje Lietu
voje katalikai šių priemonių griebiasi ir dabar. Ko nega
lima padaryti viešai, daroma slaptai, nes rusinimas ir al
koholizmas yra didžiausi mūsų tautos priešai. Jei baltųjų 
carų priespaudos laikais valdžios pareigūnai stengėsi lie
tuvius skandinti girtuoklystėje, tai raudonųjų carų parei
gūnai nori lietuvius paversti bedieviais ir surusintais lie
tuviais ar net rusais. Jiems padeda subedievėję ir jau su
rusėję lietuviai, šiandien Lietuvoje laisvės kovoje veikliau
siai reiškiasi kunigai. Jie stovi savo parapijų priešakyje, 
dalyvauja kovojančių grupių komitetuose, ragina savo tau
tiečius išlikti lietuviais, katalikais, blaivininkais. Tai šių 
dienų Valančiukai, kurių vardai ir dabar skamba Lietuvoje 
bei plačiajame-pasaulyje. Kovotojų šventės proga, žvilgte
rėkime ii’ Į save, ar mes tinkamai prisidedame prie pa
vergtos, bet kovojančios mūsų tautos reikalų. Lietuvos ka
riuomenėje beveik nebuvo dezertyrų, tenebūna ir dabar 
lietuvių dezertyrų, kurie bėgtų nuo pareigų savo tautai. O 
tos pareigos yra darbas, auka, ryžtas padėti kenčiančiai 
mūsų tautai. Atlikime savo pareigas ir būkime tiesos kariai.

J. Vaičeliūnas

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Pasibaigė Trudeau era
Iš liberalų vado pareigų, jose 

praleidęs beveik 12 metų, pasi
traukė buvęs Ilgametis ministe- 
ris pirm. P. E. Trudeau. Netikė
tas sprendimas buvo padarytas 
Otavoje ir pirmiausia paskelb
tas liberalų branduolio federa
ciniame parlamente narių susi
rinkime, kiek vėliau pakartotas 
specialioje spaudos konferenci
joje. Dar prieš savaitę P. E. 
Trudeau, dalyvaudamas libera
lų posėdžiuose Toronte, žadėjo 
griežtą opoziciją konservatorių 
min. pirm. J. Clarkui bei jo ma
žumos vyriausybei. Tris kartus 
parlamente buvo iškeltas pasi
tikėjimo šia vyriausybe klausi
mas. Daug kam tada atrodė, kad 
opozicijos vadas P. E. Trudeau 
siekia greito J. Clarko konserva
torių vyriausybės nuvertimo ir 
naujų parlamento rinkimų.

Staigiam P. E. Trudeau apsi
sprendimui turbūt daugiausia 

įtakos turėjo du papildomi par
lamento narių rinkimai New- 
foundlandijoje ir Saskačevane. 
Newfoundlandijoje reikėjo už
pildyti šios provincijos politikon 
perėjusio buvusio liberalų už
sienio reikalų min. D. Jamieso- 
no vietą, o Saskačevane turėjo 
būti pakeistas neperseniausiai 
miręs J. Diefenbakeris, buvęs 
konservatorių min. pirm, bei jų 
veteranas politikas. Kaip ir bu
vo galima tikėtis, rinkimus New
foundlandijoje lengvai laimėjo 
liberalų kandidatas R. Simons. 
Sunkiau suprantama buvo so
cialistų atstovo S. Hovdebo per
galė Saskačevane. Rinkiminė 
Princo Alberto apylinkė ištisus 
25 metus buvo ištikima velionies 
J. Diefenbakerio rėmėja, šį kar
tą pasukusi socialistų kryptimi. 
Atrodo, už J. Diefenbakerį išti
kimai buvo balsuojama ne par
tiniais sumetinais, o vien tik

, (Nukelta į 8-tą psl.)

Ši nuotrauka buvo atspausdinta ant žurnalo viršelio “Heritage”, kurį leidžia Albertos provincijos vyriausybė. Nuo
traukoje — Veronika Krausaitė. šiame 1979 m. 3 nr. yra nemažai nuotraukų ir informacijos apie lietuvius

Taip sunaikinti žymieji lietuviai
dienomis rtecficit-iicvs' ke

liais “Tž” redakciją pasiekė ilgas 
laiškas, kuriame rašoma apie slap
tą kelių lietuvių veikėjų ir mokslo 
žmonių sunaikinimą okupuotoje Lie
tuvoje. Jų sunaikinimas Įvyko žy
miai anksčiau, bet jo aplinkybės iš
eivijoje mažai tebuvo žinomos. Čia 
spausdiname dalį laiško. RED.

Kalėjimu nuteistų kamera. 
Joje nebuvo jokio baldo, jo
kio daikto, tik blanki lubose 
elektra. Po salės šviesos ilgai 
stovėjau, kol akys įprato prie 
kameros šviesos. "Radau pa
dėto maisto. Suvalgiau. Mano 
būta išvargusio, gal ant grindų 
miegota, nežinau,...

Po kiek laiko atsidaro kame
ros durys ir įstumiamas kalinys. 
Jis ilgai stovėjo prie durų ir 
mirgsėjo akimis, kol po teismo 
salės šviesos akys įprato prie ka
meros šviesos. Aš stebėjau jį. 
Jo veidas buvo man matytas, la
bai išvargęs. Pagalvojau — bus 
lietuvis. Aš jį paklausiau lietu
viškai, ar nebus lietuvis. “Taip, 
aš lietuvis” — atsakė. Aš dabar 
iškart pažinau generolą Kubiliū
ną. Pasisakiau kas aš. Jis labai 
nustebo ir sako: “Aš esu lietuvis 
ir už tai nuteistas mirti. Bet už 
ką tu čia patekai?” Aš pirštu pa
rodžiau sau į širdį, kad ir aš toks 
pat lietuvis. Nuteistiems mir
ties bausme yra atskira kame
ra. Supratau, kad norima pasi
klausyti ką mes kalbėsime.

Daviau ženklą ranka. Atsigu- 
lėm viduryje kameros ir sukišo
me galvas. Tyliai kalbėjomės

Kubiliūnas sakėsi su šeima gy
veno Hamburge, anglų sektoriu
je. Numatęs, kad Vokietijoje, 
karo nuteriotoje, bus nelengva 
darbo gauti, išvykęs į Angliją 
jieškoti. Buvo įsidarbinęs, gavęs 
butą ir atvykęs į Hamburgą šei
mos pasiimti. Išsivilkęs pokavo 
daiktus. Skambutis. Atsidaręs 
duris — stovi anglų karininko 
uniformoje du vyrai. Priešaki
nis labai mandagiai paprašęs už- 
vizuoti dokumentus komandatū- 
roje. švarką užsimetęs skubė
jau greit sutvarkyti. Žmona 
tvarkė daiktus. Man beeinant, 
karininkas pasisakė vykstąs į 
komendatūrą, mane pavėžinsiąs. 
Buvau nuvežtas į aerodromą ir 
lėktuvu atvežtas į Maskvą. Dau
giausia buvau klausinėjamas, 
kokie buvo ryšiai su vokiečiais 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais.

Tokiu prievartos būdu daug 
mūsų ateities žmonių, šviesių 
lietuvių buvo pagrobta. Tarp

daugelio ir sušaudytų
buvo mano pažįstamas Valiukė
nas.

Šį liūdną generolo Kubiliūno 
pagrobimą ir baisią mirtį pa
skleisti krašte nebuvo galima. 
Buvo sekimas begalinis. Jau bu
vau likęs vienas, žinantis gene
rolo Kubiliūną likimą. Reikėjo, 
kad tauta tą niekšybę žinotų ir 
budėtų. Buvau pasakęs tik ge
riems pažįstamiems. Ir taip tę
sėsi ilgai. Maniau, kad paslaptis 
žus. Netikėtai pasitaikė gera 
proga paskleisti. Aleksote val
gykloje girtuoklio tipas ėmė 
garsiai girtis, kad Kubiliūną pa
gavę ir pervežę į Maskvą. Gan
das greit pasklido po visą kraš
tą, net Maskvą pasiekė.

Saugumas puolė gandų sklei
dėjų jieškoti. Kaip susitarta, vi
si tą patį kartojo: Aleksoto val
gykloje girdėjo.

Yra gandų, kad tas tipas tik
rai yra šnipas ir buvo Vokietijo
je. Kur jis yra šiandien, niekas 
nežino. Toliau slėpti šlykščią 
niekšybę nebuvo kaip, šių metų 
kovo “Tiesoje” net per keturis 
numerius pasirašęs slapyvardžiu 
papulkininkis Aleksa rėžė apie 
Kubiliūno ir kitų lietuvių pa
grobimą ir parvežimą, jų nutei
simą ir sušaudymą. Rašė, kad 
jam padėjo Kubiliūną ir kitus 
pagrobti anglai. Kad ir šališkai 
rašyta, bet sukrečianti ir liūdna 
mūsų tautai padaryta skriauda 
paskelbta — jau nepaslaptis. 
Tai mūsų tautos kraujas, kan
čios, ašaros.

Profesorius Jonas Kazlauskas 
buvo bene žymiausias lietuvių 
kalbininkas. Jis buvo žymus ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 
Yra pateikęs pasauliui naują 
metodą kalbų mokslui tirti. 
Kalbų mokslo tema per kalbi
ninkų simpoziumą skaitė prane
šimą. Buvo numatytas per pa
saulinį kalbininkų suvažiavimą 
Amerikoje skaityti pranešimą. 
Šiam suvažiavimui turėjo para
šęs mokslinį darbą, bet negavo, 
nesulaukė pakvietimo. Per kal
bininkų suvažiavimo atidarymą 
pirmininkaujantis labai apgai
lestavo, kad gautas profesoriaus 
Kazlausko atsisakantis dalyvau
ti laiškas. Apie visa tai Kazlaus
kas sužinojo ar per užsienio ra
diją, ar per spaudą. Jokio atsi
sakančio dalyvauti kalbininkų 
suvažiavime rašto jis nebuvo 
rašęs. Nebuvo gavęs į suvažia
vimą kvietimo — nežinojo kada 
kalbininkų simpoziumas įvyks.

Tokia girdėta žinia Kazlauską 
pritrenkė. Aišku, jis netylėjo, 
rašė, ėmė jieškoti “teisybės”. 
Po tokių ilgesnių “teisybės” 
jieškojimų vieną dieną Kazlaus
kas neatėjo į universitetą. Iš na
mų eidamas, kelyje dingo. Po 
kiek laiko buvo rastas Neryje 
su pašėlusia barzda. Kazlauskas 
barzdos nenešiojo. Vadinasi, 
kažkur buvo laikomas ir kanki
namas.

Kazlauskas su KGB turėjo rei
kalus jau anksčiau. Jis buvo la
bai atsargus, kažką jautė. Į uni
versitetą eidavo pėsčias ir ta pa
čia gatve. Atėjęs į universitetą, 
telefonu pranešdavo žmonai. 
Laiku grįždavo namo. Tą dieną 
laiku negrįžus, žmona paskambi
no į universitetą. Iš ten atsakė, 
kad tą dieną nebuvo atėjęs.

Minėtą dieną toje gatvėje tarp 
dviejų liepų stovėjo šviesiai 
žalsva “Volga”, čia pat lūkuria
vo du šviesiais lietpalčiais apsi
vilkę vyrai. Kazlauskui pro juos 
praeinant, jiedu griebė ir įsodi
no į automobilį.

Istorikas ir kalbininkas Jurgis 
Lebedys, kalbininkas Jonas 
Kruopas ir kiti du buvo neseni 
žmonės. Juo paguldė į ligoninę 
neva patikrinti sveikatos ir nu
nuodijo. Taip buvo numarinti 
keturi lietuviai kalbininkai.

Poetas ir mokslininkas Min
daugas Tomonis už raštus iš 
pradžių buvo perspėtas. Nepa
klausė, rašė toliau. Buvo suim
tas. Italų radijas apie Tomonio 
suėmimą pranešė. Buvo paleis
tas. Vėliau paguldė psichiatri
nėje ir leido vaistus — nuodus. 
Vaistai padarė iš jo nenorma
lios išvaizdos žmogų — išpūstai 
storą. Po kiek laiko išleido iš 
ligoninės su sąlyga, kad šaukia
mas pats ateis vaistų priimti. 
Tomonis nevisados šios tvar
kos laikėsi. 1975 metų spalio 
mėnesio 5 dieną išėjo į darbą, 
bet po darbo negrįžo. Nuvežę 
už Vilnelės, pakišo po traukiniu.

Šių žmonių gražiai palaidoti 
nebuvo leista. Tomonio laidotu
vėse dalyvavusieji buvo tardyti. 
Kalantos tėvams neleidžia sūnui 
paminklo pastatyti. Iš pradžių 
mulkino, sakydami, esą reikia 
paruošti paminklo projektą. 
Kiek bedarė projektų, visus at
metė. Galų gale pasakė, kad 
bergdžias jų rūpestis paminklo 
reikalu. Kalanto susideginimo 
dieną kapuose slapta ir neslap
ta sargyba stovi, kad nieks ne
ateitų gėlių padėti. Juotbė

IRANO STUDENTŲ RANKOSE VIS DAR TEBĖRA 49 JAV 
ambasados Teherane diplomatai ir tarnautojai. Visi kiti buvo pa
leisti — negrai, moterys, kitų tautybių asmenys. Negrų paleidimu 
ajatola R. Chomeinis siekė rasistinės propagandos, juos įrikiuoda- 
mas paniekintų žmonių kategorijon. ši propaganda subliūško spe
cialioje spaudos konferencijoje Teherane, kai visos paleistos bal
tosios moterys tuos negrus, kurių buvo nemačiusios tris savaites, 
pasveikino bučkiais. Iš paleistųjų paaiškėjo, kad ambasados vyrai 
yra atskirti nuo moterų. Dienos metu įkaitai turi sėdėti kėdėse 
surištomis rankomis ir kojomis. Per pirmąsias 10 dienų jiems buvo 
užrištos ir akys. Raiščiai nuimami tiktai tada, kai einama į prau
syklą, valgoma ir kai rūkomos cigaretės, kurių kiekvienas kasdien
gauna po tris. Nepakęsdami* 
raiščių, rūkyti pradėjo ir nerū
kantieji. Ajatolos R. Chomeinio 
remiami studentai vis dar rei
kalauja šacho M. R. Pahlavio su
grąžinimo. Priešingu atveju 
grasinama 49 JAV ambasados 
narius teisti kaip šnipus. Amba
sados užėmimas ir grasinimas 
teismu pažeidžia 1961 m. kon
venciją Austrijos sostinėje Vie
noje. Visas pasaulis tada įsipa
reigojo svetimu valstybių amba
sadas laikyti neliečiama jų teri
torija. Ambasadų diplomatai, 
pareigūnai bei jų šeimų nariai 
negali būti teisiami. Juos tegali
ma paskelbti nepageidaujamais 
asmenimis ir grąžinti į jų šalis.

Mirties grėsmė
Įkaitų išlaisvinimą ginklo jė

ga sustabdo viešas studentu ir 
ajatolos R. Chomeinio grasini
mas. kad tokio bandymo metu 
JAV ambasada būtų susprogdin
ta su visu jos likusiu personalu. 
JAV prez. J. Carteris savo ruož
tu perspėjo ajatolą R. Chomei 
iii, xad jam teks pilna atsako
mybė už įkaitų likimą. Arabijos 
jūron jau yra atplaukęs ameri
kiečių lėktuvnešis “Midway”, 
turintis 75 lėktuvus, o iš bazės 
Filipinuose kelionę pradėjo lėk
tuvnešis “Kitty Hawk” su 85 
lėktuvais ir pagalbiniais karo 
laivais. JAV atkirčiui prieš Ira
ną yra kelios galimybės: naftos 
šaltinių užėmimas Abane, jos 
eksporto sustabdymas laivyno 
blokada, karinių Irano bazių su
naikinimas bombardavimu. 
Sprendimą tenka atidėlioti, kol 
nepaaiškės įkaitų likimas. Savo 
atsiminimus JAV ruošiasi išleis
ti buvęs komunistinės Lenkijos 
kontržvalgybos viršininko pava
duotojas 1953-56 m. pik. M. Go- 
leniewskis, į Vakarus pabėgęs 
1960 m. Jo teigimu, ajatola R. 
Chomeinis yra Sovietų Sąjungos 
agentas.

Kraujas mečetėje
Mečetę Mekkoje, kuri laiko

ma viena švenčiausių visame 
mahometonų pasaulyje, buvo 
užėmusi ginkluota arabų gauja. 
Saudi Arabija buvo priversta 
pasiųsti karius, ginkluotus tan
kais ir patrankomis. Kautynės 
vyko keletą dienų ir spėjama, 
kad jos pareikalavo nemažai au
kų. Kas buvo tie įsiveržėliai, iš
niekinę mečetę, tebėra neaišku, 
nes Saudi Arabija sustabdė ži
nių teikimą užsieniui. Iš gausios 
maldininkų minios pirmiausia 
lėktuvais buvo išvežti visi ira
niečiai. Atrodo, Saudi Arabijos 
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karalius Chalidas šios krizės me
tu savo teritorijoje nenorėjo tu
rėti ajatolos R. Chomeinio kurs
tomų šalininkų.

Sudegino ambasada
Pakistano sostinėje Islamaba- 

de mahometonų minia sudegino 
JAV ambasadą, pasklidus gan
dams, kad mečetės užėmimą 
Mekkoje suorganizavo JAV žval
gybos ČIA agentai. Tų gandų 
raudonas siūlas veda į Irano 
ajatolą R. Chomeinį, viešai pra
sitarusį, kad tokį mahometonų 
mečetės išniekinimą galėjo su
organizuoti JAV ir Izraelis. Dėl 
gaisro ambasados tarnautojai 
buvo priversti lipti ant pastato 
stogo, kol juos išgelbėjo Pakis
tano kariuomenė. Siame inci
dente žuvo du amerikiečiai ka
riai, du ambasadoje dirbę pakis
taniečiai ir du studentai. Maho
metonus net keliose valstybėse 
išjudino ajatolos R. Chomeinio 
paskelbtas karas “šėtoniškai 
JAV ir Vakarų pasaulio įtakai”. 
Kariuomenės apsaugos JAV ins
titucijoms prireikė ir kituose 
Pakistano miestuose, Bengalijos 
sostinėje Dakkoje, Turkijos Iz- 
miro mieste.

Sankirtis kongrese
Rumunijos kompartijos kon

gresas ketvirtą kartą gen. sek
retoriumi išrinko prez. N. Ceau- 
sescą, tačiau 2.600 atstovų nu
stebino netikėta kompartijos ve
terano C. Pirvulesco kalba, pa
smerkusi N. Ceausesco kandi
datūrą. C. Pirvulescas, turintis 
jau 84 metus amžiaus, priklauso 
rumunų kompartijos steigėjų 
gretoms. Jo teigimu, dabartinis 
kompartijos vadas N. Ceauses- 
cas esąs antidemokratiškas, as
meninius savo reikalus statąs 
augščiau valstybinių. Savo atkir
tyje N. Ceausescas kritiką C. 
Pirvulescą apšaukė intrigantu, 
netinkančiu dirbti kompartijos 
vadovybėje. Esą jis ilgisi laikų, 
kai sprendimai buvo daromi ne 
Rumunijoje, o kitur, šia pastaba 
N. Ceausescas priminė kongreso 
atstovams, kad C. Pirvulescas 
II D. karo metus yra praleidęs 
Sovietų Sąjungoje. Iš C. Pirvu
lesco tuojau pat buvo atšaukti 
kongreso atstovo įgaliojimai, jis 
pats pašalintas iš posėdžių sa
lės. Po to visi kongreso dalyviai 
savo ištikimybę vienbalsiai pa
skelbė N. Ceausescui. Kongre
se centrinio komiteto narių 
skaičius buvo padidintas nuo 
320 iki 408, priimtas naujas eko
nominis 5 metų planas.

/
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Legenda ir "Kronika”
Kadaise gyveno žmogus, ku

ris gamindavo ypatingai dar
naus skambesio smuikus. Ki
tiems meistrams parūpo suži
noti, kodėl jo pagaminti smui
kai žymiai geresni. Bandymai 
išgauti paslaptį nepasisekė.

Pagaliau meistras savo pa
slaptį atidengė. Pasirodo, kad 
darnų smuiko skambesį teikia 
ypatinga medžio rūšis. Meistras 
pats laipiodavo didelių kalnų at
šlaitėse, jūros uolėtose pakran
tėse, kur augdavo medžiai, nuo
lat kaitinami saulės, draskomi 
žvarbių vėjų ir audrų. Medžių 
šakos ir liemenys nuolatiniame 
vėjo ir audrų gairinime būda
vo daug tvirtesni ir kietesni, o 
iš jų pagaminti smuikai teik
davo ypatingą skambesį.

Tai, legenda, slepianti krikš
čionybės mintį, kad bandymas, 
audra, kova, ryžtas teikia tvir
tumo. Audra grūdina ne tik 
medį, bet ir žmogų.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” yra ne legenda, bet 
skaudžių persekiojimo faktų 
rinkinys. Ten pateikti įvykiai 
nurodo, kaip okupantai ir jų 
rėmėjai persekioja tikinčiuo
sius. Paprastų įvykių aprašyme 
atsispindi lietuvių gilus tikėji
mas, prisirišimas prie lietuviš
kų tradicijų, žmoniškumas, tau
rumas, dorumas, paprastumas ir 
tvirtumas. “Kronika” tuo atžvil
giu yra lyg nuolatinė skausmin
ga simfonija.

Netrukus pasirodys penktasis 
“Kronikos” tomas lietuviškai. 
Išleista po du tomus “Kroni
kos” vokiškai ir itališkai. Jau 
siuntinėjama ką tik atspausdin
ta ispaniškoji “Kronika” į Ispa
niją ir P. Amerikos kraštus. 
Baigiamas ruošti angliškasis 
“Kronikos” tomas, kurio bus 
spausdinama 10.000 egz. Pirma
sis tomas bus siuntinėjamas po
litikams, įvairių religijų atsto

Kas Tautos Fondui aukoja.
: TAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA.

KAI TESTAMENTĄ RAŠYSI, ;
: IR LIETUVĄ PRISIMINK —

NORS DALELĘ SAVO TURTO ;
► TAUTOS FONDUI UŽRAŠYK —

■ Tautos Fondo Toronto atstovybė ‘
iA . XV A A A Ai -At *

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
SIŪLO JUMS PASTOVIĄ DARBO GALIMYBĘ, 

JEIGU ESATE JAM PASIRUOŠĘS
Pardavimas yra profesija, kuriai nereikia patyrimo. Mūsų 
bandymas bei įvertinimas parodys, ar esate tinkamas par
duoti mūsų gaminį.

SĖKMINGI KANDIDATAI UŽDIRBA I SAVAITĘ!
$350 -$620

UŽ DU AR TRIS PARDAVIMUS
Kviečiame jus paskambinti telefonu 922-501 1 ir sutarti 
pasimatymą, per kurį paaiškėtų jūsų tinkamumas parduo
ti mūsų gaminius

&urnifureJ2t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

KRAUTUVĖS:

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

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 

vams ir šiaip žinomiems asme
nims JAV, Kanadoje, Anglijoje, 
Australijoje ir N. Zelandijoje. 
Taip pat bus daroma ir su pran
cūziškąja “Kronikos” laida.

Kronika yra religinis, doku
mentuotas leidinys, tačiau at
skleidžia sovietų melą, tautinę, 
politinę, kultūrinę ir socialinę 
priespaudą. “Kronika” aiškiai 
parodo, kaip yra laužomos lietu
vio teisės. Ji didžiai pasitarnau
ja ir Lietuvos laisvinimo darbe. 
Ypač itališkoji “Kronikos” lai
da, išversta prel. V. Mincevi
čiaus, atlieka didelį politinės in
formacijos darbą! Kitais metais 
įvyksta Madrido konferencija 
žmogaus teisių reikalu, kur 
“Kronikoje” sužymėti faktąi so
vietams gali sudaryti didelių 
sunkumų. Pirmasis “Kronikos” 
tomas itališkai, vokiškai, ispa
niškai, prancūziškai ir angliškai 
gali tapti dideliu informacijos 
aruodu.

Savo laiku Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė “Marija, gelbėk 
mus” plačiai išgarsino Lietu
vą. “Kronika” tą darbą praple
čia.

“Kronikos” leidimo svetimo
mis kalbomis išlaidos didžia da
limi tenka JAV ir Kanados lie
tuviams. Kanados lietuviams 
reikia sutelkti apie $10,000, t.y. 
dešimtdalį visų numatomų iš
laidų.

Aukos yra renkamos visose 
Kanados lietuviškose parapijo
se. Prašome susilaikyti nuo 
įprasto kalėdinių dovanų pir
kimo, o aukas skirti “Kronikos” 
leidimui svetimomis kalbomis. 
Aukos, ypač didesnės, bus atlei
džiamos nuo federacinių Kana
dos mokesčių. Gyvenantys to
liau nuo lietuviškųjų centrų au
kas gali siųsti: LKB Kronikoms 
Leisti Sąjungos Toronto sky
rius, 1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H 1A8. St. D.

★ šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

Jiedu 
iškeliavo 
amžinybėn
Pluoštas nuotrupų apie poetų 
Henrika Radauskų ir jo žmonų

M. DAINIUS

Praėjusią vasarą išėjo iš 
spaudos naujas H. Radausko ei
lėraščių rinkinys. Knyga pava
dinta “Eilėraščiai”. Ją redaga
vo J. Blekaitis. Tai yra H. Ra
dausko pomirtinis leidinys, ku
riame yra sutelkta visa, kas tik
tai buvo rasta po poeto mirties.

Universiteto paskaitose
Mano pažintis su Radausku 

buvo labai trumpa. Aš tą pažintį 
galėčiau pavadinti tik atsitikti
ne. Susitikau su juo pirmą kar
tą VD universitete dar nepri
klausomoje Lietuvoje. Vieną po
pietę atėjau į lotynų k. paskaitą 
humanitarinių mokslų fakultete, 
čia radau gana didelį būrį stu
dentų, tarp kurių buvo ir abu 
Radauskai.

Kalbant apie lotynų kalbą, 
paminėtina, kad VD universite
tas labai ilgai su ja turėjo įvai
rių nesusipratimų. Pradžioje 
priimdavo studentus be. lotynų 
k. pažymio gimnazijos baigimo 
atestate. Vėliau pradėjo reika
lauti 4 kl. pažymio, o dar vėliau 
8 klasių. Paskiau studentai tu
rėjo išklausyti dviejų semestrų 
kursą pas lektorių Kepalą, bet 
egzamino laikyti nereikėjo, už
teko tik kolokviumo. Pagaliau 
pagal naują reguliaminą visi tu
rėjo išklausyti dviejų semestrų 
kursą ir išlaikyti egzaminą. Lo
tynų k. tada pradėjo dėstyti jau
nas, tik ką grįžęs iš Romos J. 
Dumčius.

Kaip aš papuoliau į tą lotynų 
k. kursą? Mat, baigiau su mate
matika ir pasiryžau studijuoti 
teisę. Tais laikais tarnybą baig
davau 2 v., gyvenau šalia uni
versiteto, o teisininkams paskai
tos būdavo dažniausiai vakarais. 
Sąlygos buvo neblogos, bet mu
du su žmona turėjome tik 4 kl. 
lotynų k. pažymį atestatuose. Ji 
buvo jau bebaigianti prancūzų 
k. ir literatūrą, bet lotynų k. 
klausimas, kaip kokia pabaisa, 
stovėjo prieš akis. Tada abu nu
tarėme pradėti mokytis lotynų 
k. iš naujo ir užbaigti tą reikalą. 
Tad į pirmąją paskaitą susirin
ko ne jauni “fuksai”, bet jau pa
gyvenę studentai. Pradėjome vi
si šnekučiuotis. Tada susipaži
nau ir su Radauskais.

Mano žmona Radauskienę pa
žinojo jau anksčiau, nes abi lan
kė prof. VI. Dubo paskaitas. Tu
riu prisipažinti, kad aš iš pirmo
sios dienos ne tiek kreipiau dė
mesį į tą lotynų k. kursą, kiek į 
Radauskus, kurie buvo jaunave
džiai. Man tuoj kilo mintis, kaip 
juodu galėjo sueiti į porą, nes 
tarp jų buvo didelis amžiaus 
skirtumas. Kiek metų ji buvo 
už jį vyresnė, sunku pasakyti. 
Man atrodė, kad ji galėtų jam 
būti motina. Ji buvo augšta, su
džiūvusi, negražaus veido, pra
žilusiais plaukais ir jau pusėti
nai pageltusiais nuo rūkymo 
dantimis. Žmona man papasako
jo, kad ji yra iš Šančių rusė ir 
vadinosi Vera Sotnikov aite. Stu
dentai ją vadindavo “matuška”. 
Kartais didžiajame humanitarų 
koridoriuje pertraukų metu ga
lėdavai išgirsti, kai Pulgis And
riušis klausdavo Antaną Gustai
tį:

— Ar nematei matuškos?
— O kam gi tau jos prireikė?
— Norėjau užrūkyti.
Studentai sakydavo, kad ji ap: 

rūpina rūkalais visus prof. B. 
Sruogos teatro seminaro klausy
tojus. Mat, ji buvo uoli to semi
naro lankytoja, nes jaunystėje 
svajojo būti artiste.

Jų vedybos buvo praktiškas 
gyvenimo įvykis. Mat, tais lai
kais kiekvienam jaunam studen
tui buvo svarbu turėti kambarį 
ir bent kartą per dieną'pavalgy
ti. Tokiu globotiniu tapo ir H. 
Radauskas, kurį V. Sotnikovai- 
tė taip “globojo”, kad juodu net 
ir susituokė. Daug kas mano, 
kad už tą “globą” jis turėjęs ją 
pamokyti lietuvių k. O jos lietu
vių kalba buvo tikra “šanska 
rozmova”.

Susidraugavom
Su Radauskais, atrodo, lyg ir 

susidraugavome. Sėdėdavome 
drauge, per pertraukas pasikal
bėdavome. Kartais net ir užim- 
davome vieni kitiems vietą, ži
noma, pirmame suole, kad bū
tume arčiau profesoriaus. Ką 
juodu studijavo, tikrai sunku 
pasakyti. Atrodo, kad viską. Ta
čiau vieną dieną ji man pasakė 
turinti labai geras darbo sąly
gas, nes gyvena Šančiuose pas

V

Poetas HENRIKAS RADAUSKAS su savo žmona Vera Venecijoje 1961 m.

savo dėdę, kuris turi “Tilkos” 
šokolado fabriką. Ta proga ji 
atidarė gana didelį savo ranki
nuką ir parodė nemažą krepšį 
šokolado nuolaužų. Mes buvome 
labai patenkinti ir pasivaišino
me.

Daug kas tvirtina, kad H. Ra
dauskas buvo gana šnekus. Ta
čiau tada jis beveik nekalbėda
vo, užtat ji atkalbėdavo už abu. 
Kartą ji mums aiškino, kad juo
du su vyru nestudijuoja diplo
mams, o sau. Ji net ir pacitavo 
vieną ištrauką (žinoma, rusiš
kai) iš M. Gorkio “Mano univer
sitetai”. Ji buvo labai išsilavi
nusi moteris, mokėjo kelias kal
bas ir buvo labai apsiskaičiusi.

Vienas mūsų pasikalbėjimas 
man giliai įstrigo atmintyje. 
Kalbėjome apie poeziją. Ji pasa
kė: “Kai mes parašom eilėraštį, 
nesiunčiam jokiam laikraščiui, 
bet įdedam į stalčių, kad susigu
lėtų. Tik vėliau jį išimam ir pra
dedam šlifuoti tol, kol jis būna 
skambus' kaip,muzika”: Aš dirs
telėjau į Radauską, o jis nulen- 
kė galvą. Tada įėjo į auditoriją 
profesorius, ir pokalbis buvo 
baigtas. Po to daugiau apie poe
ziją niekad nekalbėjome. Taip 
ir baigėsi mokslo metai. Visi iš
laikėme lotynų k. egzaminus, 
padėkojome profesoriui J. Dum
čiui, kuris visą laiką buvo labai 
draugiškas su mumis, ir išsi
skirstėme.

Kartą sutikau aš Radauskus 
teatre. Prisimenu, kaip visi grū- 
domės prie drabužinių, o ji buvo 
kažkodėl nepatenkinta “Boriso 
Godunovo” opera ir pamurmėjo, 
kad lietuviai niekad nesupras 
rusų.

Prasidėjo karai, okupacijos, o 
mes pasitraukėme į vakarus. 
Susitikau vėl su Radauskais Či
kagoje, kur buvo tik ką pasibai
gusi pirmoji tautinių šokių 
šventė. Mat, ji buvo pakviesta į 
šokių rengimo komitetą. Buvau 
kartą apsilankęs ir jų namuose, 
kai dar gyveno kampiniame Ka
lifornijos ir Archer gatvių na
me. Po to skaičiau, kad juodu 
persikėlė į Vašingtoną, šian
dien, deja, abu jau yra mirę ir 
palaidoti sostinės kapinėse. . .

Žmonos Įtaka
Rašydamas šiuos savo atsimi

nimus, aš bandžiau būti labai 
atsargus, nes dar žinau, kad ro
mėnai yra pasakę, jog apie mi
rusius blogai nekalbama, nes 
jie negali apsiginti. Jeigu kalbi, 
kalbėk gerai arba nieko! Tad 
kodėl aš dabar rašau? Ogi to
dėl, kad turiu daugiau laisvo 
laiko ir kartais pagalvoju, kiek 
Radauskienė galėjo prisidėti 
prie savo vyro kūrybos. Aš nesu 
literatūros istorikas, bet manau 
kad ji galėjo turėti įtakos. Ji ga
lėjo jam padėti “šlifuoti”, tuos 
visus eilėraščių ritmus ir rimus 
net iki muzikalumo. Juk atrodo, 
kad Radauskui daugiau rūpėjo 
eilėraščių forma, negu jų turi
nys. Be to, jaučiama, kad jis lyg 
ir nepergyveno kenčiančios tau
tos nelaimių, suėmimų, kanki
nimų, žudymų, baisiųjų birželio 
trėmimų ir pan. Tiesa, jis vie
noje vietoje rašo: “. . . aš neve
du tautos. . .” Tačiau niekas iš 
jo ir nereikalavo, kad jis, kaip 
Maironis, vadovautų tautai. Iš
eiviams užteko B. Brazdžionio, 
kurio eilėraščius mes ir dabar 
skaitome su ašaromis akyse.

Bet pagalvokime, ar čia nėra 
jo žmonos įtaka? Gal jinai jį nu
teikdavo, kad jis mažiau kapsty
tus! apie “samanotą bakūžę”,

Padėka
1979 metų lapkričio 6 dieną mirė 

a.a. Jonas Naujokas
Nuoširdžiausiai dėkojame visiems giminėms, pažįsta

miems, draugams už užuojautas ir parodyta nuoširdumą 
skaudžioje valandoje.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. prel. dr. J. Tadarauskui 
už paskutinį patarnavimą velioniui ligoninėje, už' Rožinio 
atkalbėjimą, atnašautas Mišias ir palydėjimą į kapines. 
Dėkojame dr. Gailiui ir dr. T. Ryan už priežiūrą bei rūpestį.

Esame dėkingi P. Gulbinskui už vargoninkavimą ir taip 
gražias giesmes šventovėje. Dėkojame visiems, atsilankiu
siems laidotuvių namuose ir Rožinio maldose, taip pat da
lyvavusiems šv. Mišiose šventovėje ir palydėjusiems į am
žinojo poilsio vietą. Ačiū visiems už gėles ir užprašytas šv. 
Mišias už velionį. Esam dėkingi karsto nešėjams DLK Al
girdo šaulių kuopos nariams, už gražų paskutinį patarna
vimą Velioniui. Nuoširdus ačiū pirmininkui P. Kanopai už 
gražų žodį, pasakytą laidotuvių namuose ir kapinėse. .

Tegul Jums atlygina Viešpats.
Nuliūdę: žmona, dukterys, 

vaikaičiai ir žentai

bet plauktų į tarptautinius van
denis. Tiesa, jo eilėraščių yra 
išverstų į svetimas kalbas, o mū- 

. sų literatūros kritikai jį labai 
augštai vertina dėl jo poezijos 
formos tobulumo, muzikalumo, 
skambumo, dėl jo estetikos ir 
t. t. Tačiau pažvelkime, kiek jo 
lyrika turi pasisekimo lietuvių 
tarpe? Gal jo knygos guli lenty
nose dar neišpjaustytos? Man 
vienas mokytojas tvirtino, kad 
vaikai jo eilėraščių nepasirenka 
deklamuoti. Be to, jis pats labai 
dažnai grįžta prie Putino “Vivos 
plango” (Gyvuosius apverkiu) ir 
“Mortuos voco” (Mirusius šau
kiu), o H. Radausko vieną kartą 
paskaito ir daugiau nebeima 
knygos į rankas.

Rusų įtaka?
Turiu prisipažinti, kad man 

kaikurie H. R. eilėraščių posmai 
primena rusų poeziją. Pvz.:

“Ir ūžiančiom gelmėm karto
ja okeanas u

■ " Galingą ilgesį" dainuojančiūs <
■ undinės?” : - !i;-! u?.ei

Kodėl jis rašo okeanas, o ne 
vandenynas? Gal ir čia žmonos 
įtaka? Juk mums mokytojai mo-. 
kyklose aiškindavo, kad reikia 
sakyti Atlanto vandenynas, o ne 
okeanas. Anas posmas man pri
mena Puškino eilėraštį “Po si- 
nim valnam okeana”, kurį jis 
skyrė Napoleonui. Taip pat ki
toje vietoje:

“Aš nestatau namų, aš nevedu 
tautos,

Aš sėdžiu po šakom akacijos 
baltos. . .”

Akacijos Lietuvoje nelabai 
buvo žinomos. Jos augdavo dau
giausia dvaruose. Tačiau labai 
garsus, dar nuo caro laikų buvo 
senas rusiškas romansas “Sie
lyje akaciji” (Baltos akacijos). 
Labai gerai prisimenu, kai ma
no tėvas šį romansą kartą uždai
navo, tai motina taip supyko, 
kad vos nepaleido į jį kočėlo.

Juk tai nėra paslaptis, kad 
žmonos dažnai vyrams pataria 
ir padeda. Sako, kad B. Braz
džionis paskaito savo naujai su
kurtus eilėraščius žmonai, B. 
Sruogos žmona labai vertino sa
vo vyro talentą ir patardavo pa
sirinkti daugiau istorinių temų 
savo kūrybai. Putino žmona bū
davo kartais net ir pirmoji jo 
kritikė. Tad tikrai būtų įdomu 
paskaityti kieno nors parašytą 
straipsnį ar net ir studiją, kiek 
moterys prisideda prie savo vy
rų kūrybos. Tačiau, deja, turbūt 
jau niekad tokių pasiskaitymų 
nesulauksim, nes moterys apie 
tai visai negalvoja, o rašytojai 
vyrai, be abejonės, tai laiko tik 
asmeniniu savo šeimos reikalu.

A+A 
Mielam klubo nariui 

JONUI NAUJOKUI
staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 

MARIJAI, dukroms jų šeimoms bei giminėms —

Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir 
Medžiotojų Klubo "Giedraitis" valdyba

i3EESam«l’rllilillllllllHIWII—«■■!■!!II .................... II ............................ ........  I IHIgsapsgRgw

A+A
JONUI BIRGIOLUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ADELEI, 
dukrai NIJOLEI su šeima, sūnui EIMUČIUI ir vi
siems velionies artimiesiems —

Vanda ir Petras La pieniai su šeima

A+A

JONUI BIRGIOLUI

mirus, jo sūnų dr. J. E. BIRGIOLĄ ir visą šeimą 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

"Paramos" kredito kooperatyvas

i i.Ulb
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JONUI BIRGIOLUI

mirus, jo žmonai ADELEI, dukrai NIJOLEI, sūnui 
EIMUČIUI ir jo seseriai ADELEI STULGIENEI su 
šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu 
liūdime------

S. Olekienė su dukromis

Canadian Srt fMemorialž ILtb.
176 Lakeshore 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 ak
mens ir skulptūros, darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimą pagamintų paminklų lie

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

.2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-6955

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai '

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

Dr.RJ.Lapienis, 
optometristas, 

priima pacientus susitarus 

telefonu 621-5050 
EATON'S COURT 

SHERWAY GARDENS 
ETOBICOKE, ONTARIO ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



PLB visuomeninių reikalų komisija po savo posėdžio Čikagoje. Iš kairės I 
eilėje: J. Kuraitė, PLB pirm. V. Kamantas, G. Damušytė, dr. K. Ambrozaitis; 
II eilėje: V. Kleiza, A. Gureckas, Br. Bieliukas, I. Laučienė, dr. T. Remeikis, 
S. Kuprys, ši naujai sudaryta komisija pradeda savo darbus

roi beldžiasi paskiros grupės
Sovietų pavergtų kraštų išeivija galėtų būti stipri pajėga

Žurnalą "Į Laisvę” pasklaidžius

S. ŠETKUS
Nevienas gali nusistebėti, kad 

nuo sovietinės vergijos pradžios 
iki šių laikų pavergtieji neturi 
stiprios, bendrai veikiančios or
ganizacijos. Bet tam yra prie
žasčių. Viena tokių yra nepa
kankamas mokėjimas anglų kal
bos ir stoka lėšų. Plačiu organi
zaciniu būdu veikti Amerikos 
kraštuose neužtenka mokėti 
angliškai susikalbėti. Lėšų veik
lai beveik nėra jokių.

Kiek lėšos turi veiklai reikš
mės, aiškiai parodo arabų veik
la. Kadaise nežinomi arabai da
bar yra tarptautinės politikos 
centre. Finansiškai yra stiprūs 
ir žydai, todėl ir jų veikla stipri. 
Palestiniečiai, remiami milžiniš
kų sumų, dabar jau turi net 
Jungtinėse Tautose nuolatinį at
stovą. Žydų ir arabų užkulisinės 
organizacijos nuolat veikia vie
šąją amerikiečių opiniją.

Sovietai tokiems pat tikslams 
skiria bilijonus. Laisvąjį pasau
lį jie tiesiog paskandino savo 
melų jūroje. Kad ir toks laikraš
tukas, kaip “Gimtasis Kraštas”, 
turi net dvylikos asmenų štabą. 
Kiek tada-turėtų turėti laikraš
čiai leidžiami išeivijoje?

Ta sovietų propaganda veikia 
ir pavergtų tautų žmones. Uk
rainiečiams nuolat primenamas 
Lvivas, čekoslovakams Cešinas, 
mums — Klaipėda ir Vilnius, o 
lenkams — Pomeranija. Atseit, 
visa tai sovietai “išlaisvino”.

Tokia politika sovietams yra 
naudinga. Iki šiol pavergtieji 
negali susėsti prie vieno bendro 
stalo. Jie vis prisimena ne tai, 
kas turi būti, bet tai, “kas bu
vo”. Nekovojamą su bendru 
priešu, bet skaldomasi tarpusa
vyje. Yra ir mūsų tarpe žmonių, 
kurie taip galvoja. Vienas tokių 
seniau rašė: “Su lenku kalbėtis 
tegalima pasiėmus į ranką šau
tuvą”. O kad lenkas irgi gali pa
siimti šautuvą, tai nepagalvoja
ma. Pagiežą visad lengviau iš
lieti, negu kovoti prieš bendrą 
savo ir kitų tautų pavergėją.

Paskiros pavergtų tautų or
ganizacijos veikia beveik visuose 
žemynuose. Dažnai spaudoje 
skaitome, kad tokioje ir tokioje 
šalyje ką nors bendro atliko ke
lių tautybių žmonės. Šalia lietu
vių, latvių, estų, ukrainiečių, 
kartais minimi lenkai, vengrai, 
bulgarai ir kiti.

O tai reiškia, kad gyvenimas 
suveda pavergtuosius, kai išky
la kuris politinis reikalas. Mat, 
su didesne jėga labiau skaitosi 
ir šalių politikai. Natūralu, nes 
nuo balsų skaičiaus priklauso ir 
jų politinė karjera.

Šis reikalas ypač aiškiai yra 
išryškėjęs St. Catharines mies
te, kur jau visa eilė metų stip
riai veikia Pavergtų Tautų or
ganizacija, susidedanti iš septy
nių tautybių: lietuvių, latvių, es
tų ukrainiečių, čekoslovakų, 
lenkų ir vengrų. Su šia organiza
cija skaitosi ir viso Niagaros 
pusiasalio kanadiečių politiniai 
bei kultūriniai veiksniai. Skai
tosi ir vietinė spauda — spaus
dina Įvairius tautybių politinius 
rašinius, atskleidžiančius sovie
tų propagandos melus, aiškinan
čius tikrą padėtį pavergtuose 

Montrealio pensininkų klubo “Rūta” suruoštame bazare sesuo Teresė ir A. 
Ališauskas jieško laimingo loterijos bilieto

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

Parašykite čekį arba pašto perlaidų 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.

kraštuose, net nutildančius vie
tos prosovietinių elementų svai
čiojimus.

Nėra šioje srityje tokio kana- 
d i e č i o parlamentaro-politiko, 
kuris pakviestas neateitų į šios 
organizacijos renginius. Ši or
ganizacija jau yra pajėgus bal
sas už pavergtų tautų laisvės 
siekius.

Kodėl tad tokios organizaci
jos negalėtų veikti bent dides
niuose miestuose tiek Ameri
kos, tiek kituose žemynuose? 
Greičiausiai dėl tinkamų žmo
nių stokos. Pvz. Toronte anais 
metais Įsisteigė sovietų Paverg
tų Tautų organizacija, kartu 
pasiskelbdama “trečia politine 
jėga Kanadoje”. Suvažiavime 
dalyvavo apie šimtas Įvairių pa
vergtu tautų atstovų. Iš Hamil
tono dalyvavo net 10. Nebuvo 
tik lietuvių atstovo, nes kažkas 
spėjo pakalbėti prieš šią organi
zaciją, esą jon įeiną ir lenkai. . .

Įsisteigusi organizacija žadėjo 
netrukus vėl šaukti suvažiavimą, 
bet. . . viskas nutilo. Pasiteira
vus kodėl, pasirodė, kad organi
zacijos pirmininkas yra labai 
savo praktika užsiėmęs gydyto
jas. . .

Tokie dalykai, žinoma, negali 
stabdyti PT organizacijos pliti
mo kituose miestuose, nes juk 
be pavergtų tautų vieningumo 
Įvairiatautė Kanados išeivija 
politiškai negali būti pajėgi. Ar
gi to neparodo graudūs mėgini
mai išrinkti bent vieną savo at
stovą į kokią nors kanadiečių 
valdžią? Ir mes, lietuviai, kiek 
kartų mėginome, tiek kartų pri
trūko balsų. Geriau yra gauses
niems ukrainiečiams, lenkams, 
bet ir jiem nelengva.

Neretai išrinktas į valdžią ka
nadietis, kad ir puikiausias žmo
gus, labai nedaug ką išmano 
apie mūsų reikalus, o apie tarp
tautinius tai nė neklausk. Tokius 
sovietai ir murkdo. Ir taip yra 
visose šalyse. Jei tokiu būdu 
sovietų agentai visur Įlenda, tai 
kaltės pirštą reikia atsukti ir į 
mus visus, pavergtų tautų žmo
nes. Jei išrinksime tą ar kitą 
PT organizacijos siūlomą žmo
gų, tai jis ir kovos parlamentuo
se už pavergtųjų laisvės intere
sus.

Didžiausia šios veiklos dirva 
galėtų būti Amerika, kurioje 
gyvena milijonai žmonių iš so
vietų pavergtų žemių. Tautos, 
veikdamos paskirai, neproduk
tingai leidžia lėšas, varsto svar
bių įstaigų duris ir nieko kon
kretesnio nepasiekia. Už sutelk
tas lėšas būtų galima surasti 
specialistus, žinančius kaip pa
siekti Įtakingiausius valdžios 
žmones. Taip sako paprasčiau
sia logika: jei žmogus negali 
pats pastatyti kurio pastato, pa- 
sisamdo rangovą.

Tad steikime Pavergtų Tautų 
organizacijas! Kovokime s u 
bendru priešu suglaustomis jė
gomis. Priešas labai galingas, 
bet nėra nemirtingas.

® BLOGA yra tik tada, jei tauta 
į visą jai daromą žalą nc-bereaguoja, 
jei ji, nemoralumo atrofuota, su juo 
apsipranta ir rezignuodama jam pa
siduoda. Iš tokių pasidavėlių sunku 
belaukti ko pozityvaus. J. ERETAS

JURGIS GLIAUDĄ

Rugsėjo numeryje pradėta 
Vytauto Vaitiekūno Vatikano 
Rytu politikos sklaida. Tai 1975 
m. V. Vokietijoje išleistos Hans- 
jacob Stehle knygos “Die Ost- 
politik dės Vatikans” apžvalga.

Vatikanas yra doktrininė 
valstybė, todėl išpažįstamoji 
doktrina neretai diktuoja veiks
mus, diplomatinius posūkius, 
partnerių pasirinkimą. Šie vin
giai neretai sunkiai išaiškinami, 
neturint prieš akis Vatikano po
litikos siekių. Toji politika daug 
sprendimų daro “sub specie 
aeternitatis”. Tad tikėjimas, 
kad pageidaujamoji pozicija bus 
kada nors laimėta. Tai optimiz
mas dažnų pralaimėjimų pūgo
je. Rytų politika čia yra kaitos 
santykiai su Kremliumi. Tų san
tykių bangavimai ir sudaro ra
šinio turini. Tas šešių dešimt
mečių laikotarpis atpasakotas 
kondensuotai, bet neišjungiant 
svarbių detalių. Popiežių, kaip 
politikų, portretai duoti ryškūs, 
esminiais vaizdavimo potepiais. 
Per visą ligšiolini okupacijos 
laiką, kaip matyti iš šios apžval
gos, Lietuvos, kaipo pustrečio 
milijono katalikų grupės, įkali
nimas niekad neturėjo pagrindi
nio vaidmens Vatikano Rytų po
litikoje ir neišsiveržė iš gerų 
(bet abstraktiški!) vilčių sferos.

Knyga išleista 1975 m., tad 
rašinio-apžvalgos tęsinyje nega
lės būti dabartinio popiežiaus 
politikos vaizdo, lietuviško 
avanposto vaidmens būsimoje 
Vatikano Rytų politikoje.

Apie Lietuvą
Rašinyje “Lietuvos perspek

tyvos politiniu ir kultūriniu po
žiūriu” Z. V. Rekašius eina lo
ginių silogizmų metodu. Jis at
randa logišką bendrojo pasiprie
šinimo okupantui sąsają. Tai 
ginkluoto pasipriešinimo vietą 
užėmusi religinės laisvės kova 
(psl. 30) ir vėliausiai pakilę tau
tinio išsivadavimo daigai. Įdomi 
yra autoriaus pastebėta “neprie- 
šiškumo partijai” mintis. Tačiau 
reikalauja šviesos tos minties 
prigimtis: ar tai partokratijos 
nykimo ženklas, ar partinės po
litikos strategija? Autorius mini 
P. Griškevičiaus kalbos naujo
viškumą, esą jis neliaupsinęs 
rusų kalbos kulto, ir dėlto su
prastina kaip “apeliaciją į lie
tuviškąjį nacionalizmą” (psl. 
28). Tuo tarpu populiari ir vul
gari partinės politikos norma 
glūdi V. I. Uljanovo duotoje 
veiklos normoje: “norint toliau 
nušokti, reikia atsitraukti. . .”

Trijuose punktuose (psl. 31), 
kurie nusako katalikų aktyvistų 
prigimtį, Z. V. Rekašius opti
mistiškai tvirtina: “Apie bet ko
kį gyventojų nutautėjimą ar su- 
rusėjimą negali būti nė kal
bos.” Bet despotinėje valstybė
je nutautėjimas vykdomas tero
ro keliais. Teritorija yra po ko
jomis siūbuojanti žemė. Krymo 
totorių ir Pavolgio vokiečių pa
vyzdžiai primena gyventojų eg
zistenciją ant teroristinio vulka
no.

Z. V. Rekašiaus pastabos apie 
socialistinio realizmo silpnėji
mą yra visiškai tikros ir gaila, 
kad šios temos jis nepanagrinė- 
jo platėliau.

Kritiški žvilgsniai
Viliaus Bražėno straipsnis 

“Keistina politinės veiklos kryp
tis” yra gana pesimistinis. Tai 
aštroka politinio (ir kultūrinio) 
nuolaidumo kritika, nes iš šio 
keisto dialogo laimėtojais išeina 
sovietinis blokas. Autorius rašo: 

BALTIC SAGA - BALTICOIN
Paskutinis Balticoin išpardavimas! 

ztfnc'Sx. 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.

“Pagrindiniai Amerikos lietuvių 
politinėje veikloje tiesioginiai 
dalyvaują veiksniai (ALT ir 
JAV LB) galėtų pastangų ir iš
teklių svorį permesti į konser
vatyvios, prieškomunistinės 
JAV opozicijos rėmimą, tuo pa
čiu atsiribodami nuo liberalinio, 
tikrumoje, prosovietinio politi
nio sparno” (psl. 40).

Redakcija praleido be komen
tarų V. Bražėno atskirai padė
tas pastabas “dėl LFB credo”. 
Šitą “credo” autorius laiko ko- 
votojiškumo požiūriu visai im
potentišku, raginančiu pasyviai 
stebėti atsiskleidžiančius “gi
gantiškos kovos” įvykius. Auto
rius laiko LFB credo miglotu, 
prieštaringu, nevykusiu. Prieš
taringi savo nusakymais “LFB 
credo” postulatai, autoriaus 
tvirtinimu, netalkina kovai prieš 
socialistinį totalizmą.

Labai aktualus yra Vt. Vt. ra
šinys “Po JAV LB IX tarybos 
rinkinių”, kurį redakcija iš
spausdino skyriuje “Veiksniuo
se ir veikloje”. Šiam svarstymui 
tenka nesvyruojant pritarti. LB 
turi būti dėkinga autoriui už 
skaudulių nurodymą, jų demas
kavimą, kuris yra paveikiausias 
vaistas ligai. Prie visų nenorma- 
lybių, kurios minimos rašinyje, 
nerandame dar vienos, būtent, 
išankstinio LB rinkikų sąrašo. 
Tokius sąrašus privalo turėti 
kiekvienas LB balsavimo punk
tas bent mėnesį prieš rinkimus. 
Autorius įtikinančiai kalba apie 
kandidatų parinkimo procedū
rą. Su tokia pat precizija tenka 
eiti prie rinkikų registracijos 
precizijos. Rinkimo dieną ne
tikslu registruotis rinkiminės 
urnos akivaizdoje. Šis momentas 
privalo būti sekančių rinkimų 
procedūroje pabrėžtas. Balsavi
mo sąrašai sudarytini iš anksto.

Kiti straipsniai
Žurnalo pokalbis su Stasiu 

Barzduku, pradėtas švelnioje 
biografinių atsiminimų tonaci
joje, vėliau užgriebia daug la
bai skaudžių nūdienos LB poli
tinio gyvenimo skaudulių. Po
kalbiu įsigauna poleminių tonų. 
Iš panaudotų citatų matyti, kad 
rinkinio “Į pilnutinę demokrati
ją” nuostatai, jų angažavimasis 
pilnutinei demokratijai mūsų 
aplinkos nuotaikoje skamba 
ultraidealistiškai. Tačiau dabar, 
kaip niekad, tenka apeliuoti į 
idealizmą. Posūkis reformuoti 
žmogų ir tik per reformuotą 
žmogų kurti visuomenę suskam
ba ir idealistiškai, ir doktriniš- 
kai. . .

Juo’tbės pasirašytame frag
mente “Paslaptis nepalaidota” 
labai įžvalgiai nušviesta prielai
dų grandinė apie 1926 m. su
šaudytus pogrindinės Lietuvos 
kompartijos keturis vadovus. 
Remdamasis turima medžiaga 
autorius spėja, kad vadinamieji 
“keturi komunarai” buvę parti
jai nebenaudingi, jų partinė lai
kysena atsijusi nuo partinių 
normų ir disciplinos. Komparti
ja buvusi patenkinta jų sušau
dymu ir kartu per tai laimėju
si “savo šventuosius”, vieninte
lius tuos keturis, kurie ir skel
bė “lietuviškos buržuazijos te
rorą”. Iš Juo’tbės teksto galima 
spėti, kad “keturių komunarų” 
sušaudymas buvęs net naudin
gas kompartijai. Tai buvę “ko
munistai su žmogiškais veidais”. 
Kompartija nusikračiusi savo 
liberaliais nariais su lietuviško 
teismo talka!

Rašinys įdomus savo išvado
mis. Su vienu tvirtinimu negali
ma sutikti, būtent, “kad paslap
tis liktų paslaptim, Dekanozo

vas buvo sušaudytas”. Dekano
zovas nušalintas daug vėliau ir 
dėl kitų motyvų.

Vedamieji
Vedamieji narsūs ir įdomus. 

“Mūsų atsakymas” rašinyje gal
būt reikėtų kaiką pataisyti. Ja
me siūloma kaupti išeivijos san
dėliuose ar archyvuose ateityje 
išlaisvintai lietuvių tautai išei
vijos knygas. Pasiūlymas idea
listinis ir ilgai laiko distancijai 
gana nepraktiškas. Popierius 
nėra patvari vertybė. Ir kur to
kios patalpos, kur galima su
kaupti šimtus tūkstančių knygų 
ir popierių apsaugoti nuo laiko 
veikmės? Čia iškyla mikroarchy- 
vų klausimas. Todėl jau dabar 
laiko veikmei atspariais archy
vais LB privalo rūpintis.

“Kai kalbajna monologu” — 
poleminis vedamasis, kuriuo 
smerkiami monologais ' kalban
tieji visuomenininkai ar žurna
listai. Visuomenės veikėjo mo
nologas yra piktybinis reiškinys 
ir veikloje, ir organizacijoje. 
Tai vieno asmens nusistatymų 
primetimas kolektyvui, o per 
tai kenkimas tam kolektyvui. 
Visuomeninės veiklos pagrindas 
visad yra atremtas į kolektyvą.

Žurnalo vedamieji, kurie pa
prastai dedami paskutiniuose 
puslapiuose (iššūkis žurnalisti
nei tradicijai!), panašūs į laivo 
vairą, kuris nustato laivo kryptį. 
Šie vedamieji žurnale visad kon
densuoti, pozityvūs, nepolemi- 
niai. v_-

Kursai Vilniuje
Šiame “Į Laisvę” numeryje 

(rugsėjo) domina Gintauto Ka
minsko atvejis. Pastarasis 1974 
m. nuvyko į lituanistinius kur
sus Vilniaus universitete. Kur
sų vadovai skubomis Gintautą iš 
kursų pašalino, neleido jam pa
viešėti okup. Lietuvoje, išvarė 
atgal į Australiją. Ir tai dėl ke
lių klausimų, kurių negalėjo su
virškinti kursų vadovybė.

Šią patetiškai tragišką istori
ją pasakoja Jonas Butkus, šalia 
Gintauto Kaminsko rodydamas 
keistokus asmenis, kurie, norė
dami pabūti “lituanistiniuose 
Vilniaus kursuose”, lengvai su
virškina kursų lektorių pasta
bas apie išeivijos “fašizmą”, “at- 
žagareiviškumą”, “jų tėvų na
cizmą”. ši kursų vadovų elgse
na tuo būdu yra demaskuota. 
Buvo tokių dezorientuotų jau
nuolių, kurie netgi Gintautą Ka
minską ragino tylėti ir negadin
ti to “good time” Vilniuje, ku
rį kursų vadovybė siūlė už kant
rų apatiškumą, nors jų tėvus 
vadino fašistais, naciais ir žu
dikais. Būtų geriausia išgirsti 
tą istoriją iš Gintauto lūpų. . .

Turner & Porter 
laidotuvių namai < 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533 -7954

Mil CHAPEL 21 S3 Huronlarto 5t„ 279-7MJ

RONCESVAU.CS CHAPEL 436 RonCMV*n«l~Av«. 
333-7954

Montrealio “Vaivorykštės” sambūrio tautodailės paroda, surengta St. Catha
rines, Ont., miesto bibliotekoje Kanados Lietuvių Dienų proga š.m. spalio 
5-6 dienomis. Miesto burmistrui R. ADAMS rodinius aiškina BIRUTES NA- 
GIENĖ. šią nuotrauką Įdėjo “St. Catharines Standard” 1979. X. 5 laidoje

Persekiojami Gudijos lietuviai
Lietuvos pogrindžio "Aušra" 16 (56) nr. paskelbė Gudijos 
(Baltrusijos) lietuvių raštą pirmajam kompartijos sekretoriui 

Mošerovui ir pirmajam Lietuvos kompartijos sekretoriui 
Griškevičiui. Čia spausdinama to rašto ištrauka

Didelę daugumą lietuviškų 
kaimų gyventojų sudaro prakti
kuoją katalikai. Deja, pamaldų 
lietuvių kalba niekur nėra. Nuo 
1950 m. uždaryta Pelesos baž
nyčia, nors daug kartų buvo 
kreiptasi į vietinius ir centri
nius valdžios organus. Mes su 
pavydu žiūrime į Lietuvos TSR 
tikinčiuosius, kur yra užtikrin
tos jų teisės, suteikiant galimy
bę tenkinti religinius poreikius 
gimtąja kalba.

Labai skaudžiai į broliškus 
lietuvių ir baltarusių tautų san
tykius atsiliepia kultūrinių ry
šių su Lietuvos TSR meniniais 
kolektyvais ir organizacijomis 
trukdymai: neleista atvykti vals
tybiniam dramos teatrui su A. 
Vienuolio spektakliu “Pasken
duolė”, buvo sužlugdyta etno
grafinė ekspedicija, jos daly
viams jau susirinkus vykti į Pe
lesos apylinkes. O juk mūsų 
krašte yra daug vertybių, tu
rinčių svarbos lietuvių kultūrai. 
Tai ypatingai senos liaudies dai
nos, pasakos, papročiai, įdomūs 
etnografiniai kaimai. Apylinkė
se gausu medžiagos iš Tarybų 
valdžios kūrimosi laikotarpio, 
karo metų ir pokario atkuriamo
jo darbo laikų.

Neeilinės reikšmės kalbinin
kams turi ir savita tarmė, iš gi
lios senovės išlaikiusi daugybę 
archaizmų. Dar baltalenkių oku
pacijos metais tuo domėjosi Vo
kietijos, Suomijos, Norvegijos ir 
kitų kraštų baltistai. Mums la
bai skaudu, kad nekartą vieti
nės valdžios palaikomi chuliga
nai buvo apmėtę akmenimis lie
tuvių mokslininkų akademikų 
profesorių J. Balčikonio ir T. 
Ivanausko automobilius.

Mes esame tikri, kad tai ne 
vietinių vadovaujančių partinių 
ir tarybinių organų darbas, o 
buvusių lenkų šlėktų darbas, be 
galo bijančių tikros ir nuošir
džios lietuvių ir baltrusių drau
gystės, neapykantos vaisius. 
Lenkiškieji šovinistai engė mū
sų kraštą, pirmoje eilėje lietu
viškus kaimus. Buržuazijos val
dymo metais, vokiečių okupaci
jos laikotarpyje po “Armijos 
krajovos” vėliava jie žudė mūsų 
tėvus ir brolius, degino mūsų 
kaimus ir sodybas. 1944 m. pa
vasarį sužvėrėję lenkų buržua
ziniai nacionalistai drauge su 
hitleriniais okupantais subom
bardavo ir sudegino didelį bei 
gražų lietuvišką Pelesos kaimą. 
O kiek liko našlaičių Pavalakės, 
Druskininkų, Dubinių ir kituose 
kaimuose! Iki šių dienų išliko 
tokių neapykanta degančių šo
vinistų. Juos erzino užsimezgu
si graži Vilniaus valstybinio uni
versiteto studentų tautosakinin
kų draugystė su buvusiu lietu
višku “Lenino kelio” kolūkiu. 
Atsirado ir įtakingų asmenų. 
Jie išvystė piktą kampaniją 
prieš tuometinį kolūkio pirmi
ninką, gražios lietuvių-baltaru- 
sių draugystės šalininką, buvusį 
narsų baltarusių partizaną Ar
kadijų Lobko ir jo žmoną Jeka
teriną. Mūsų gerbiamas drg. 
Lobko buvo apšmeižtas ir, neat
siklausus mūsų, nušalintas nuo 
vadovavimo kolūkiui.

Reorganizavus kolūkį, į jo 
vietą, mums vieningai priešta
raujant, buvo paskirta lenkė 
Liucija žilinskaja. Dar niekas 
mūsų taip neapšmeižė ir neko
neveikė, kaip ši lenkų buožės 
duktė su partiniu bilietu. Pir
miausia ji oficialiai visuotinia
me susirinkime uždraudė mums, 
lietuviams, viešoje vietoje kal
bėtis gimtąja kalba. Už tai su
mokėjo baudas nevienas Pele
sos kaimo gyventojas. Žilinska
ja mus pravardžiavo kaip įma
nydama, vadino mus “kitaicais” 
ir kitokiais keistais vardais.

Apie žilinskajos darbelius ži
nojo partijos rajono ir Gardino 
srities komitetai, bet jokių žy
gių nesiėmė. L. žilinskaja buvo 
nušalinta nuo darbo, kai visiš
kai sužlugdė Ždanovo v. kolūkį, 
o doras, sumanus vadovas A. 
Lobko nebuvo grąžintas į kol
ūkio pirmininko postą.

Keista, kad pastaraisiais me
tais vis didėja kaikurių Baltaru
sijos TSR respublikinių organų 
noras izoliuoti mus nūs Lietu
vos, savo tautiečių, mums bran
gaus ir mylimo Vilniaus. Balta
rusijos TSR partiniams orga
nams reikalaujant, atitinkamos 
Lietuvos TSR organizacijos da
bar draudžia ne tik organizuo
tai, bet ir individualiai Lietuvos 
gyventojams viešėti pas mus. 
Draudžiama pas mus lankytis 
darbininkams ir įstaigų tarnau
tojams, o ypač inteligentijai ir 
studentams. Nevienas vilnietis 
arba kaunietis nukentėjo, grį
žęs iš Pelesos ar Pavalakės. 
LTSR valstybės saugumo orga
nai liepė dešimtims inteligentų 
pasirašyti pasižadėjimą nesilan
kyti pas Baltarusijos lietuvius. 
Tokių neprotingų draudimų 
svečiuotis ir keliauti turbūt ne
sugalvojo ir neįgyvendino nė 
viena mūsų šalies respublika.

Todėl mes kategoriškai pa
reiškiame, kad tai bergždžios 
pastangos. Jokia jėga mūsų ne
atplėš nuo mūsų Tėvynės Lietu
vos, mūsų šventojo miesto Vil
niaus, nuo laisvų ir laimingų 
mūsų brolių ir seserų lietuvių. 
Lietuva ir Vilnius mums buvo 
ir bus brangiausi vardai.

Šį pareiškimą mes adresuoja
me Jums, Baltarusijos ir Lietu
vos komunistų partijos pirmie
siems sekretoriams, kad Jūs, 
gerbiamieji draugai: bendrai pa
sitarę, visiems laikams išspręs- 
tumėte mūsų krašto lietuvių rei
kalus. Nuo Jūsų priklauso mūsų 
egzistencija, o tuo pačiu ir bal- 
tarusių-lietuvių geri ir broliški 
santykiai.

Todėl dar kartą prašome pa
šalinti visas anksčiau darytas 
kliūtis, suteikti mums visas pi
lietines teises, garantuojamas 
TSRS konstitucijoje. Prašome:

a. Pelesoje dar šiemet įsteigti 
lietuvių dėstomąja kalba viduri
nę mokyklą nuo pirmos klasės.

b. Sudaryti visas sąlygas kul
tūrinei veiklai, lietuviškos me
no saviveiklos išvystimui, orga
nizuoti bibliotekose lietuviškų 
knygų skyrius, užprenumeruoti 
pakankamą skaičių lietuviškų 
knygų ir žurnalų.

(Nukelta į 5-tą psl.)



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1979. XI; 29 — Nr. 48 (1555)® PAVERGTOJE TEVffiEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
V. CESIŪNO “IŠPAŽINTIS”

Su Vilniun prievarta iš V. Vokie
tijos sugrąžintu olimpiniu irklavimo 
čempijonu Vladu Cesiūnu pirmiau
sia buvo surengta propagandinė 
spaudos konferencija vietiniams ir 
užsienio žurnalistams. Apie ją “Tie
sa” labai trumpai pranešė spalio 24 
d. Pranešime teigiama, kad V. Če- 
siūnas pats kreipėsi į Sovietų Sąjun
gos ambasadą ir kad su jos parama 
grįžo Vilniun, ši trumpa žinutė vie
tiniams skaitytojams paliko daug ne
atsakytų klausimų, nes visi kiti Duis- 
burgo varžybose dalyvavę sportinin
kai bei turistai nebuvo, reikalingi to
kios paramos. Į tuos klausimus “Tie
sa” pasišovė atsakyti paties V. Če- 
siūno vieša “išpažintimi” spalio 26 
d. laidoje. Savo atvirą laišką V. Če- 
siūnas pradeda susipažinimu su lie
tuvių kilmės vertėja Muencheno 
olimpiadoje Uršule Forkertiene, vė
lesniu Uršulės ir Ferdinando Per
kertų apsilankymu Vilniuje, ten gau
tu jų adresu. Prieš išvykdamas Duis- 
burgan, jis jiems parašė laišką, pra
nešdamas savo viešnagę V. Vokieti
joje.

RYŠYS SU URŠULE
Toliau V. Cesiūnas pasakoja: “Vos 

atvykome į VFR, jau pirmą vakarą 
iš viešbučio telefonu susisiekiau su 
Forkertais. Atsiliepė Uršulė. Smagu 
buvo girdėti jos balse, kaip man ta
da atrodė, nuoširdaus džiaugsmo 
gaideles. Kitądien ir pati ji, auto
mobiliu įveikusi daugiau kaip šim
to kilometrų kelią, pasirodė viešbu
čio vestibiulyje. Atvyko viena — 
Ferdinandas Forkertas buvo kažkur 
iškeliavęs įmonės reikalais. Dviese 
paslampinėjome po Duisburgą, ir ga
na nelauktai Uršulė pasiteiravo, ar 
nenorėčiau apsilankyti Altenoje, pa
sižiūrėti, kaip jie gyvena. Ji su vy
ru mane Vilniuje tada aplankė. Tai
gi dabar būsiąs atsakomasis vizitas. 
Atsisakyti nemačiau reikalo, ir ne
trukus Forkertų mašina. Uršulės 
vairuojama, skriejo jos namų 
link. . .”

GALVĄ APSUKO VYNAS
Apie tolimesnes savo problemas 

V. Cesiūnas rašo: “Restorane, kuria
me stabtelėjome užkąsti, atsirado 
Uršulės pažįstamų. Supažindindama 
su jais, Forkert vis pabrėždavo, kad 
esu olimpinis čempionas. Naujieji 
pažįstami vaišino vynu. . . Vėliau ra
gavome jį ir Forkertų namuose. Ne
su vyno žinovas ar bent mėgėjas. Vi
sada griežtai laikiausi sportinio re
žimo. Man atrodo, jog nemaža dalimi 
todėl galėjau ilgai ir gana sėkmin
gai sportuoti! — juk olimpinių žai
dynių nugalėtoju tapau trisdešimt 
dvejų metų amžiaus. Ragauti gėri
mai turėjo man keistą poveikį. Gal
vojau, jog dėl to, kad nesu pratęs 
vyną gerti. Nežinau, kuo buvau vai
šinamas, nenorėčiau piktais kėslais 
įtarti šeimininkus, tačiau pradėjau 
jaustis taip, kaip niekada anksčiau. 
Ir dabar daug ką prisimenu lyg per 
sapną. Apėmė kažkoks keistas tarsi 
palaimos, tarsi abejingumo viskam 
pojūtis, paraližuojantis valią, ati
mantis minties aiškumą, laiko suvo
kimą, gramzdinantis į nežinią. Gali 
kam atrodyti neįtikėtina, tačiau ir 
dabar anaiptol ne visus tų dienų įvy
kius atmintyje sugebu atkurti. Bu
vome sugrįžę į Duisburgą. Tačiau 
kuris iš viešbučio paėmėme mano 
daiktus — aš ar pats Forkert? Va
žiavome dar kažkur, su kažkuo buvau 
supažindinamas, kažką reikėjo pasi
rašyti. Pasirodo, išsiunčiau ir laiš
kus namo — tėvui, broliui ir sūnui. 
Atsigauti pradėjau tik apie rugsėjo 
trečią ar penktą ...”

GUNDYTOJAI
Atsigavimo išdava: “Prisimenu tris 

aplankiusius svečius. Pagyvenusi 
moteris sakėsi, kad yra Alina Gri

MARIJA IR PRANAS PARĖŠCIAI, savo šeimos aplinkoje Hamiltone atšven
tę 60 metų vedybinę sukaktį , Nuotr. Hodgskiss Studios

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

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

nienė. Vyriškis irgi nejaunas — Ba
ronas. Lyg literatas, lyg kažkokio už
jūryje leidžiamo laikraščio bendra
darbis. Buvo dar kažkoks vyriškis 
raukšlėtu veidu. Jo pavardės neatsi
menu. Visi trys, kaip supratau, lie
tuvių reakcinės emigracijos veikėjai 
turėjo nuspręsti, ką ir kaip toliau 
veiksiu. Klausiausi ir buvo keista: 
kalba apie mane, bet ką aš galvoju
— jiems visai nerūpi. Siūlė dirbti 
“Laisvės” radijo stotyje. Ta stotis 
įsikūrusi Miunchene ir, kaip visuo
menei žinoma, yra išlaikoma JAV 
centrinės žvalgybos valdybos (ČIA
— V. Kst.), iš kurios gautus milijo
nus dolerių paverčia eteriu perduo
damais šmeižtais prieš TSRS ir kitas 
socializmo šalis. . . Kažkuris iš at
vykėlių siūlė parašyti knygą apie ta
rybinį ' sportą. Papasakoti apie savo 
kelią sporto padangėje senokai sva
jojau. Manau, kad tai būtų naudinga 
jaunimui — juk Tarybų šalyje, kur 
sportuoja milijonai, ne išrinktieji, 
o atkaklieji tampa čempionais. . . 
Tačiau ne tokios knygos nori pana
šūs užsakovai — jiems rūpi ne suži
noti teisybę, bet skleisti melus apie 
tarybinį sportą, prasimanymus apie 
čempionų ruošimą. Artėjant Olim
pinėms žaidynėms Maskvoje, jie turi 
piktą tikslą — juodinti tarybinį spor
tą ir sportininkus .. .”

KELIAS ATGAL
Pasak V. Cesiūno, tada jį nusmel

kė mintis, kad jis yra laikomas tė
vynės išdaviku, kad tokio vardo gali 
susilaukti ir Lietuvoje: “Prašiau 
Forkert padėti man susisiekti su ta
rybine ambasada. Šeimininkai, ma
tyt, pajuto, kad jų užsibuvęs svečias 
nori ištrūkti. Bandė aiškinti, jog aš, 
sugrįžęs į Lietuvą, tuoj atsidursiu 
už grotų. Dar galį būti ir blogiau — 
mėginsiu bėgti, tai pasivys kulka. . . 
Supratau, kad aš privalau elgtis ryž
tingai. Sužinojau TSRS ambasados 
telefoną. Išvykau iš Izerlono, kur bu
vau pradėjęs lankyti vokiečių kalbos 
kursus. Taksi vežė į Boną — tai apie 
šimtas kilometrų kelio. Taip prasi
dėjo kelionė atgal. Vakaruose yra 
asmenų, kurie suka galvas, kaip su
gebėjau ištrūkti, kuria visokius ten
dencingus mitus. Į gimtinę grįžau 
savo noru ir savo iniciatyva. Pradė
jus atsipeikėti, tai buvo vienintelis 
vis stiprėjęs mano troškimas. Džiu
gu, kad jis išsipildė. . .” Tas džiaugs
mas visdėlto nėra pilnas: “Gera būti 
tikrų draugų tarpe. Tačiau susitikęs 
su žmonėmis, ypač mažiau pažįsta
mais, kartais jaučiu smerkiantį 
žvilgsnį. (. . .) Suprantu, kad dabar 
man susigrąžinti gerą vardą visų 
akyse yra nelengva. . .”

IŠVADOS
Visiems yra aišku, kad V. Cesiūno 

“išpažinties” laišką “Tiesai” paruo
šė patyrę kompartijos propagandis
tai. Sukti išvedžiojimai ir stilius pra
šoka sportininko, net ir olimpinio 
čcmpijono, literatūrinius sugebėji
mus. V. Cesiūno talentas — ne 
plunksnos, o irklo valdyme. Bene di
džiausiu propagandistų išradimu ten
ka laikyti tą paslaptingą vokiečių vy
ną, kurio dėka V. Cesiūnas net išti
są pusmėnesį praleido kažkokiame 
palaimos, abejingumo ir minties pa
ralyžiuje. Atrodo, tas vynas yra ke
leriopai stipresnis už sovietinę vod- 
ką. Jeigu jo turėtų Sovietų Sąjunga, 
galbūt tada Maskvoje sutiktų pasi
likti ir kaikurie vakariečiai sporti
ninkai. Laišku taipgi bandoma suda
ryti įspūdį, kad prievarta sugrąžin
tas V. Cesiūnas tebėra laisvas, vaikš
to Vilniaus gatvėmis, stebi į jį nu
kreiptus praeivių žvilgsnius. Ši ver
sija yra būtina dėl sparčiai artėjan
čios olimpiados Maskvoje. Priešingu 
atveju aštrių protestų galėtų susi
laukti olimpinis komitetas, gal net 
ir kaikurių sportininkų atsisakymo 
dalyvauti toje olimpiadoje. V. Kst.

Hamiltono abiturientai, apdovanoti knyga “Lithuanians in Canada” Šalpos Fondo suruoštame vakare. Iš kairės: A. 
Bugailiškis, V. Juškevičiūtė, R. Kvedaraitė, E. Norkutė, A. Pleinytė, V. Starkutė, D. Vitkevičiūtė, R. Jurgutytė

, Nuotr. J. Miltenio

S HAMILTON1
VEDYBINĖ SUKAKTIS. Anicetas 

ir Frances Povilauskai gausiame sa
vo draugu būry atšventė sidabrinę 
savo vedybų sukaktį. Į Jaunimo C. 
salę šeštadienio vakarą sukaktuvinin
ku pasveikinti buvo suvažiavę per 
200 svečių. Dauguma jų buvo iš Ha
miltono, bet buvo ir iš kitų vietovių. 
Toronto vyrų choro “Aras” choristai 
su vad. sol. V. Verikaičiu buvo atsi
vežę ir savo žmonas. Jie vėliau davė 
keletą savo inscenizuotų dainų ir į 
dainavimą įtraukė visą salę. Sukak
tuvininkus sveikino prel. J. Tada- 
rauskas, “Aro” muzikinis vad. sol. 
V. Verikaitis ir J. Karasiejus, AV 
par. choro dirigentė muz. D. Deks- 
nytė-Powell ir choro pirm. A. To
maitis, šaulių kuopos pirm. P. Kano
pa ir medžiotojų-žūklautojų klubo 
pirm. J. Stankus. Tiems visiems vie
netams Anicetas priklauso, dirba 
valdybose ar yra aktyvus jų narys. 
Sveikinimus išreiškė dar ir giminių 
atstovai. K. Milleris papasakojo ke
letą sukaktuvininkų gyvenimo frag
mentu, Paulius davė truputį humo
ristinės poezijos. Vakarą organizavu
sios ponios įteikė sukaktuvininkams 
nuo visų gražų sidabrinį indu rinki
nį. Dovanu buvo įteikta ir iš organi
zacijų. Prieš 25 metus iš Lietuvos 
jaunas panevėžietis AV šventovėje 
sumainė aukso žiedus su pirmosios 
imigracijos lietuvių dukra — Fran
ces Rozenbergaite ir nutarė kartu 
keliauti per gyvenimą. Tas bendras 
jų 25 metų gyvenimo kelias buvo 
laimingas. Hamiltono lietuviai linki 
jiems laimės ir tolimesiname jų gy
venime.

KANADOS LIETUVIU DIENAI 
Kazys Deksnys, KLB Hamiltono 
apyl. vicepirm., jau yra gavęs “Ha
milton Place”, neseniai statytą, erd
vią ir gražią salę pačiame miesto 
centre, kuri pasižymi ypatingai gera 
akustika.

LEONARDAS TURNEVICIUS, To
ronto universiteto muzikos fakulteto 
antrųjų metų studentas, Prancūzijoj, 
Cannes mieste, pasaulio akordeonis
tų varžybose laimėjo II vietą. Per
nai panašiose varžybose Lenkijoj jis 
buvo IV-tuoju. Jo tėvai H. Turne- 
vičiai gyvena Stoney Creek, Ont.

KELIAUTOJAI. Dr. Vida Staniūtė 
su mama išvyko atostogų į Meksiką. 
F. St. Daliai automobliu išvažiavo į 
Floridą, kur žada praleisti žiemos 
atostogas. O. Ant. Jusiai sugrįžo iš 
Bahamų, ten aplankę savo dukrelę 
Rūtą, kuri Nassau mieste mokytojau
ja. O. Bakšienės vyresnioji sesuo 
Marija Švanienė yra atvykusi iš Vil
niaus.

E. PR. LESEVIČIAI savo draugų 
ratelyje paminėjo 10 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

MIRĖ a.a. JONAS NAUJOKAS, 
DLK Algirdo kuopos šaulys ir duos- 
nus aukotojas lietuviškiems reika
lams. Sušlubavusi širdis lapkričio 6 
d. staigiai nutraukė jo gyvybės siū
lą. Staigiu savo vyro netekimu giliai 
sujaudinta liko jo našlė žmona Ma
rija ir dvi jau ištekėjusios dukterys. 
Turėjo jis Lietuvoje ir vieną seserį. 
Hamiltono šauliai velioniui surengė 
šauliškas laidotuves. Laidotuvių na
muose su savo kuopos šauliu atsi
sveikino kuopos pirm. P. Kanopa, 
iškeldamas mirusiojo šaulišką veiklą 
ir jo nuopelnus. Lietuvos trispalvės 
apdengtas jo karstas lapkričio 9 d. 
buvo nuvežtas į Mississaugos Sv. Jo
no liet, kapines ir ten, dalyvaujant 
uniformuotiems šauliams bei gau
siam būriui artimųjų, palaidotas. Jis 
buvo tauragietis, buvęs malūninin
kas, prieš tai gyvenęs Klaipėdos 
krašte. Iš tėvynės pasitraukė antrą 
kartą bolševikams ateinant. Buvo 
imigravęs ir į Angliją. Iš Anglijos 
atvyko į Kanadą ir čia visą laiką gy
veno Hamiltone. Paskutiniu laiku jį 
buvo ištikus didelė nelaimė: elektri
niu pjūklu jis buvo nusipjovęs sau 
vienos rankos pirštus. Sakoma, kad 
dieną prieš susergant jis buvo pra
dėjęs rašyti tik dabar surastai savo 
seseriai Lietuvoje laišką. Tas laiš
kas ir liko neužbaigtas . . . Hamilto
nas liūdi netekęs savo gero tautiečio 
ir malonaus žmogaus. K. M.

ATEITININKŲ BAZARAS. Gruo 
džio 9, sekmadienį, po šv. Mišių Jau
nimo Centre įvyks tradicinis ateiti
ninkų bazaras. Bus skanių užkan

džių, gražių rankdarbių ir Kalėdom 
Anksčiau paskelbtas paskaitininkas 
pritaikomų auksinių papuošalų, 
dėl neišvengiamų priežasčių, nega
lės dalyvauti. Šia proga sutiko pa
kalbėti dr. Rimas Petrauskas.

Korespondentas
PRIEŠKALĖDINIS POBŪVI S. 

KLK Moterų D-jos Hamiltono sky
rius savo metinės šventės proga ruo
šia prieškalėdinį moterų pobūvį — 
kavutę gruodžio 2, sekmadieni po 
pamaldų, parapijos salėje. P. Dirsie- 
nė pademonstruos ir paaiškins, kaip 
sudėti gėles į gražias puokštes. Bus 
paaiškinimas ir apie kambariniu gė
lių auginimą bei priežiūrą. Yra kvie
čiamos dalyvauti visos narės ir vieš
nios.

Šv. Mišios Dr-jos intencija bus 
sekmadienį, gruodžio 9 d., 10 v. r. 
Visos narės kviečiamos dalyvauti.

Valdyba
LAIMĖS RATĄ ruošia žūklautojų 

ir Medžiotojų Klubas “Giedraitis” 
gruodžio 8, šeštadienį, lietuvių para
pijos salėje. Pradžia — 19 v. Įvairūs 
laimėjimai, kavutė ir kiti gėrimai. 
Kviečiami visi. Valdyba

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyriaus ruoštas vajaus užbaigimo 
balius-šokiai lapkričio 3 d. Jaunimo 
Centre praėjo su gražiu pasisekimu. 
Dalyvavo per 200 svečių, jų tarpe la
bai daug jaunimo. Pradžioje buvo 
pristatyti lietuviai abiturientai: A. 
Bugailiškis, V. Juškevičiūtė, R. Jur
gutytė, E. Norkutė, A. Pleinytė, V. 
Stankutė, D. Vitkevičiūtė (dėl darbo 
negalėjo dalyvauti R. Verbickaitė ir 
Z. Vidugirytė). Visi abiturientai bu
vo papuošti gražia gėle. Jiems įteikė 
po knygą KLB Šalpos Fondo pirm. 
V. Sakas, šia proga sveikino juos pa
rapijos klebonas prel. J. Tadaraus- 
kas ir KLB Hamiltono apylinkės 
pirm. M. Gudinskas. Labai gražią 
programą atvežė Toronto šokio ir 
dainos ansamblis “Gintaras”. Visus 
susirinkusius tą vakarą žavėjo “Gin
taro” grakštūs šokiai bei gražiai 
skambančios dainos.

Komitetas yra labai dėkingas lai
mės staliukų aukotojams: E. T. Apa- 
navičiams, P. Bosui ir “Marlatt Fu
neral Home” savininkams už aukas. 
Taip pat komitetas reiškia nuošir
džią padėką visiems, kurie savo dar
bu bei auka prisidėjo prie vajaus 
užbaigimo baliaus pasisekimo. Di
džiausia padėka tenka visiems šal
pos darbo rėmėjams, kurie gausiai 
dalyvavo šiame parengime.

“AIDAS” ruošiasi skristi 1980 m. 
kovo mėn. į Los Angeles. Norintieji 
vykti kartu su “Aidu” prašomi re
gistruotis pas J. Pleinį telefonu 549- 
5372. “Aido” dešimtmečio koncertas 
įvyks 1980 m. balandžio 27, sekma
dienį. Choras nori savo dešimties 
metų veiklos sukaktį paminėti iški
liu koncertu, šiam koncertui jau 
gauta puiki salė. Visos organizacijos 
yra prašomos tą dieną neruošti jo
kių parengimų, o skirti “Aidui”. 
Choro repeticijos vyksta reguliariai 
kiekvieną sekmadienį nuo 1 v.p.p. 
iki 3.30 v.p.p. parapijos salėje. Mer
gaitės, norinčios įsijungti į choro 
eiles, mielai laukiamos.

“Aidas” sėkmingai koncertavo Ha
miltone kariuomenės šventės minė
jime lapkričio 24 d. Jaunimo Cent
re. Gruodžio 1 d. choras dainuos To
ronto Lietuvių Namuose. Kovo 15 ir 
16 d.d. numatyti koncertai Los An
geles kartu su solistu R. Strimaičiu. 
“Aidas” planuoja nuvežti dainą ir į 
San Francisco kovo 22 d. Taip pat 
“Aidas” pakviestas ir sutiko atlikti 
programą Montrealyje “NL” spau

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

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

dos baliuje balandžio 19 d.
Choro vadovas muzikas-kompozito- 

rius J. Govėdas prašo visas choris-. 
tęs reguliariai lankyti repeticijas, 
kad galėtų tinkamai pasiruošti kon- 
tams. Chorisčių tėveliai prašomi iš
aiškinti mergaitėms repeticijų lanky
mo svarbą. Tikrai malonu, kad iš to
limesnių vietovių mergaitės visada 
atvyksta į repeticijas, o hamiltonic 
tės lengvai apleidžia jas. Į choro ei
les yra įsijungusios dviejų šeimų 
dukros iš Cambridge ir vienos šei
mos dukros iš Mississaugos. Garbė 
toms šeimoms, kurios sudaro sąly
gas, kad mergaitės dalyvautų lietu
viškoje veikloje ir daina garsintų 
Lietuvos vardą. J. P.

Delhi-Tills&nburg, 
Ontario
PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiam už 
1979 m. spalio 20 d. mums suruoš
tas labai draugiškas išleistuves: ruo
šėjoms už paaukotą laiką, darbą bei 
rūpestį, Delhi lietuvių parapijos ku
nigams už vaišių palaiminimą ir da
lyvavimą išleistuvėse, visiems drau
gams bei pažįstamiems už dalyvavi
mą bei prisidėjimą prie labai gražios 
dovanos, kuri visuomet primins jūsų 
draugiškumą ir liks neužmirštama 
mūsų širdyse.

Juozas ir Aldona Vieraičiai

Oakville, Ontario
TAUTOS FONDUI l&79>m- auko

jo $55: Ar. Vale . (Vaįęeliųnas);'$50:! 
dr. S. Kazlauskas, Al. Vaičeliūnas, 
J. Žiūraitis; $40: Pr. Linkevičius; 
$20: Ig. Bumelis, Br. Liškauskas, 
Vyt. Miškinis, L. Moorby, Vyt. Pul
kauninkas, Al. Ramonas, E. Vaiče- 
liūnaitė, J. Vėgelis; $10: M. Janu- 
šaitis, R. Jonaitis, Alg. Malinauskas, 
J. McKenna, A. Sergantis, V. Že- 
meckas; $5: Z. Anccvičius, Ant. Au- 
linskas, Br. Bagdonas, J. Barzdaitie- 
nė, Vyt. Graibauskas, L. Jakaitis, 
J. Mykolaitis; $2: K. Beržanskis, J. 
Gimbutis, J. Klipčius. Nuoširdi pa
dėka visiems aukotojams.

Al. Vaičeliūnas, TF įgaliotinis

Vancouver, B.&
ŠACHMATŲ TURNYRAS. Spalio 

14 d. netikėtai Vankuverį aplankė 
Povilas Vaitonis su žmona. Trum
poms atostogoms apsistojo “Holiday 
Inn” ir susitiko su visa eile vanku- 
veriečių. Aplankė J. Prentice — Ka
nados atstovą tarptautinėje šachmatų 
federacijoje.

Vankuverio šachmatininkai pakvie
tė p. Vaitonius bendroms vaišėms. 
Malonu buvo sužinoti, kad Vaitonis 
sutiko dalyvauti simultane prieš lie
tuvius šachmatininkus Vankuveryje 
ir Vakarų Vankuverio šachmatų klu
bo narius. V. Skabeikio rūpesčiu bu
vo rasta salė ir su buvusiu Kanados 
šachmatų pirmenybių laimėtoju bu
vo progos žaisti 5 lietuviams ir 6 Va
karų Vankuverio klubo nariams.

Iš lietuvių dalyvavo — V. Skabei- 
kis, E. Gumbelis, P. Skučas, H. Tu- 
maitis, K. Vanagas (klubo irarys, B. 
Radzevičius buvo tuo laiku Toronte). 
P. Vaitonio žaidimu visi buvo nuste
binti, ypač tiksliais ėjimais. Visi da
lyvavę pralaimėjo, išskyrus V. Ska- 
beikį, kuris jau keturis kartus yra 
laimėjęs taurę penkerių metų laiko
tarpyje. Turnyrui užsibaigus, V. V. 
klubo atstovas p. Money padėkojo 
laimėtojui už tokį puikų turnyrą ir 
palinkėjo vėl tapti Kanados šachma
tų meisteriu. P. Vaitonis atsakyda
mas pabrėžė, kad Vankuveryje jis 
laimėjęs 1951 ir 1957 m. Kanados 
šachmatų pirmenybes. Jo žaidimas 
buvo komentuotas ir vietinėje spau
doje. K. V.

MOKAME UŽ: 
nuo lapkričio 1 d. 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 1 » %
term, depozitus I m. 12% 
term, depozitus 3 m. 11 Vi % 
pensijų fondo 10%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 131/2% 
asmenines paskolas 14%

JA Valstybės
PLB VISUOMENINIU REIKALŲ 

KOMISIJA pirmą savo posėdį turė
jo spalio 17 d. Čikagos Jaunimo 
Centre. Jame dalyvavo: PLB valdy
bos pirm. V. Kamantas, vykdomasis 
vicepirm. V. Kleiza, vicepirm. S. 
Kuprys, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirm. G. Aukštuolis, “Pa
saulio Lietuvio” red. R. Sakadolskis, 
čikagiečiai dr. K. Ambrozaitis, I. 
Laučienė, dr. T. Remeikis, B. Bie- 
liukas ir G. Damušytė iš Niujorko, 
A. Gurcckas iš Vašingtono, J. Ku- 
raitė iš Kanados. PLB visuomeninių 
reikalų komisija, nariams pasiskirs
čius darbo sritimis, rūpinsis PLB ir 
kraštų LB aktyviu dalyvavimu Lie
tuvos laisvinimo veikloje. Planavimo 
grupei vadovaus dr. K. Ambrazaitis, 
politinėmis studijomis bei tyrimais 
rūpinsis — dr. T. Remeikis, talkina
mas dr. K. Ambrozaičio, įvykių pa
diktuota skubia veikla — A. Gurec- 
kas. Nutarta sudaryti B. B.ieliuko va
dovaujamą PLB atstovybę prie Jung
tinių Tautų Niujorke. Ji seks Jung
tinių Tautų organizacijos darbą ir 
savo veiklą derins su baltiečius jun
giančiu BATUNu. Kun. K. Pugevi- 
čius gavo pilną posėdžio dalyvių pri
tarimą savo įstaigą Brooklyne pa
laipsniui paversti Lietuvių Informa
cijos Centru. Ryšiams su įvairių 
kraštų LB valdybomis vadovaus PLB 
vicepirm. S. Kuprys, techniškos tar
nybos grupei — I. Laučienė. Ryšiais 
su jaunimo darbuotojais rūpinsis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovė G. Damušytė, o politinę lie
tuvių veiklą Kanadoje koordinuos 
KLB krašto valdybos vicepirm. vi
suomeniniam reikalam J. Kuraitė. 
Visai visuomeninių reikalų komisijai 
vadovaus PLB valdybos pirm. V. Ka
mantas. remiamas JAV LB krašto 
valdybos pirm. V. Kutkaus, buvusio 
pirm. A. Gečio ir KLB krašto valdy
bos pirm. J. R. Simanavičiaus.

PUTNAMO SESELĖMS REMTI 
KOMITETAS, vadovaujamas pirm. 
B. Skrinskienės, Klevelando lietu
viams gruodžio 2, sekmadienį, 4 v. 
p. p., rengia sol. A. Stempužienės- 
švedienės, mezzo-soprano, ir pianis
to J. švedo koncertą Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje. 
Visas jo pelnas skiriamas N. Pr. Ma
rijos seselių naujų namų statybai 
Putliame. Koncerto programon yra 
įtrauktos operų arijos, Villa-Lobos 
dainos, lietuvių liaudies sutartinės 
ir paties J. Švedo kompozicijos.

PEDAGOGINIAI LITUANISTI
KOS KURSAI Klevelande, Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
patalpose, darbą pradėjo rugsėjo 25 
d. su šešiomis kursantėmis — V. 
Banionyte, M. Bankaityte, V. Juo- 
dišiūte, R. Kazlauskaite, Š. Lenkaus- 
kaitė ir R. Vyšnionyte. Joms dėsto: 
naująjį mūsų romaną — prof. A. 
Augustinavičienė, lietuvių kalbą ir 
literatūrą — V. Kavaliūnas, Lietuvos 
istoriją ir lietuvių tautos kultūros is
torija — A. Tamulionis, organizacinį 
pasaulio lietuvių gyvenimą — M. 
Lenkauskienė. Tikimasi susilaukti ir 
daugiau klausytojų.

Brazilija
LITERATŪROS BŪRELIS savo) 

spalio 27 d. posėdį turėjo Šao Pau( 
To mieste, inž. Arūno ir Margaritoj 
Steponaičių namuose. Plačiau susif 
pažinta su vilnietės poetės Janinoj 
Degutytės kūryba. Eilėraščius iš jų 
naujausio rinkinio “Tylos valandoj” 
skaitė R. Steponaitytė ir J. ValavĮ- 
čienė. Didelio dėmesio susilaukė 
Neimanto reportažas apie viešnagę 
Japonijoje, paskelbtas “Kauno Tie
soje” spalio 12 d. Jame R. Neiman
tas supažindina skaitytojus su M. K. 
Čiurlionio propaguotoju menotyri
ninku Ichiru Kato, Japonijoje įstei
gusiu M. K. Čiurlionio klubą, ir To
kijo ekonomijos kolegijos prof. Ikuo 
Murata. Pastarasis yra išvertęs į ja- 
pnų kalbą pasaką “Eglė žalčių kara
lienė”, vysk. A. Baranausko “Anykš
čių šilelį”, neseniai baigė versti K. 
Donelaičio “Metus”. Trys pirmosios 
dalys jau išleistos, o ketvirtoji bai
giama ruošti spaudai. Abu šie japo
nai su R. Neimanti kalbėjosi lietuviš
kai. Prof. I. Murata dabar ruošiasi 
versti “Lietuviškų pasakų” knygą.

■ Urugvajus
LIETUVIU PARAPIJA yra paruo

šusi lietuvių kalbos pamokas, kurias 
bus galima studijuoti korespondenci- 
niu būdu. Šį kursą parūpino Brazili
jos Lietuvių Bendruomenė portuga
liškai, ir jis buvo išverstas į ispanų 
kalbą. Dabar juo galės pasinaudoti 
Urugvajaus, Argentinos, Venccuelos 
lietuviai.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS 
“ĄŽUOLYNAS”, ruošdamasis išvy
kai i JAV ir Kanadą, spalio 6 d. da
lyvavo armėnų šventėje su kitomis 
tautinių šokių grupėmis. Vyresnieji 
“Rintukai” tautinių šokių programą 
spalio 7 ir 14 d. d. atliko dviejose 
Montevideo mokyklose. Akordenu 
akmpanimentą “Rintukams” parūpi
na E. Evoluckas ir G. Verneris.

Argentina
ARGENTINOS LILETUVIU OR

GANIZACIJŲ ir Spaudos Taryba sa
vo naujon valdybon išrinko: pirm. 
— J. Mičiūdą, vicepirm. — K. Kliau
gą, ižd. — A. Burbą. Jie yra Argen
tinos Lietuvių Centro, Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje ir Senelių Ži
dinio veikėjai. Sekretoriaus vieta re

zervuota Argentinos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos atstovui, vicesekreto- 
riaus — Aušros Vartų parapijos at
stovui.

BERISO MIESTAS visą rugsėjo 
mėnesį paskyrė ateivių reikalams. 
Specialios programos vyko to mėne
sio savaitgaliais, šventė buvo pradė
ta ateivių Mišiomis seselių konosijie- 
čių salėje, dalyvaujant La Platos 
vyskupui J. M. Montes. Mišių teks
tus kiekvienos tautybės atstovai 
skaitė gimtąja savo kalba. Šį skaity
mą lietuviškai atliko mindaugiečiai 
jaunuoliai Miriam Griškaitė ir Alek
sandras šaulys. Tautinės grupės pa
maldose dalyvavo su savo vėliavo
mis. Po pamaldų visi dalyviai gėlė
mis papuošė San Martino paminklą. 
Mindaugo Draugijos šokėjai rugsėjo 
8 d, su keturiom kitom tautinėm gru
pėm atliko programą mėsos pramo
nės salėje. Dainomis programon įsi
jungė sol. Adriana Jocytė, Beriso 
ateivių karalaitė. Šokėjams vadova
vo N. Ceventytė, lietuviškajai pro
gramai — E. Šaulienė.

Australija
SPAUDOS KONFERENCIJĄ sa

vo spalio 26 d. posėdyje surengė 
ALB krašto valdyba, siekdama glau
desnio ryšio su visuomene. Spaudai 
atstovavo — A. Gučiuvienė, B. Moc- 
kūnienė, V. Baltutis, P. Bielskis, V. 
Dumčius ir B. Straukas. Savo prane
šime valdybos pirm. V. Neveraus- 
kas nusiskundė, kad didesnioji val
dybos veiklos dalis nepasiekia spau
dos puslapių ir lieka nežinoma Aus
tralijos lietuviams. Dėlto ateityje in
formacinio pobūdžio spaudos konfe
rencijos bus rengiamos kas trys mė
nesiai. V. Neverausko pranešimu, 
valdyba jau atliko pradinius pasi
ruošimus 1980 m. Australijos Lietu
vių Dienom. Pirm. V. Neverauskas 
aplankė Melburno, Geelongo, Albu- 
rio, Kanberos lietuvių kolonijas, jas 
supažindindamas su PLB bei ALB 
veikla, ateities planais. Jis taipgi 
skaitė paskaitas tose kolonijose vy
kusių švenčių minėjimuose. Vice- 
pirm. J. Lapšys daugiausia rūpinasi 
ryšiais su kitomis tautybėmis, Aus
tralijos valdžios pareigūnais, reaguo
ja į Lietuvą palietusius įvykius, švie
timo reikalus tvarko J. Vabolienė. 
Tai esąs nelengvas uždavinys, nes 
lietuviškosios savaitgalio mokyklos 
daugiausia veikia savarankiškai. 
Įsteigta metinė $25 Pulgio Andriu- 
šio vardo premija gimnaziją baigian
čiam moksleiviui, geriausiai išlaikiu
siam lietuvių kalbos egzaminus. Kul
tūros reikalų vadovė sol. G. Vasi
liauskienė tvarko visus kultūrinius 
Lietuvių Dienų renginius ir dabar 
labiausiai yra užimta sol. G. fčap- 
kauskienės, vargonininko dr. V. Va- 
syliūno koncertais. Diskusijose buvo 
iškeltas P. Andriušio literatūrinio 
palikimo išleidimas. Nors jis tebėra 
judinamas ALB tarybos narių suva
žiavimuose, konkrečių sprendimų lig 
šiol nematyti. ALB krašto valdybos 
iždo stovis esąs neblogas, nes iš Syd- 
nėjuje įvykusių Lietuvių Dienų gau
ta S2.000.

Italija
VILNIAUS UNIVERSITETO 400 

metų sukakties proga Vatikano radi
jas 33 kalbomis paskelbė kun. prof, 
dr. Pauliaus Rabikausko, SJ, paruoš
tą studiją, prie kurios buvo pridėtas 
ir jėzuitų gen. kun. P. Arrupe, SJ, 
laiškas Lietuvos jėzuitų provincijai. 
Jame pabrėžiama, kad šį universite
tą įsteigė jėzuitai, iškeliama jo reikš
mė Lietuvai bei jos kultūrai.

ritanija
LONDONO LIETUVIAI Šv. Pat

riko kapinėse turi savo skyrių. Ne
žinomi piktadariai jame sudaužė 
apie 70 kryžių, kuriu dalį bus sunku 
atnaujinti. Įvykį tiria kapinių vado
vybė ir policija.

LONDONO LIETUVIU KLUBE 
spalio 27 d. Vilniaus 400 metų su
kakties minėjimą surengė D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos centro val
dyba. Paskaitą apie šio universiteto 
.Įsteigimą, jo veiklos kryptis, sąly
gas ir laimėjimus skaitė dr. A. Štro
mas. Po paskaitos jis atsakinėjo į da
lyvių klausimus. Šių diskusijų dėka 
išryškėjo kaikurie pasigėrėtini uni
versiteto laimėjimai sovietinėje oku
pacijoje bei juos slopinantys apgai
lėtini varžtai.

Švedija
A. a. DR. JONAS DANKIS, 58 me

tų amžiaus, rugpjūčio 24 d. mirė 
Malmoe mieste, pietinėje Švedijoje. 
Velionis buvo šiaulietis, medicinos 
studijas pradėjęs Vilniaus universi
tete. Sąlygas jas tęsti Švedijoje jam 
sudarė BALFas. Mediciną studijavo 
Uppsalos ir Stockholmo universite
tuose, gydytojo diplomą gavo 1952 
m. Pradžioje dirbo įvairiose ligoni
nėse vidurinėje Švedijoje, o 1970 m. 
persikėlė į Malmoe, kur gavo vyr. 
gydytojo darbą statybos pramonėje. 
Pasižymėjo kaip geras gydytojas, 
energingas sveikatos apsaugos orga
nizatorius. Palaidotas rugsėjo 1 d.
Religines apeigas atliko vietinis ka
talikų kunigas. Tarp gausių gėlių 
buvo ir ŠLB valdybos vainikas. Lie
tuvių vardu atsisveikino Povilas Cal- 
naris, karstą apgaubdamas Lietuvos 
trispalve, padėdamas saują žemės, 
atvežtos iš Lietuvos. Velionis paliko 
liūdinčią žmoną, sūnų, dukterį, dvi 
seseris su šeimomis Lietuvoje ir 
Švedijos lietuvių koloniją.
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C1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

Po Alfonso Dargio parodos
JURGIS JANKUS

Porą dienų teko pasidairyti 
po Toronto Prisikėlimo parapi
jos Parodų salę, per tas dienas 
kaip juosta apjuostą Alfonso 
Dargio paveikslais. Besidairantį 
berods, skulptorė Docienė pa
sakė, kad toji salė tokiai dide
lei parodai permaža, kad tokiam 
paveikslų skaičiui reikėtų di
desnės erdvės. Teisybė, vienoje 
sienoje paveikslai beveik lietėsi 
rėmais, bet tas jų artumas man 
akies neerzino. Taip suglaudinti 
vienodo didumo paveikslai iš to
lo net buvo panašūs Į vientisą 
kūrini, i murai;, kad viena iš pa
rodų lankytojų, žiūrėdama iš sa
lės galo, šnekėjo: “Kodėl neturiu 
tiek pinigų? Pasakyčiau: duokit 
man tą visą sieną.”

Nevienas stebėjosi dailininko 
vaizduotės platumu. Nieko, nė 
vieno paveikslo, nėra, kur tą pa
ti būtum ir pats kur nors, kada 
nors matęs. Tada man i galvą 
ir atėjo poeto Goethės dvieilis: 
“Wer den Dichter will verste- 
hen, muss in Dichters Lande ge- 
hen.” Man pačiam, turbūt ne 
vienam ir šio straipenelio skai
tytojui, mokytojai aiškindavo, 
kad poetą tikrai tegalima su
prasti pabuvus jo gimtinėje, pa
vaikščiojus po tas vietas, kur 
poetas vaikščiojo, pasidairius 
tuose kambariuose, kur jo gy
venta ir dirbta.

Tada tuo aiškinimu tikėjau, 
bet dabar tikėti nebegaliu. Ne
sakau, kad jame nebūtų teisy
bės. Jos yra, bet tik labai men
kas trupinėlis. Goethė paminė
jo kraštą, bet ne tą, kuriame 
kiekvienas kartu su poetu gyve
na ar gyveno, bet tą, kuriame 
tik pats poetas tegyvena, pami
nėjo jo vidini pasauli, kuri po
etas stengiasi žodžiais kitiems 
išsakyti.

Poetas yra kūrėjas, todėl sa
kyta prasme nuo jo nesiskiria 
nė kiti kūrėjai: nei kompozito
riai, nei tapytojai, nei skulpto
riai, nei visi kiti. Esmėje jie yra 
visi vienodi, tik kiekvienas nau
doja kitokią medžiagą išsakyti 
savo pasauliui, ne kieno kito pa
sauliui, bet savo, kuris yra labai 
skirtingas nuo visų kitų, todėl 
ir vertas išsakyti, todėl ir vertas 
kaip nors ir kitiems parodyti.

Ar gimtoji ir gyvenamoji ap
linka gali labai daug turėti Įta
kos talentui atsirasti, reikia la
bai ir labai abejoti. Atrodo, kad 
talentai atsiranda savitu ir 
mums visiškai nežinomu keliu. 
Jie gimsta, ne pasidaro. Juk jei
gu aplinka gimdytų talentus, 
tai apie Merkinę knibždėte 
knibždėtų tokių rašytojų, kaip 
Vincas Krėvė, apie Druskinin
kus — Čiurlioniu, apie Mažei
kius —- Dargių, apie Svėdasus 
— Vaižgantų. Bet taip nėra ir 
niekada nebus. Gimdamas ta
lentas atsineša savo pasauli ir 
vargu kada mokslas išlukštens, 
kodėl taip atsitinka. Gal ir nie
kada, nes žmoguje, slypi daugy
bė dalykų, kurių esmė yra toli 
už žmogaus pažinimo ribų. Už
tat ir nueiti Į tą kūrėjo kraštą, 
kuriame jis gyvena, vargu ar 
bus kada nors kam nors Įmano
ma. Nujausti — taip, spėti — 
taip, bet niekada nepasiseks pa
justi kaip . tikrą, apčiuopiamą 
realybę.

Tą kūrėjo pasaulį, tą tik jo 
tegyvenamą kraštą, paprastai 
vadiname kūrėjo svajone, kūrė

jo vizija, bet pačiam kūrėjui ji 
nėra svajonė, nei vizija, o tikra 
realybė, kuria jis ir mėgina per 
vienokią ar kitokią medžiagą 
(žodi, garsą, spalvą, liniją, ju
desį) pasidalinti su kitais. Toji 
jo realybė kartais smagi, džiū
gaujanti, kartais kankinanti, per 
naktis neleidžianti sudėti bluos
to, kartais rimtimi alsuojanti, 
kartais dar kitokia ir dar kito
kia, ir todėl tikri kūrėjai taip 
skirtingi nuo vienas kito, nes 
kiekvienas mėgina išsakyti tik 
savo pasaulį, tokį, kurio niekur 
kitur nėra.

Alfonsas Dargis yra vienas iš 
tų laimingųjų, kurie turi drąsos 
ii' ryžto tapyti tik tąjį savo kraš
tą, nesižvalgydami į šalis, kaip 
daro kiti, ar kaip kas nors norė
tų. Jis tapo ir piešia, kartais ir 
kaltu kala tik tą, kuo knibžda jo 
vidus. Jis mėgina parodyti ki
tiems, kiek grožio, spalvų, min
ties, fiSmoro, o kartais ir sar
kazmo sukasi jo viduje.

Pvz. kad ir šioje parodoje už
teko pažiūrėti į tą visiškai rim
tą, ant galvos atsistojusią žmo
gystą tik todėl, kad taip jai pa
tinka, arba į tą, visą pasauli už
miršusį atostogautoją, atsukusį 
gyvybingiausią savo kūno dalį į 
kiek prisimerkusią saulę. Jis ir 
savo mokiniams nuolat kala į 
galvą: “Jeigu nori piešti medį, 
piešk, bet ne tą, kurį matai, o 
tą, kuris auga čia!” — pabaksno
ja Į galvą. “Save piešk.” Žino
ma, taip ir taip kurti tegali žmo
gus, kuris savyje turi savo kraš
tą, kuriame jis tik pats tegyve
na. Piešimo technikos daug kas 
gali išmokti, bet piešti taip, kaip 
reikalauja Alfonsas Dargis, te
gali tikras talentas. Prisiminkim 
Čiurlionį, kuriam nereikėjo šios 
žemės modelių. Jis turėjo jų 
daugybę savo krašte. Net ir tuos, 
kuriuos mėgino piešti iš aplin
kos (miškas, žemaičių kapinės, 
žaibas), nuplieskė savosios rea
lybės šviesa.

Ir Alfonsas Dargis tik dėlto, 
kad norėjo piešti ne tai, ką apie 
save matė, net ir egzaminus į 
meno mokyklą ne iš karto išlai
kė. Draugai išlaikė, o jis ne. Jie 
tada iš Mažeikių nuvažiavo trise. 
Egzaminatorius pastatė skulp
tūrą ir liepė nupiešti. Dargio 
draugai piešė ilgai, padarė kaip 
fotografiją, o jis dirbo taip, kaip 
toji skulptūra jo viduje atskam
bėjo. Turbūt panašiai, kaip šian
dien matome jo paveiksluose, ir 
todėl reikėjo palaukti kito se
mestro. Tada jau buvo gudres
nis. Dirbo taip, kaip mokykla 
norėjo, egzaminus išlaikė ir pra
dėjo mokytis, kaip tapti tikru 
menininku. Lengva nebuvo, nes 
visą laiką reikėjo ristis su savo 
paties pasauliu.

Labai gera, kad šiandien ga
lime džiaugtis jo grafika ir ta
pyba, bet iš tikrųjų Dargis iš 
mažens linko į skulptūrą. Būda
mas vaikas jau bėgo pas kaimy
nų piemenį lipdyti visokių gy
vuliukų, ir tik kai pradėjo lan
kyti mokyklą, atsidėjo piešimui. 
Ir atsidėjo taip, jog kartais ne
belikdavo laiko kitiems daly
kams.

(Bus daugiau)

© Ačiū Dievui už knygas. Jos yra 
mirusių balsai, kurie padaro mus 
praėjusių amžių paveldėtojais (Chan
ning).

e Būki tylus, ir žmonės manys, 
kad esi filosofas (Lotynų posakis).

Š.m. lapkričio 11 d. Toronto 
lietuviai skubėjo į vietinio uni
versiteto salę, kur buvo rengia
ma akademija Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakčiai pami
nėti. Edvios salės lietuviai ne- 
pripildė, bet susirinko gana gau
sus būrys — apie 500. Dr. J. 
Sungaila rengėjų koitiiteto var
du tarė įžanginį žodį, o kun. Pr. 
Gaida paskaitė invokaciją. Iš
kilmės pranešėja Vida Petkevi
čiūtė, šių metų lietuvių paviljo
no karalaitė “Miss Vilnius”, pri
minusi klausytojams paskaiti
ninko kun. prof. Stasio Ylos 
mokslinius darbus, pakvietė jį 
prie mikrofono.

Kun. prof. St. Yla per 55 mi
nutes dėstė istorinius faktus 
apie tautybių sankirtį senajame 
Vilniaus universitete. Dauguma 
faktų jo sulasyti Vatikano ir 
kituose archyvuose. Iš jų aiš
kėjo, kad Vilniaus universitetas 
buvo Įvairių tautybių centras, 
kurin veržėsi Įvairios įtakos, 
ypač lenkų, kuriems pavyko 
Įvesdinti lenkų kalbą kaip dės
tomąją vietoje lotynų. Paskaito
je taip pat išryškėjo Varšuvos 
masonų įtaka, j'pač užkulisinė, 
ir lietuvių bandymai įvesti bent 
lietuvių kalbos katedrą. Bandy
mai buvo nesėkmingi, tačiau 
senasis Vilniaus un-tas pasitar
navo tuo, kad įkvėpė stambiuo
sius Lietuvos atgimimo ruošė
jus.

Po pertraukos pradėta angliš
koji dalis, kurion susirinko'ir je 
kitataučių svečių. Įžanginiu žo-
džiu juos pasveikino KLB To
ronto apylinkės pirm. A. Juzu- 
konis. Gerai paruoštą apžvalgi
nę paskaitą “University of Vil
nius in perspective” (programo
je klaidingai įrašyta “prospec
tive”) skaitė prof. R. Vaštokas 
iš Trento un-to. Tai buvo geras 
papildymas kun. prof. St. Ylos 
paskaitos. Jeigu ši gvildeno vie
ną senojo Vilniaus un-to aspek
tą, tai prof. Vaštoko paskaita 
davė bendrą vaizdą, suprantamą 
ir kitataučiams.

Iš dalyvavusių kitataučių pir
muoju kalbėjo Yorko universi
teto prezidentas I. Macdonald, 
jis priminė, kad Vilniaus un-tas 
jam nėra svetimas ir kad jo 
vadovaujamas un-tas palaiko 
ryšius su Vilniumi. Tai esanti 
sena institucija, daug nusipel
niusi mokslo ir kultūros srityje. 
Toronto un-to prezidentas dr. 
Ham negalėjo dalyvauti šioje 
iškilmėje (buvo išvykęs į konfe
renciją Winnipege), bet atsiun
tė prof. Trass, estą, kuris nuo
širdžiai pasveikino susirinku
sius, gražiai įvertino Vilniaus 
un-to atliktus darbus ip linkėjo, 
kad ateityje tas universitetas 
gyvuotų, augtų ir klestėtų pil
noje laisvėje.

Sveikinimo žodį tarė ir gen. 
Lietuvos konsulas dr. J. žmui- 
dzinas, primindamas stambiuo
sius kultūrinius Lietuvos dar
bus, susijusius su Vilniaus un
til.

Iškilmėn buvo kviestas ir To
ronto kardinolas Carteris, bet 
jis negalėjo atvykti dėl kitų 
įsipareigojimų. Jis atsiuntė raš
tišką sveikinimą, linkėdamas 
geriausios sėkmės.

Sveikinimo telegramą atsiun
tė daugiakultūrių reikalų min. 
Steve Paproski. Joje ministeris 
pabrėžė daugiatautį Vilniaus 
un-to pobūdį, jo teiktą šviesą ir 
žadintą tautų laisvės idėją. Ka
nadiečiams šis universitetas esą 
primena kultūros vertę dabarty
je ir ateityje.

Išsamiausią sveikinimą at
siuntė Ontario premjeras W. 
Davis. Apgailestavęs savo nega
lėjimą dalyvauti iškilmėje, jis 
pabrėžė, kad Vilniaus un-tas 
esąs vienas seniausių R. Euro-

Kun. prof. STASYS YLA kalba Vil
niaus universiteto 400 metų sukak
ties minėjime Toronto universiteto 
salėje Nuotr. St. Dabkaus

poje, patyręs laimėjimų ir pra
laimėjimų. “Šiandieną, nežiū
rint sunkumų bei suvaržymų, 
daug jo laimėjimų yra žinomi 
visame pasaulyje. Vilniaus uni
versitetas ir dabar tebėra testa
mentas tiems, kurie, kaip toli 
pramatantys, jį Įsteigė, ir vi
siems, kurių drąsa, ryžtas ir 
meilė mokslui jį išlaikė.” Savo 
sveikinimo žodį premjeras bai
gė linkėjimu: “Tegu klesti Vil
niaus universitetas ir toliau per 
ateinančius šimtmečius.”

Trumpi sveikinimai gauti iš 
Ontario kultūrinių reikalų mi- 
nisterio R. C. Baetz ir akademi
nių ukrainiečių institucijų — 
katalikų universiteto, laisvojo 
universiteto ir mohylo-maze- 
piana akademijos. Pastarosios 
prezidentas J. B. Rudnyckyj ir 
sekr. M. Stepanenko savo svei
kinimą užbaigė linkėjimu: “Ti
kėkimės, kad Vilniaus universi
tetas ateityje galės džiaugtis pil
na akademine laisve, kuri da
bar yra suvaržyta sovietinio re
žimo.”

Taip buvo baigta akademinė 
dalis, kurioje dalyvavo ir daug 
buvusių Vilniaus un-to studen
tų. Jų tarpe buvo ir vienintelis 
Kanadoje gyvenąs buvęs Vil
niaus un-to profesorius Alf. 
Zubrys, kuris specialiai buvo 
pagerbtas.

Meninę dalį atliko jaunasis 
Vytautas Smetona, jau spėjęs 
pasižymėti pianistas. Jis pirmo- 

dalyje žavėjo klausytojus
Beethoveno ir S. Barberio kū

Akademinė iškilmė kitataučiam
AL. GIMANTAS

Detroito ir plačiųjų apylinkių 
lietuviškoji visuomenė Vilniaus 
universiteto 400 metų sukaktį 
minėjo kiek skirtingai nuo kitų 
vietovių. Lįetuvių Bendruome
nės iniciatyva buvo surengti du 
minėjimai: vienas saviškiams, 
kitas — amerikiečių mokslo, 
meno ir viešosios opinijos for
mavimo asmenims.

Bet kaip susilaukti atsilanky
mo tų svetimųjų, ryškių akade
minio pasaulio asmenybių? Vi
si žinome, kiek daug ir įvairių 
pastangų reikia, norint pasiekti 
tuos svetimuosius sluogsnius. 
Dažnai visos tos pastangos lieka 
nesėkmingos.

LB Detroito apylinkės valdy
bos iniciatyvo buvo paruoštas 
planas, bandant įjungti saviš
kius, turinčius asmeninius, tar
nybinius ar kitokius ryšius su 
mums reikalingais amerikie
čiais. Pagaliau buvo sulaukta 
per 40 akademinių ir visuome
ninių sferų atstovų. Vilniaus 
universiteto minėjime tuo būdu 
buvo atstovaujama bene vie
nuolika Įvairių amerikinių aka
deminių institucijų.

Lietuvių Kultūros Centro pa
talpose buvo paruošta iš red. 
Br. Kviklio turimų rodinių pa
roda, atrinkta dail. St. Smalins- 
kienės, kuri ir patalpas skonin
gai papuošė lietuvių dailininkų 
darbais.

Rinkosi svečiai. Kiekvienas 
turėjo prie atlapo prisegtą kor
telę su vardu ir pavarde. Buvo 
vaišinami kokteiliais. Mūsų 
kult, reikalų vadovė Liuda Ru- 
gienienė aiškino rodinius. Po to 
visi susėdo prie vakarienės sta
lų. Buvo paruošta lietuviškų 
valgių vakarienė su vynu, sal
dus užkandis, kava.

Oficialią dalį sveikinimo žo
džiu pradėjo dr. Kęstutis Keb- 
lys. Sekė neilga istoriko dr. 
Leono Gerulaičio (Oaklando un- 
to profesoriaus) Vilniaus uni
versiteto istorinė apžvalga. Po 
jos dr. K. Keblys supažindino 
su garbės svečiais, o prof. Jus
tas Pikūnas pristatė pagrindi
nį vakaro kalbėtoją — Detroito 
un-to prezidentą Robert A. Mit
chell, SJ, kurio kalbos tema bu
vo “Catholic Universities: A 
Living Tradition”. Palygino 
Vilniaus (jėzuitų įsteigto) ir jė
zuitų vadovaujamo Detroito un- 
to sukaktį, tradicijas, skirtingus 
kelius. Pažj'mėtina, kad svečių 
tarpe buvo ir kitas plačiai žino
mas akademikas, ilgametis Det- 
troito un-to buvęs prezidentas 
Malcolm Carron, SJ.

Wayne State un-tas (35.000 
studentų) buvo atstovaujamas 
kelių profesorių ir regentų tary
bos narių. Vienas jų Įteikė dai
lų spausdintą sveikinimo adre
są nuo savojo universiteto, kuris 
pasieks Vilniuje lietuvišką su
kaktį švenčiančią mūsų akade
minę Įstaigą.

Savo atstovus atsiuntė: Bow
ling Green University, Toledo 

riniais, o antroje dalyje — M. 
Čiūrlionio ir F. Chopino (pro
gramoje įrašyta klaidinga Čiur
lionio gimimo data). Gabaus 
pianisto publika nenorėjo leng
vai paleisti ir išprašė priedinių 
kūrinių.

Iškilmės dalyvių tarpe buvo 
matyti etninės spaudos atsto
vai: estų, latvių, gudų, ukrainie
čių ir kitų. Teko patirti, kad jie 
gėrėjosi augšto lygio iškilme, 
surengta universiteto salėje. 
Angliškoji spauda buvo kviesta, 
bet neteko patirti, ar jos atsto
vai dalyvavo. Bv.

Yorko universiteto prezidentas L 
MACDONALD kalba Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakties minėji
me Toronte

University, Lawrence Institute 
of Technology, Oakland Univer
sity, Eastern Michigan Univer
sity, Marygrove College (buvo 
pats prezidentas Wade Ellis), 
St. Marys College (prez. Leo
nard Chrobot pats dalyvavo), 
University of Michigan, Michi
gan State University. Iš sosti
nės Lansingo buvo atvykęs, su 
žmona Ronald Jursa. Jis yra 
direktorius (metinis biudžetas 
72 mil. dolerių) augštųjų mo
kyklų finansinės programos.

Buvo labai įdomus sveikini
mas Mičigano un-to'; profeso
riaus Andrew Ehrenkreutz, ku
rio tėvas buvo paskutinis len
kiškojo Vilniaus universiteto 
rektorius. Jo žodis buvo tik
rai nuoširdus, aiškiai vadinąs 
Vilnių lietuviškai (ne koks ten 
Wilno ar Wilna ...) be jokių 
dirbtinių pretenzijų. Svečių tar
pe buvo radijo,-televizijos sto
čių atstovų, vokiečių, lenkų, 
latvių spaudos darbuotojų.

Minėjimas — akademija buvo 
baigta visų dalyvių giedamu 
“Gaudeamus igitur!”

Spalvinga spalio...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

čių vaikų. Ir juokas ima žiūrint 
į tuos, ir džiugu, kad jaunutis 
atžalynas jau gauna daug litua
nistinių žinių. Jiems padeda 
šeštadieninės mokyklos ir “Eg
lutė”. Didi garbė atsidėjusiai 
sunkiam darbui seselei redak
torei O. Mikailaitei ir jos talki
ninkėms. Įdomu, kad laikraštė
lis išeina be pavėlavimo. Tai 
redakcijos ir administracijos 
nuopelnas.

Gaila, kad tėvai neišrašo vai
kui laikraštėlio. Ar tai jų neran
gumas, ar nesidomėjimas vaiko 
gyvenimu? Atsimenu, kai bu
vau maža, gaudavau savo vardu 
adresuotą vaikų laikraštėlį “Mo
ję pisemko”. Koks man būdavo 
džiaugsmas kiekvieną mėnesį jį 
gauti, čiupinėti, žiūrėti paveiks
liukus ir kitiems pasakoti. Dėl
to greit skaityti išmokau, nes 
buvo įdomu, kas "ten parašyta.

Be reikalo jaunos motinos at
ima iš savo vaiko tą kultūringą 
malonumą, išbraukdamos iš jo 
vaikystės dienų nepaprastą, ne
kasdieninį džiaugsmą. Skaitant 
“Eglutę”, vystosi vaiko prota
vimas, plečiasi jo kasdieninio 
gyvenimo akiratis.

Metinė “Eglutės”, prenumera
ta — 7 doleriai. Adresas: “Eg
lutė”, I. C. Convent, Putnam, 
Conn. ’06260, USA.

I “Merkelis 
į Giedraitis99 - 
| nauja knyga apie šį didvyrį ir t z jo nuostabius laikus; gaunama 
Z pas platintojus ir tiesiai iš 2 
į leidyklos: I;
| Amberland Publishing Co., “ 
? 1813 Larchwood Ave., I;
į Troy, Mi. 48084. ■!
t Kaina: $7.00 minkštais virše- ; 
j liais, $11.00 — kietais. i

EDINBURGHO FESTIVALYJE 
ŠKOTIJOJE rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesiais dalyvavo Australijos lietu
vaitė aktorė Liuda Apinytė. Žingsnius 
scenoje ji yra pradėjus Sydnėjaus 
lietuvių savaitgalio mokyklos vaidini
muose. Baigusi humanitarinį Sydnė
jaus universiteto fakultetą, lankė 
dramos studiją, o vėliau įsijungė į 
NSW švietimo departamento remia
mą skrajojantį dramos teatrą, su sa
vo spektakliais lankiusį šios valstijos 
mokyklas. Pačiame Sydnėjuje L. 
Apinytė dalyvavo dviejuose “Actors’ 
Company” teatro pastatymuose, Ben
ny Hill televizijos programoje. Dve
jus metus mimiką studijavo Pary
žiuje pas Jacques Lacoq. Su ketu
riais studijų draugais sudarė vaidin
toju grupę “Eclipse and Chips”,, kuri 
bendromis jėgomis paruošė origina
lų spektaklį “Čia gyvena Fredas Sca- 
romoni”, ataustą mimika, muzika, 
linksmais pokštais ir rimtais dialo
gais. Su šiuo spektakliu ji ir atsidū
rė Edinburgho festivalyje, kur jį te
ko suvaidinti 22 kartus.

J. BAČIŪNO VARDO BIBLIOTE
KA Adelaidės Lietuvių Namuose, 
Australijoje, surengė skaitytojų su
sitikimą su debiutuojančia poete Li
dija Simkute-Pociene. Dalyviai buvo 
supažindinti su jos poezijos rinki
niu “Antrasis ilgesys”. Įvadinį žodį 
tarė bibliotekos vedėja E. Reisonie- 
nė, Supažindinimui su naująja kny
ga vadovavo V. Baltutis. Jos kūrybi
nius bandymus aptarė literatas Leo
nas Pakalnis ir lituanistinių kursų 
vedėja Izolda Davis, dėstanti sveti
mas kalbas gimnazijoje. “Antrojo il
gesio” eilėraščius skaitė dr. D. šiur- 
naitė-Ratkevičienė, dr. D. Viliūnaitė 
ir aktorius V. Ratkevičius. Pati de
biutante vakarą papildė savo naujau
siais eilėraščiais, kuriem įkvėpimą 
davė apsilankymas Lietuvoje.

PROF. DR. VYTAUTAS KLEMAS 
spalio 1-5 d. d. dalyvavo Jungtinių 
Tautų Meksikos mieste surengtoje 
konferencijoje, kur buvo svarstoma 
jūrų apsauga ir energijos išteklių 
problemos. Prof. dr. V. Klemas skai
tė pranešimą apie erdvės satelitų pa
naudojimą jūros tyrinėjimams bei 
gamtos apsaugai Kostarikoje, Vene- 
cueloje ir Indijoje.

VYTAUTO PUŠKORIAUS, jauno 
klevelandiečio pianisto, koncertas 
įvyks gruodžio 2, sekmadienį, 3.30 
v.p.p., The School of Fine Arts salė
je, 38660 Mentor Ave., Willoughby, 
Ohio.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA savo 23-čiąją kultūrinę 
$1.000 premiją paskyrė pianistui 
Andriui Kuprevičiui. Ilgus metus jis 
yra vadovavęs Klevelando muzikos 
mokyklos fortepijono studijai, o da
bar profesoriauja valstybiniame Kle
velando universitete. A. Kuprevičius 
taipgi yra surengęs daug fortepijono 
rečitalių, susilaukęs muzikos kritikų 
palankių įvertinimų, šiuo metu yra 
įrašęs lietuvių kompozitorių kūrinių 
pynę naujai plokštelei. Premijos če
kį A. Kuprevičiui įteikė Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugijos pirm. dr. D. 
Degesys spalio 27 d. Klevelando Lie
tuvių Namuose įvykusiame gydytojų 
pobūvyje. Jame taipgi dalyvavo poe
tas Antanas Gustaitis iš Bostono. Ji
sai skaitė ilgesnę satyrą “Lietuviš
kos teisybės meilė”, eilėraščius — 
“Giesmė už medalį”, “Paskutinis ato
dūsis”, “Gyvenimo prasmės bejieš- 
kant”, “žmogus ir šešėlis”, “šventos 
moterys”, “Erotika”. Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugija kultūrinėms pre
mijoms jau yra paskyrusi $23.000: 
8 premijas yra laimėjusios organiza
cijos ar institucijos, 15 — pavieniai 
asmenys.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS iš .Bostone leisto “Keleivio” re
dakcijos bei administracijos gavo 
daug senų knygų ir šio laikraščio 
komplektų. Leidėjai, dėl finansinių 
problemų sustabdę “Keleivio leidi
mą, sutelktą biblioteką išskirstė 
mokslinėms lietuviškoms instituci
joms. Daugiausia šios vertingos me
džiagos teko Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui. Archyvo adresas: 5620 So. 
Claremont, Chicago, Ill. 60636, USA. 
Panašios paramos jis laukia ir iš ki
tų organizacijų bei paskirų lietuvių.

STIPENDIJŲ FONDĄ velionies 
kompoz. Broniaus Jonušo atminimui 
yra įsteigusi jo našlė Emilija, gyve
nanti Omahoje, Nebraskoje. Iš to 
fondo kasmet yra skiriama $1.000 
stipendija dainavimą ar muziką stu
dijuojančiam lietuvių jaunimui, šie
metinę premijos skyrimo komisiją 
sudarė: E. Jonušienė, PLB atstovas 
švietimo reikalams kun. A. Saulai- 
tis, SJ, Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovė PLB valdyboje K. Parėštytė, 
“Pasaulio Lietuvio” red. R. Kaspa
ras ir komisijos sekr. C. Grincevi- 
čius. Balsų dauguma stipendija pa- 
skirta Marytei Bizinkauskaitei, 
Brocktono lietuvaitei, studijuojan
čiai dainavimą to miesto konserva
torijoje. Jos tėvai Petras ir Veronika 
Bizinkauskai yra gimę JAV. Dukra 
Marytė baigė lituanistinę Bostono 
mokyklą, dvejus metus vadovavo tos 
mokyklos lietuviškai nekalbančių 
mokinių klasei ir choreliui. Moky
damasi Brocktono gimnazijoje, ket
verius metus lankė lietuvių kalbos 
ir dainavimo kursus, dainavimą stu
dijavo privačiai. Šį rudenį įstojo 
Bostono konservatorijom Turi daug 
žadantį soprano balsą, dalyvauja lie
tuvių švenčių minėjimuse.

KALBININKO KAZIMIERO BŪ
GOS 100 metų gimimo sukaktis spa
lio 26 d. paminėta Lietuvos meno 
darbuotojų rūmuose Vilniuje. Apie
K. Būgos įnašą lietuvių kalbai žodį 
tarė Lietuvos Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros institu
to vadovas K. Korsakas, pagrindinį 
pranešimą apie jo gyvenimą bei 
veiklą padarė Vilniaus universiteto 
prof. dr. Z. Zinkevičius. Kalbėtojų 
eilėse taipgi buvo Rygos P. Stučkos 
universiteto prof. dr. M. Rudzitė, 
Ukrainos Mokslų Akademijos A. Po- 
tebnios kalbotyros instituto atstovas 
dr. A. Nepokupnas. Šimtojo gimta
dienio proga K. Būga taipgi buvo 
pagerbtas minėjimais Lietuvos 
Mokslų Akademijoje, viešojoj e 
Kauno bibliotekoje, Dusetų kultūros 
namuose. Visuomenės atstovai ap
lankė velionies kapą Petrašiūnų ka
pinėse ir gėlėmis papuošė atnaujintą 
antkapį. Memorialinis K. Būgos mu- 
zėjus yra įrengtas gimtojoje sodybo
je Pažiegės kaime, netoli Dusetų. Iš
likęs tėra gyvenamasis namas, kurio 
viename kambaryje sutelkti K. Bū
gos darbai — “Kalbos dalykai”, “Me
džiaga lietuvių, latvių bei prūsų mi
tologijai”, “Apie lietuvių asmens 
vardus”, “Kalbų mokslas bei mūsų 
senovė”, du “Lietuvių kalbos žody
no” sąsiuviniai. K. Būgos gyvenimo 
kelią atspindi nuotraukos, rankraš
čių faksimilės, korespondencija su 
E. Volteriu, J. Endzelynu, J. Jab
lonskiu, J. Balčikoniu, užsieniečiais 
kalbininkais. Antrame kambaryje iš
dėstyti kitų lituanistų raštai, tęsian- 
tys K. Būgos pradėtą darbą. Pasak 
kaunietės Joanos Daunienės, aplan
kiusios muzėjų, jis susilaukia ma
žiau lankytojų, negu nuostabieji Sar
tai. Pačioje sodyboje į ūkinį pasta
tėlį esą pertvarkyti klėties likučiai, 
yra baigianti griūti džiovykla, pir
ties griuvėsiai. Kaikurie lankytojai 
siūlo pašalinti tuos griuvėsius, kad 
negadintų vaizdo, o kiti norėtų at
kurti pilnesnę Būgų sodybą, analo
giškus pastatus atkeliant iš kaimy
ninių apylinkių.

POETO PAULIAUS DREVINIO 
60 metų amžiaus sukaktį klaipėdie
čiai paminėjo L Simonaitytės bib
liotekos salėje. Su jo kūryba daly
vius supažindino Vilniaus konserva
torijos Klaipėdos fakultetų docentė
L. Ruseckienė, Rašytojų Sąjungos 
vardu sveikino poetas J. šiožnys. Va
karas užbaigtas Klaipėdos miesto 
įstaigų, visuomeninių organizacijų at
stovų sveikinimais. “Vaga” šiemet 
yra išleidusi P. Drevinio poezijos rin
kinį “Peizažai”. Tuos jo peizažus su
daro ištisa į eilėraščius įtraukta vie
tovardžių jūra. Recenzentui J. Kun
činui P. Drevinis primena muzėji- 
ninką, kraštotyrininką, žvelgiantį ir 
į senąjį kaimą ir į naujus laikus.

MEMORIALINĖ LENTA spalio 
29 d. atidengta kompoz. Baliui Dva
rionui jo septyniasdešimt penktojo 
gimtadienio proga Vilniuje ant na
mo sienos, kuriame velionis gyveno 
ir kūrė daugiau kaip du dešimtme
čius. Ta proga apie B. Dvariono gy
venimą bei muzikinę veiklą kalbėjo 
Vilniaus konservatorijos rektorius 
prof. J. Karnavičius, miesto deputa
tu tarybos vykdomojo komiteto 
pirm. A. Vileikis ir kiti visuomenės 
atstovai.

DAIL. BRONĖ JACEVIČIŪTĖ, kil
me kupiškietė, amžiaus šešiasdešimt
metį paminėjo Kupiškio muzėjaus sa
lėje surengta savo tapybos darbų pa
roda. Daug jos darbu yra skirta Ku
piškio apylinkėms bei šios žemės 
žmonėms. Parodos atidaryme daly
vavo poetė Janina Degutytė.

KAUNIETIS INŽ. ARVYDAS 
ALIŠAUSKAS yra vienintelis japo
nų kalbos žinovas Lietuvoje, išmo
kęs dalį japoniškų ieroglifų tarny
bos dėka Japonijoje, galintis versti 
japonų knygas į lietuvių kalbą. Ne
seniai buvo išleista jo versta rašyto
jos Mijokos Macutani apysakaitė 
“Mažojoji Momo”, skirta jaunesniojo 
mokyklinio amžiaus vaikams. “Va
gos” leidykla taipgi yra išleidusi tris 
kitas inž. A. Ališausko išverstas ja
ponų autorių knygas — Ogavos Pi- 
mej pasakų rinkinį “Laukinės ro
žės”, fantasto Šakio Komancu roma
ną “Rytdienos grobikai”, Rijeko Na- 
kagavos “Nenoriukų darželį”.

SOL. JONAS STASIŪNAS, Vil
niaus operos baritonas, savo amžiaus 
šešiasdešimtmetį ir sceninio darbo 
40 metų sukaktį paminėjo specialiu 
V. Klovos operos “Pilėnai” spektak
liu, atlikdamas kunigaikščio Margi
rio vaidmenį, šiame spektaklyje Mir
tos vaidmens atlikėja buvo B. Almo- 
naitytė, Ūdrio — P. Zaremba, Eglės 
— S. Jonaitytė, Danylos — Č. Nau
sėda. Dirigavo jauniausias teatro di
rigentas D. Samėnas. Po spektaklio 
sukaktuvininkas susilaukė šiltų svei
kinimo žodžių, daug telegramų ir 
laiškų. Dar būdamas konservatori
jos studentu, J. Stasiūnas paruošė ir 
atliko 14 pagrindinių baritono vaid
menų Kauno operoje. Dabartiniame 
jo repertuare yra apie 50 vaidmenų, 
įtrauktų į 1.500 spektaklių rėmus, 
maždaug tiek pat koncertų. Už caro 
Boriso vaidmenį M. Musorgskio ope
roje “Borisas Godunovas” 1951 m. 
yra laimėjęs valstybinę Sovietų Są
jungos premiją. Be gausių koncertų 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje, J. 
Stasiūnui teko gastroliuoti Lenkijo
je, Čekoslovakijoje, Bulgarijoje, 
Mongolijoje ir Kinijoje. v. Kst.
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CHOLKRII R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

Kanados įvykiai
ROYAL YORK - BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis (bungalow); 
centrinis šildymas-vėsinimas, pilnai užbaigtas rūsys su atviru židiniu ir 
išėjimu į kiemą, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, puikus didelis 
kiemas su vaismedžiais ir srauniai tekančiu upeliu; apie $25.000 įmo
kėti.
ISLINGTON - EGLINTON rajone puikus 6 kambarių vienaaugštis; vi
sai nauji kilimai, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu 
įvažiavimu; tuojau galima užimti. Turim dar keliolika namų tame 
pačiame rajone.
PRINCE EDWARD DR. - BLOOR, dviejų augštų 6 kambarių atskiras 
namas, kvadratinio plano, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įva
žiavimu.
INDIAN ROAD - BLOOR, gražus 16 didelių kambarių originalus tribu- 
tis, vos keliolikos metų senumo; balkonai, 3 garažai su plačiu įvažia
vimu.
BABY POINT rajone, 6 kambarių atviras namas, moderni virtuvė, už
baigtas rūsys, kvadratinis planas,'2 prausyklos, dvigubas garažas, pra
šoma kaina $89,900.
JANE • ANNETTE, 6 kambarių mūrinis namas; alyva šildomas; gara
žas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina tik $59,900; skubus parda
vimas.
HIGH PARK, 12 kambarių atskiras namas, plius 3-jų kambarių butas 
rūsyje, 4 prasyklos, 4 virtuvės, 3 nauji garažai; su privačiu įvažiavimu, 
nepertoli nuo požeminio traukinio.
INDIAN ROAD • HIGH PARK, palikimas, 7 kambarių atskiras namas, 
kvadratinis planas, 2 prausyklos, vandeniu-alyva šildomas; dvigubas 
garažas.
SCARLETT ROAD • LAMBTON SQUARE, 6 kambarių bcndranamis 
(condominium) — “penthouse”; 2 prausyklos, centrinis vėsinimas-šil- 
dymas; didžiulis balkonas; vaizdas į golfo aikštyno pusę, puikus vaizdas. 
SOUTH KINGSWAY, 6 kambariai bendranamyje (condominium), 2 
prausyklos, plaukiojimo baseinas, pirtis ir t.t.; arti susisiekimo bei 
krautuvių.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS 

namų 239-5923
ANTANAS G1NIOTIS 

namų 769-9356

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

AKTYVAI - 
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 E 
šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

virš 17 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 12’/4% 
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tas 11 %
taupomąja s-tą..................10 %
spec. taup. s-tą .............. 12 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ:
asmenines 13’/2%
mortgičius 131/į%
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.ANAPILYJE skyrius veikia

04 pensijų ir namų s-tą nuo sausio 1/80

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
--------------------- o------------------------- '

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus* A. BliŪdZIUS

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ _ _
(Tarp Dundas ir College) I elefOrtaS

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

QfVri nn e TELE VISIONB- f f f'C/f Savininkas — V. S1MINKEVIČIUS

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.

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
dėlto, kad jis buvo tos apylinkės 
sūnus. Po jo mirties asmeni
niams sentimentams nebeliko 
vietos. Šie rinkimų rezultatai 
dar labiau susilpnino konserva
torių min. pirm. J. Clarko vy
riausybės poziciją. Lemtinguo
se balsavimuose ji dabar geriau
siu atveju tegali turėti vieno at
stovo persvarą, jeigu už ją bal
suotų visi penki kreditistai. To
kiose aplinkybėse konservato
rių vyriausybės nuvertimas ta
po visiškai realia galimybe. Spė
jama, kad jis ir paskatino P. E. 
Trudeau atsistatydinimą iš libe
ralų vado pareigų. Jam gerai 
Žinoma, kad jo vadovaujama li
beralų partija negali varžytis su 
konservatoriais. Vakarų Kana
doje. Didesnių laimėjimų jai ten 
gali atnešti tik vado pakeitimas 
dar prieš sekančius parlamento 
rinkimus.

Naujo liberalų partijos vado 
rinkimai įvyks 1980 m. kovo 
mėnesi. Kandidatų į P. E. Tru
deau vietą yra ištisa galerija, 
tačiau populiariausiais laikomi 
du buvusieji finansų ministerial 
— J. Turneris ir D. Macdonal- 
das. Abu jie pasitraukė iš politi
kos ir grižo advokatūron, neat
skleisdami tikrųjų pasitraukimo 
priežasčių. Daugiausia vilčių ski
riama J. Turneriui, laisvai var
tojančiam abi oficialiąsias kal
bas.

Opozicijos vado P. E. Trudeau 
atsistatydinimą kaikurie komen
tatoriai laiko visiems naudingu 
žingsniu — ir liberalų partijai, 
ir Kanadai, ir netgi dabartinei 
konservatorių vyriausybei. Esą 
liberalų partija su nauju vadu 
greičiausiai vėl laimės rinki
mus, Kanada turės geresni pasi
rinkimą, negu tarp J. Clarko ir 
P. E. Trudeau, o konservatoriai 
dabar galės Įgyvendinti bent da
lį savo reformų. Iki naujo vado 
rinkimų liberalai negalės kelti 
nepasitikėjimo vyriausybe klau
simo federaciniame parlamente, 
o jeigu jis netikėtai iškiltų, bus 
stengiamasi pralaimėti. Be nau
jo vado jie negali eiti į rinki
mus. Dėl šios priežasties nauji 
parlamento rinkimai greičiau
siai teįvyks sekančią vasarą ar 
galbūt net rudenį. Ligi to laiko 
teks patvirtinti premjero J. 
Claro pažadėtas pajamų mokes
čio nuolaidas mortgičius turin
tiems namų savininkams, priim
ti finansų min. J. Crosbie biu
džetą, kuris bus paskelbtas gruo
džio 11 d.

Visame pasaulyje nuskambė
jo vakarinėje Toronto pašonėje 
esančios Missisaugos apie 250.- 
000 gyventojų iškėlimas dėl 
traukinio nuėjimo nuo bėgių 
lapkričio 10, sekmadienį, maž
daug 11.50 v. nakties. Nuo bė
gių nuvirto 24 vagonai, kurių 
19 buvo su pavojingomis chemi
nėmis medžiagomis. Pirmiausia 
sprogo ir užsidegė skystą kurą 
turėjusios cisternos. Didžiausią 
problemą sudarė cisterna su 90 
tonų chlorino skysčio, virstančio* 
pavojingomis dujomis, kurios 
buvo panaudotos I D. kare. Ka
dangi ta cisterna buvo netoli de
gančių kitų cisternų, kiekvienu 
momentu buvo laukiama chlori
no skysčio sprogimo ir jo pavir
timo nuodingomis dujomis. Dėl
to buvo evakuoti beveik visi Mis- 
sissaugos gyventojai ir netgi da
lis Oakvillės gyventojų iki pat 
Toronto Etobicoke priemiesčio 
pakraščių. Vėliau paaiškėjo, kad 
apie 60 tonų chlorino skysčio 
pro sprogimo pramuštą skylę 
cisternoje buvo išmėsta dujų 
pavidale į erdves. Jos ten išsi
sklaidė ir niekam nepadarė di
desnės žalos. Užlopius cisternos 
skylę ir užgesinus liepsnas, di
džiajai evakuotii gyventojų da
liai buvo leista grįžti į rytinę ir 
vakarinę Mississaugos dalį. Eva
kuota liko tik centrinė dalis Į 
pietus nuo sprogimo vietos iki 
pat Ontario ežero. Cisternoje li
kusį chlorino skystį be jokio žy
mesnio dujų prasiveržimo pa
vyko perpilti į cisternomis ap
rūpintus sunkvežimius. Paskuti
nieji Mississaugos gyventojai 
grįžo lapkričio 16, penktadienį, 
apie 8 v.v. Evakuacija sutrukdė 
“TŽ” išleidimą, Montrealio 
“Gintaro” vakarą Anapilyje, ku
ris yra tik dviejų nepilnų mylių 
atstume į pietus nuo sprogimo 
vietos ir todėl buvo ; atsidūręs 
pavojingiausioje zonoje. Spėja
ma, kad Canadian Pacific trau
kinio nuėjimas nuo bėgių Mis- 
sissaugai padarė apie $150 
milijonų nuostolio, šiuo metu 
geležinkelio bendrovė padengia 
tik gyventojų išlaidas, susietas 
su evakavimu. Ji taipgi reika
lauja pasirašyti raštą, kad atei
tyje nebus reiškiama jokių kitų 
pretenzijų. Teismo keliu bus rei

kalaujama padengti kitas išlai
das prekybos bei pramonės įmo
nėms, tarnautojams bei darbi
ninkams dėl algų praradimo.

Papildomus Kvebeko rinki
mus visose trijose apylinkėse 
didžiule balsų persvara laimėjo 
C. Rayano vadovaujama libera
lų partija, paskutiniuose rinki
muose nepasiekusi nė vieno lai
mėjimo tose apylinkėse. Ypač 
skaudus pralaimėjimas premje
rą R. Levesque ištiko Montrea
lio Maisoneuve apylinkėje, kuri 
nuo 1970 m. visada balsuodavo

už Kvebeko partiją. Šį kartą sa
vo balsus rinkėjai atidavė libe
ralams, nors jų kandidatu buvo 
G. Lalande, anksčiau buvęs se- 
pratistinės Kvebeko partijos 
veikėju, spėjęs nusivilti politine 
jos linija, perėjęs liberalų parti
jom Premjeras R. Levesque su 
savo Kvebeko partija parlamen
to rinkimus laimėjo 1976 m. 
lapkričio 26 d. Nuo to laiko jis 
veda kovą už politinį Kvebeko 
atsiskyrimą nuo Kanados, pa
liekantį tik ekonominius ryšius. 
Šiame laikotarpyje buvo šeši pa
pildomi rinkimai tuščioms vie
toms parlamente užpildyti. Juos 
visus pralaimėjo separatistinė 
Kvebeko partija.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

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

GARBENS

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Septynioliktą kartą prie Kauno 
buvo surengtas tradicinis bėgimas iš 
Kačerginės į Lietuvos žemės Ūkio 
Akademijos studentų miestelį No
reikiškėse. Lenktynėse dalyvavę 33 
bėgikai kovojo dėl prof. V. Ruokio 
prizų. Pirmieji baigmę pasiekė, įvei
kę 11,8 km nuotolį tuo pačiu 39 min. 
3 sek. laiku, “Pluošto” atstovas S. 
Veržbickas ir Lietuvos žemės Ūkio 
Akademijos studentas M. Dinda. 
Nuo jų dviem sekundėm atsiliko 
Kauno politechnikos instituto stu
dentas K. čiuta. Jaunimo grupės nu
galėtoju tapo Kauno politechnikos 
instituto studentas V. Giedraitis, 
bendroje grupėje užėmęs IV vietą. 
Amžiumi vyriausio dalyvio prizas te
ko kauniečiui taksistui A. Lencevi- 
čiui. Komandinėje įskaitoje laimė
tojais pripažinti Kauno politechnikos 
instituto studentai. Šio bėgimo re
kordas, priklausantis P. Šimonėliui, 
yra 36 min. 33,2 sek.

Lietuvos krepšinio teisėjai buvo 
susirinkę į specialų seminarą Palan
goje. Su krepšinio teisėjavimo tech
nika juos supažindino V. Zakarevi
čius, su krepšinio taisyklių traktavi
mu — J. Jankauskas, su teisėjavimu 
sąjunginėse varžybose — V. Goš
tautas, su teisėjų darbo apskaita — 
V. Lenkutis. Pranešimą apie są
junginių bei respublikinių varžybų 
teisėjavimo problemas padarė Lie
tuvos sporto komiteto vyr. krepši
nio treneris J. Žitkevičius, apie pa
grindines dabartinio krepšinio vys
tymosi tendencijas — Kauno kūno 
kultūros instituto katedros vedėjas
S. Butautas. Įdomių atsiminimų apie 
teisėjavimą pokario metais papasa
kojo A. Naujokas.

Penktasis Lietuvos stalo teniso 
veteranų turnyras^ buvo surengtas 
Rokiškyje. Veteranai kovojo dvie
jose grupėse: 40-55 metų amžiaus ir 
vyresnių. Pirmoje grupėje čempijo- 
nu antrus metus iš eilės tapo klai
pėdietis sporto treneris A. Drevins- 
kas. Antroji vieta teko Kauno mė
sos kombinato gydytojui R. Graunui, 
trečioji — Lietuvos istorijos etnogra
fijos muzėjaus skyriaus vedėjui H. 
Eimontui. Vyresniųjų veteranų gru
pėje I vietą laimėjo pasvalietis J. 
Stonis, II — vilnietis V. Gintalas, 
III — kaunietis V. Dzindziliauskas. 
Paguodos turnyrą laimėjo kaunietis 
J. Šiupilas. Negausios veteranių tur
nyre buvo moterys. Vyravo visas pri
zines vietas užėmusios kaunietės: I 
— T. Štacienė, II — J. Kolosauskai- 
tė, III — R. Stalilionienė.

“Olimpinių vilčių” šachmatų tur
nyrą Vilniuje laimėjo rygietis E. 

. Kengis su 11 taškų iš 15 galimų. Nuo 
jo pustaškiu atsiliko vilnietis G. Ras
tenis ir leningradietis A. Jermolins- 
kis. Jiems teko dalintis II-III vieto
mis. Visą laiką pirmavo A.Jermolins- 
kis, kol jį gražioje kovoje nugalėjo 
G. Rastenis. Ši vilniečio pergalė pir- 
mon vieton padėjo iškopti E. Ken- 
giui, baigmėje įveikusiam silpniau 
žaidusį kaunietį A. Butnorių.

Lietuvos vyrų tinklinio pirmeny
bėse dalyvavo 62 komandos, o baig
minėse žaidynėse Kapsuke (Mari
jampolėje) susitiko keturios stip
riausios ir kovojo dėl “Sporto” laik
raščio taurės. Visus savo varžovus 
vienodu 3:0 rezultatu įveikė Vil
niaus universiteto “Mokslo” koman
da, II vietoje palikusi Alytaus “Ši
luminius tinklus”, III — Kauno “Pi
lėnus”, IV — Kauno “Atletą”.
HAMILTONO KOVAS

Nauja klubo valdyba išrinkta lap
kričio 11 d.: pirm. L. Meškauskas, 
vicepirm. V. Stukas, vicepirm. A. 
šeštokas, sekr. ir kor. R. Slapšytė- 
Stukienė, ižd. J. Svilas. Krepšinio 
vadovas — A. šeštokas, S. Aušrotas, 
V. Jankus, stalo teniso — V. Subit- 
nikas, lauko teniso — J. Slivas, gol
fo — R. Sakalas, slidinėjimo — R. 
Butkevičius, beisbolo — S. Aušro
tas.

Draugiškas krepšinio rungtynes 
lapkričio 17 d. Westdale gimnazijoje 
Kovo jauniai žaidė su Toronto vytie- 
čiais ir pralaimėjo jiems 64:43. Ko
vo komandoje žaidė: Bartininkas 9,
T. Stanaitis 15, R. Siūlys 10, R. Bi- 
levičius 4, P. Stanaitis 4, E. Kairys, 
R. Otto, S. Kronas, R. Bartninkas, R. 
Kontenis.

Kovas nuoširdžiai dėkoja už pa
dovanotus kamuolius: adv. P. Mazza, 
adv. L. Butkui, “Moose Head Ta
vern” savininkams — V. ir A. Jan
kams, R. Wesolowski, B. Tatti, “Ot
tawa Meat Market” sav. A. Kybartui, 
“Windsor Arms” viešbučio sav. M. 
Sakui, “Joyce a. Smith” sav. A. 
Meškauskui, Z. Stanaičiui, R. Otto; 
E. Dirsei. R. S.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės vyksta lai

kinai visoms grupėms kartu penkta
dieniais nuo 9 v.v. Etobicoke mokyk
loje (kaip ir praėjusiais metais). Ti
kimasi gauti dar vieną salę pato
gesniu laiku jaunesnių grupių tre
niruotėms.

Stalo teniso treniruotės vyksta 
antradieniais 7-10 v.v. Toronto Lie
tuvių Namuose antro augšto salėje. 
Vadovauja Jonas Nešukaitis. Daly
vauti kviečiami visi šio sporto mė
gėjai lietuviai.

Krepšininkai ir šiais metais daly
vaus CYO pirmenybėse. Užregistruo
tos Vyčio komandos: jaunių A, 18, 
jaunių B, 16, ir jaunių C, 14. Šioms 
komandoms sutiko vadovauti: A. Du- 
liūnas ir V. Staškevičius — jaunių A 
klasei, E. Stravinskas — jaunių B, 
L. Kaknevičius — jaunių C. Pirme
nybės prasidėjo lapkričio viduryje.

Vyrų krepšinio komanda sezoną 
pradėjo treniruotės pobūdžio rung
tynėmis su Aušra. Buvo matyti Jono 
Karpio pažanga. Jaunasis krepšinin
kas, ūgtelėjęs dar porą colių, buvo 
nesulaikomas. Dalyvauta ir Aušros 
ruoštame krepšinio turnyre. Be J. 
Karpio ir dar kelių iškilesnių žaidė
jų, vytiečiai pralaimėjo Aušrai 89:98. 
Prieš Hamiltono Kovą teko panau
doti jaunesnių klasių žaidėjus ir dėl
to pralaimėjimas buvo skaudesnis 
56:104. Pralaimėjimai komandai iš 
anksto buvo numatyti, tačiau ir čia 
teko apsidžiaugti kaikurių žaidėjų 
pastangomis, kaip R. Duliūno 41, R. 
Bumelio 33 ir J. Zenkevičiaus 21. 
Komandoje dar žaidė: L. Kaknevi
čius 13, A. Kaknevičius 4, E. Nace- 
vičius 8, R. Grigonis 8, E. Stravins
kas 14, A. Janeliūnas 4, A. Kišonas 
2, A. Radzevičius 2.

Naujam Vyčio nariui Viktorui 
Dargini už paramą klubui nuošir
džiai dėkojame. A. S.

Ateitininkų žinios
Moksleivių susirinkimas įvyks 

gruodžio 1, šeštadieni, 2 v.p.p., sese
lių namuose, 57 Sylvan Ave., Toron
te. Bus pranešimai iš Jaunimo kon
greso. Visi kviečiami dalyvauti.

Jaunimo susikaupimo savaitgalį 
— rekolekcijas organizuoja studen
tai ateitininkai. Kviečiami skautai 
ir neorganizuotas jaunimas nuo 18 
m. amžiaus. Rekolekcijos įvyks gruo
džio 7-9 d.d. Sharron, Ont. Kaina — 
$15-$20. Registruotis pas Giedrę Če- 
paitytę tel. 621-2343. Kviečiami ir 
studentai iš Hamiltono. Rekolekcijas 
ves kun. Jonas Bacevičius ir sės. 
Igne.

Ateitininkų Federacijos vadu iš
rinktas Juozas Laučka. Tremtyje 
ateitininkų federacijai yra vadovavę 
šie asmenys: A. Maceina, A. Darnu
sis, S. Sužiedėlis, J. Girnius, J. Pikū- 
nas ir P. Kisielius.

Bendros ateitininkų kūčios bus 
gruodžio 16, sekmadienį, Prisikėli
mo par. salėje.

Skautų veikla
• LS seserijos ir LS brolijos tun- 

tininkų sąskrydis šaukiamas lapkri
čio 23-25 d.d. Beaumont, Ohio, ame
rikiečių skautų stovyklavietėje.

• Metinėje skautininkų-kių ramo
vės sueigoje lapkričio 13 d. 26 daly
viai, pirmininkaujami jūr. s. A. Em- 
pakerio, svarstė ramovės veiklos 
klausimus. Visų pritarta ankstyvą 
pavasarį prisiminti prieš 10 metų 
mirusį a.a. Stepą Kairį. Prisimini
mui organizuoti išrinktas komitetas: 
v.s. D. Gailiūnaitė, v.s. M. Vasiliaus
kienė, ps. D Barzdžiūtė, v.s. L. Kali
nauskas ir v.s. C. Senkevičius. Nu
tarta ramovei ribotis vienu metiniu 
minėjimu-koncertu, svarstyti siūly
mai kitais skautiškos veiklos klau
simais, nutarta mirusių brolių-sesių 
atminimą įamžinti LS skautybės fon
de. Pritarta pasiūlymui bendrą pla
tesnės apimties sueigą šaukti sausio 
mėn.

• Gruodžio 2, sekmadienį, 11 v.r., 
skautų būkle šaukiamas “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų vadijų posėdis 
skautiškų kūčių reikalu. Kūčios bus 
gruodžio 16, sekmadienį, 6 v.v. Lie
tuvių Namų Mindaugo menėje.

• Iš Mindaugo dr-vės. į prityr. sk. 
Gedimino dr-vę perkelti: A. Saplys, 
P. Sukauskas, P. Karosas, A. Gvildys 
ir A. Balsys. Dr-vei vadovauja s.v.v. 
si. A. Senkus.

• Mindaugo dr-vei pagelbėti nuo 
š.m. lapkričio 14 d. paskirtas ps. 
Gailius Senkevičius. Sekanti dr-vės 
sueiga — lapkričio 28 d. C. S.

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.

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.

Alfonsas Garbenis jums sąžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamą turtą, tvarkant mortgičių 
reikalus, jkainojant namus ir t.t.

Toronto lietuviai, dėmesio!
Palūkanos už pirmus mortgičius iš bendrovių š.m. 
spalio mėnesį — nuo 13%% iki 15%.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. 
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame /a ja ia sa
TORONTO LIETUVIŲ F/IM AWI/4
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA:
13 % už 6 mėn. term indėlius
12’/i% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų planą
12 % speciali taup. sąsk.
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% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 virt, ryto’iki'3 vai. po pietų; ketvirtadieniais irpenktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki i 
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
I 1 * rC | i Apartamentai • Kondominiumai • Nuomosimas

PI? AT m Angelė KarnienėIVlL/xXj REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY
T7 O I A r 11Gulf boulevard, f t. Petersburg &aach, Fl. >^706 
JL13 J. A JL JŲ Telefonas (815) J60-2448 . Vakare (SI5) )45-*Z758

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 a Sav. P. Užbalis

QTEDUAii’e CIIDC 406 Roncesvalles Avė.Ogcrnflnld runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE ssL
335 Roncesvalles Avė., „ „ _ d ™ —
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

ANKA & PETER/photographers

Z374 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ipf 769 4488
Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 

fotografinių darbų. I

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 FILTS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452



4

Lietuviai Čikagoje I
L-.-.:.-.-.--.---.-.--—-----K. A. SAULAITIS^^^^^^J

KANADOS LIETUVIAI (daugiau
sia lietuvės) užvaldė Jaunimo Cent
ro salę pirmuosius du lapkričio sek
madienius. Hamiltono dramos gru
pė “Aukuras” sulaukė šio rudens 
gausiausios publikos trijų veiksmų 
satyrinei dramai “Ponios Dulskienės 
moralė”. Vaidinimas iš šio šimtme
čio pradžios miestiečių gyvenimo, 
bet dvi jaunos žiūrovės pertraukos 
metu kikendamos prasitarė: “Ta po
nia tai visai kaip mūsų teta Kalifor
nijoje”. Senovinių baldų aplinka pa
brėžė gyvai ir sklandžiai vaidintą 
veikalo mintį apie dvilypį moralės 
mastą šeimoje. Neturėdama savo 
pastovaus mėgėju ar profesijonalų 
lietuvių teatro, Čikagos publika pasi
tiki kitų vietovių teatrais. E. Daugu- 
vietytės-Kudabienės režisuotame vei
kale vaidino: ji pati, Antanas Min- 
gėla, Kęstutis Kalvaitis, Danutė Ku- 
dabaitė, Ina Kudabaitė, Marija Kal- 
vaitienė, Dalia Jonik'aitė, Teresė 
Kalmantavičiūtė, Vida Juozaitytė. 
Dekoracijos — Kazimiero Mikšio, 
grimas — Stasio Ilgūno. Šviesas tvar
kė kanadietis Arthur Cockman ir 
čikagiškis Paulius Alekna.

Žiūrovų tarpe buvo kone tuzinas 
jaunų vaidintojų iš Dariaus Lapins
ko organizuoto "Jaunimo teatro”, 
kurie džiaugėsi matydami ir vyres
nius, ir jaunesnius aktorius-scenoje. 
Pokoncertinėse vaišėse “Aukuro” 
steigėjai, vadovei ir režisorei E. Ku
dabienei sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Ji gi Čikagos lietuviams priminė, kad 
iš tokio didelio skaičiaus žmonų ne
atsiranda pastovios dramos grupės.

TORONTO “VOLUNGĖ” lapkričio 
11 d. koncertavo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Ryšiiį Centro pa
kviestos. Jei ne kitos priežastys, tai 
bent jų išgarsėjimas PLJK rengi
niuose šią vasarą Europoje padėjo 
sutraukti gausiausią rudens koncer
tų sezono publiką. Pirmoji progra
mos dalis — liaudies dainos, o antro
ji — lietuvių kompozitorių. Scenos 
ir judesių režisūra, dainavimo tech
nika, nuotaikos atspalviai supynė jų 
25 dainų koncertą lyg į vieną ištisinę 
dainą. Jeigu kas ir būtų pasiūlęs Da
lios Viskontienės vadovaujamam vie
netui ploti tik kas keletą dainų, 
publika nebūtų iškentėjusi. Švelnus 
dainos menas visų širdyse pažadino 
šilimą, kuri prasiveržė gausiais plo
jimais.

“SENOJO SKRAISTĖ” — suaugu
sių seminarui apie Senąjį Testamen
tą vadovavo sesuo Ona Mikailaitė iš 
Putnamo lapkričio 7, 8, 10 ir 11 d.d., 
talkinama atskiruose pokalbiuose 
kun. Leono Zarembos (“Įvadas į Se
nąjį Testamentą”) ir kun. A. Sau- 

■ laičio- (“Dievo- veikimas istorijoje”). 
Kiti pokalbiai buvo “Pranašai ir 
šventykla”, “Psalmės ir Senojo Įsta
tymo malda”, “Įstatymas ir dvasia”, 
pailiustruoti skaidrėmis bei spaus
dinta medžiaga, šiokiadienio vaka
rais dalyvavo apie 30 asmenų, sa
vaitgalyje — 15.

AUGŠTESNIOJI LITUANISTIKOS 
MOKYKLA, pradėjusi 30-tuosius 
metus, 26-tą kartą surengė tradicinį 
vakarą lapkričio 10 d. Tėvų, rėmė
jų bei tolimesnių giminių publika 
šiltai plojo mokiniams už gan rim
tai atliktą programą. Joje buvo: ke
turi lituanistinio švietimo atvejai — 
poniutės ir' lituanistinės mokyklos 
klausimas, literatūros pamoka apie 
“senus” rašytojus, jaunimo kongre
se lietuvių kalbos pamoka įvairių 
kraštų jaunimui, pamoka aštuntoje 
klasėje. Mokiniai šoko Nijolės Pu- 
pienės paruoštus šokius ir dainavo 
Fausto Strolio išmokytas dainas. Vai
dinimėlius parašė mokytojos Rūta 
Jautokienė ir Danutė Eidukienė.

AŠTUNTOJI FOTOGRAFŲ PA
RODA Čiurlionio galerijoje buvo su
rengta lapkričio 2 — 11 d.d. Dalyva
vo keturi garbės svečiai — profesijo- 
nalai fotografai (Kastytis Izokaitis, 
Alg'mantas Kezys, SJ, Aleksas Urba 
ir Rimantas Žukas, kuris kartu su 
trim amerikiečiais buvo konkurso

teisėjas) ir 30 kitų fotografų iš JAV. 
Spalvotų nuotraukų varžybas laimė
jo Jurgis Anysas, Kazys Daugėla, Al
girdas Grigaitis, nespalvotų — Eu
genijus Būtėnas, Jonas Kuprys ir 
Tomas Palubinskas. Parodos atidary
me kalbėjo Lietuvių Foto Archyvo 
pirm. dr. Stasys Budrys, o Ingrida 
Ramonienė vakaronėje rodė ir aiški
no a.a. dr. Juliaus Ramono foto me
ną. Šių metų parodos rengėjų komi
sijos pirmininku buvo Stasys Žilevi
čius. Jaunimas tarp meninių nuo
traukų parodė ir iš jaunimo kongre
so kelionių bei apsilankymo Lietu
voje.

“LITHUANIAN WRITERS IN 
THE WEST” antologijos sutiktuvė
se lapkričio 9 d. kalbėjo lietuviškai 
angliško leidinio redaktorė Alina 
Skrupskelienė, paskyrusi šiam dar
bui apie penkerius metus. Išryškino 
kaikuriuos ruošos sunkumus, aplin
kybes, pastangas surasti gerus ver
tėjus ir atrinkti tinkamiausius poezi
jos, prozos bei dramos gabalėlius pui
kiai išleistai knygai. Iš visų Ameri
kos Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
(“Lithuanian Library Press”) leidi
nių šis greičiausiai platinamas, kad 
kone išsibaigė pirmoji laida. Illinois 
universitete lietuvių kalbos ir litera
tūros dėstytoja Marija Stankuvienė- 
Saulaitytė išdalino vakaronės sve
čiams su savo studentais paruoštų 
kritikos lapų, kuriuose jie galėjo 
sekti vertimų tobulas ir netobulas 
vietas. Ji pakartojo amerikiečio uni
versiteto dekano žodžius, įvertinan
čius šį leidinį: “Jūs man atidarėte 
duris į naują pasaulį”. Antologijoje 
trumpai aprašyti, nufotografuoti ir 
ištraukomis atstovaujami 64 lietu
viai rašytojai, kurių amžiaus vidur
kis prilygsta jų skaičiui.

ATEITININKŲ NAMAI, apie ku
riuos Čikagos vakariniuose priemies
čiuose buvo daug kalbama, jau tam
pa tikrove. Kelių šeimų įnašais ir 
gerai susiorganizavusio komiteto dė
ka ateitininkų vardu nupirkti rūmai, 
kurie seniau buvo turtuolio namai, 
o vėliau — vienuolijos būstinė. Da
lis įsigytų žemių tampa įnašus da
vusių nuosavybe, o pastatas su pen
kiais akrais žemės — Ateitininkų 
Namų. Remontams ir pataisymams 
pradžią davė anksčiau suorganizuo
tas ir, rodos, apie S30,000 turintis 
specialus fondas. Moksleivių kuopos, 
studentų draugovės ir kiti ateitinin
kų vienetai, dar nepabaigus visų pir
kimo formalumų, ten susirenka su 
pastatu ir jo galimybėmis susipažinti. 
Ateitininkų Namų sumanytoja ir pa
grindinė organizatorė yra Elena Raz- 
mienė, kurios adresu siunčiama pa
rama: 1100 Buell Avenue, Joliet, IL 
60435, USA.

Čikagoje lietuviai turi Tautinius 
Namus, šaulių Namus, Vyčių salę, 
veteranų įstaigas, parapijas ir Jau
nimo Centrą. Prie lietuviško veiklos 
voratinklio prisideda dabar Ateiti
ninkų Namai, kurie galės pritraukti 
ir toliau nuo miesto gyvenančius bei 
užtikrinti vietą ateitininkų veiklai, 
archyvams, raštinėms.

DAIL. VANDOS ALEKNIENĖS 
tapybos paroda puošė Čiurlionio ga
leriją spalio viduryje. Tai buvo 30 
didelių ir gražiai įrėmintų modernių 
paveikslų paroda. Čikagos meno in
stitutą baigusi dailininkė yra daly
vavusi grupinėse parodose, o šią as
meninę rengė lietuvių skaučių sese
rijos vadija.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

TORCmC<>
PADĖKA

Šiuo kukliu būdu norime išreikšti 
padėką visiems, prisidėjusiems prie 
seselių metinės vakarienės-koncer- 
to. Ypač dėkojame ilgametėms ne
nuilstamoms padėjėjoms p.p. S. Auš- 
rotienei, G. Balčiūnienei, N. Bane- 
lienei, p. Manglicienei, S. Dervi- 
nienei, R. Grigonienei ir pirmininkei 
L. Kunnapuu. Padėka solistei Danai 
Stankaitytei, mus pradžiuginusiai sa
vo muzikiniu talentu. Visad liekame * 
skolingos ponioms už suneštus ska
nius tortus, taipgi ir tiems, kurie lo
terijai aukojo, gėles padovanojo, bei 
visoms jaunoms tarnautojoms prie 
stalų. Dėkojame Tėvams pranciško
nams už patalpas, p. J. Čuplinskienei 
ir p. K. Manglicui už įdomiai pra
vestą loteriją. Iš širdies dėkojame 
visiems, kurie betkokiu nors būdu 
prisidėjo prie šio metinio parengi
mo. Kasmet mums tenka patirti To
ronto lietuvių kolonijos paramą ir 
nuoširdumą. Viešpats telaimina Jus.

Nek. Pr. M. Marijos seserys

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už suruoš

tas mums įkurtuves, už gražią dova
ną ir gėles. Ypatinga mūsų padėka 
E. B. Tamulioniams už surengimą ir 
taip gražų pravedimą.

Ačiū visiems už parodytą mums 
taip didelį nuoširdumą: O. J. Tanai- 
čiams, B. J. Greičiūnams, E. P. Kri- 
pams, A. J. Petrauskams, H. J. Bu
čiams, G. V. Starkams, Z. A. Čiži
kams, J. Juodikaitienei, A. Latvai- 
čiui, J. Prišui, W. Bucevičiui, E. 
Towers.

Visiems dėkingi —
V. J. Dimskiai

iiiimw ■■mm ....... i m

A+A
JONUI MARDOSUI

mirus, reiškiame gilią padėką klebonui kun. P. Ažuba
liui, Tėvams pranciškonams ir P. Gulbinskui už nepa
prastai gražias apeigas laidotuvių namuose, šventovėje 
ir kapinėse. Dėkojame giminėms, karstanešiams, drau
gams ir pažįstamiems už užuojautas žodžiu bei raštu, 
už gausias gėles ir užprašytas Mišias, už dalyvavimą lai
dotuvių namuose, šventovėje ir palydėjimą Velionies į 
paskutinę poilsio vietą.

Tariame ačiū ponioms, prisidėjusioms prie pietų 
paruošimo. Nuoširdžiausiai dėkojame p.p. Dabkams už 
moralinę pagalbą šitose pilno liūdesio valandose.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė ir žentas
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SKAITYTOJAI PASISAKO

• NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

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

ĮSTAIGOS 233-3323

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705)445-8819 
atstovas MARIO TURCO
NAMŲ 743-0100

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

e 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

(jį?)
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 •

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms už man suruoš
tą mergvakarį ir už gausias ir bran
gias dovanas. Ypatinga padėka vy
riausioms rengėjoms bei organiza
torėms ponioms Anicetai Lukošie
nei, Albinai Laurinaitienei ir Ma
rijai Radzevičienei. Nuoširdus ačiū 
to mergvakario pravedėjai ir koor
dinatorei poniai Aldonai Vitkienei.

Jūsų visų nuoširdumas ir duos- 
numas ne tik liks mano prisimini
muose, bet- kartu bus ir didelė pa
spirtis pirmuosiuose mano šeimyni
nio gyvenimo žingsniuose.

Ačiū labai.
Dana Vaserytė

Vyresniesiems Kanados pilie
čiams vyriausybė moka ne tik 
pensijas, bet ir pašalpas kultū- 
rinei-visuomeninei jų veiklai. 
Pašalpas įvairiems jų projek
tams duoda “New Horizons” 
programa. Pastaruoju metu pa
skirtos pašalpos: japonų grupei 
Chojo Kai Lethbridge, Alberto
je; rusų grupei Winnipege, Ma- 
nitoboje; italų pensininkų klu
bui Sarnijoje, Ont.; jugoslavų 
pensininkų klubui Toronte, On
tario; korėjiečių grupei Mont- 
realyje, Que. Informacijos rei
kalu kreiptis: New Horizons, 
Department of National Health 
and Welfare, Ottawa KIA IB5.

neparsi vežkite ju!

parazitai ir ligos, 
atgabentos Kanadon 
su augaliniais ir gyvuliniais gaminiais, 
padaro milijoninius nuostolius 
mūsų ūkiams
ir miškams

B*

jei planuojate atsivežti iš 
užsienio mėsos, gyvulių, 
vaisių, daržovių, daigų, 
žemės, - pirmiausia 
pasitikrinkite pas mus

Agriculture 
Canada

KONSULATO ATSAKYMAS
Ryšium su Vlado Česiūno pagro

bimu daug kas kreipėsi į V. Vokie
tijos konsulatus. Vieni tik prašė in
formacijų, kiti reiškė ir protestą. 
“TŽ” skaitytojas V. Semaška į savo 
laišką V. Vokietijos konsulatui At
lantoje, Georgia, JAV-se, gavo atsa
kymą, kurio vertimas čia pateikia
mas.

Gerbiamasis p. Semaška, Jūsų su
sirūpinimas Česiūno atveju yra kartu 
ir mūsų. Federacinė Vokietijos res
publika yra viena geriausiai organi
zuotų valstybių pasaulyje, tačiau jo
je yra tūkstančiai agentų, pasamdytų 
komunistinių valstybių siekti jų po
litinių tikslų. Mes labai norėtume 
išvengti betkokio smūgio asmens 
laisvei Federacinėj Vokietijos Res
publikoje. Kaip ten bebūtų, vy
riausybė ir parlamentas tiria šį įvy
kį.” Pasirašė Dr. Ernst Ingendaj, 
generalinis konsulas. Laiško data: 
1979 m. spalio 26 d.

POLICININKO NUŽUDYMAS
Dumčiūtė-Breichmanienė aprašė 

Vilniuje nužudyto policininko laido
tuves. “Skaitytojai pasisako” skyriu
je VI. B. nurodo nužudyto pavardę 
— Ignas Blažys. Tuo metu aš gyve
nau Kaune ir dirbau apygardos teis
me — prokuroro padėjėju. Apie to 
įvykio baigmę aš 1975 m. gegužės 
mėnesį parašiau straipsnį “Darnoše- 
vičiaus duoklė bolševikinei propa
gandai”, kuris buvo išspausdintas 
"Dirvoje” 1975 m. 41 nr. Manau, 
kad skaitytojams bus įdomu prisi
minti kas vyko toliau. Todėl čia pa
kartoju kas tame straipsnyje buvo 
parašyta.

“1940 metų pavasarį Vilniuje api
plėšimo metu revolverio šūviais bu
vo nukautas policininkas, kuris Vil
niun buvo prikomandiruotas iš kokio 
tai Panevėžio ap. miestelio. Nusikal
tėlis pasirodė esąs “tuteišis” vagis- 
recidivistas. Lietuvos karo teismas 
nubaudė jį mirties bausme. Greit po 
to užėjo bolševikinė okupacija, kuri 
krašto priekyje pastatė liaudies vy
riausybę. Liaudies kariuomenės va
das — gen. Vitkauskas patvirtino tą 
sprendimą. Nuteistasis padavė ma
lonės prašymą, kurį, einąs preziden
to pareigas Paleckis atmetė. 1940 m. 
liepos mėn., dar prieš liaudies seimo 
rinkimus, teisingumo ministras P. 
Pakarklis pakvietė mane savo kabi
netan ir, duodamas sakyto asmens 
bylą, pareiškė, kad aš turiu įvykdyti 
mirties bausmę. Patikrinęs, aš pats 
mačiau gen. Vitkausko ir Paleckio 
parašus, pradėjau Pakarkliui saky
ti, kad, kaip jam pačiam žinoma, Lie
tuvoj mirties bausmė vykdoma dujų 
kameroj, kad tą vietovę, kur yra du- 
jų kamera, užėmė raudonarmiečių 
daliniai ir aš neturiu teisės tartis su 
sąjunginės armijos vadovybe, o an
tra, jei dujų kamera būtų paliuoso- 
ta, tai, vykdant bausmę, turėčiau 
kviesti dvasiškį ir todėl norėčiau ži
noti, ar toksai veiksmas atitiktų tuo
metinę liaudies vyriausybės liniją. 
Išklausęs mano aiškinimus, Pakark
lis tuojau paskambino Peleckiui, ku
riam pakartojęs mano žodžius, klau
sė — kas daryt? Paleckis pasakė, 
jog jis pasikalbės su Pozdniakovu ir 
vėliau praneš. Sužinojau, kad byla 
buvo perduota NKVD, o toji palei
do sakytą asmenį. Tą visą pranešiau 
Pakarkliui — pastarasai patraukė 
pečiais ir nieko man neatsakė.”

Iš tos ištraukos skaitytojai gali 
matyti, kad NKVD nesiskaitė su 
liaudies vyriausybe, kad nužudymas 
policininko jiem buvo bereikšmis 
veiksmas ir todėl nusikaltėlį palei
do iš kalėjimo.

V. Domeika

AČIŪ UŽ LAIKRAŠTĮ
Nuoširdžiausias ačiū už siuntinėji

mą “T. žiburių” mums, lietuvaitėms. 
Tai labai laukiamas svečias, kuris 
nukelia mus į lietuvišką pasaulį, į 
tėvynę Lietuvą ir duoda ' daugiau 
prasmės aukotis bei melstis kartu su 
mūsų broliais ir seserimis Lietuvoje,

kartu su jais pabūti vienybėje, ben
drauti su visame pasaulyje išsisklai
džiusiais lietuviais. Malonu matyti 
nenuilstamą, energingą tautiečių 
veiklą, jaunosios kartos įsijungimą į 
organizacijas, ypač Lietuvos laisvi
nimo darbą.

šiais metais Belgijoje įvyko stu
dijų savaitė su labai įdomiom ir nau
dingom paskaitom. Mes galėjome 
jose dalyvauti, pagyventi lietuviško
je nuotaikoje ir dvasiškai atsigaivin-

Liutgarda Radikaitė,
Belgija

St. Catharines, Ont.
Suėmė plėšiką. Prieš porą mėne

sių buvo paskelbta “TŽ”, kad api
plėšė S. Ulbinienę iš Niagara Falls, 
grįžtančią iš parko apie 7 v.v. Dabar 
jau paaiškėjo, kad policijos yra su
imtas plėšikas Mark Fulmer, 18 m., 
iš Fairport, N.Y., USA. Susekti plė
šiką daug padėjo vienas kanadietis, 
užsirašęs automobilio leidimo nume
rį-

Regina Norvaišienė, atvykusi prieš 
kelerius metus iš okupuotos Lietu
vos pas savo vyrą, š.m. lapkričio 19 
d. išlaikė egzaminus Kanados pilie
tybei gauti. Jos sesutei Felicijai Nar- 
montienei, prieš porą metų atvyku
siai iš Australijos, išpuolė gimtadie
nis. Ta proga ji gavo iš savo vaikų 
Australijoje gražių gėlių. Abi sesu
tės savo artimųjų tarpe atšventė šią 
sukaktį.

E. ir O. Sakalauskai buvo išvykę 
keliom savaitėm i Čikagą. Jiedu 
prieš kelerius metus atvyko iš Sud- 
burio, Ont. J. Šarapnickas

Rochester, N.Y.
VILNIAUS UNIVERSITETO 400 

metų sukaktis paminėta spalio 28 d. 
Paskaitą skaitė prof. V. Sabalienė, 
vilnietė, gavusi magistrės laipsnį Vil
niaus un-te. Apie Lietuvą Vilniaus 
un-to steigimo laikotarpyje kalbėjo 
R. Tamošiūnas. Lietuviškajam švieti
mui surinkta $224.00 aukų.

LIETUVOS KARIUOMENĖS stei
gimo metinės paminėtos lapkričio 4 
d. parapijos salėje. Pagrindinę kalbą 
pasakė J. Jurkus, ALTOs ir BALFo 
skyrių pirmininkas.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ su
sirinkimas šaukiamas gruodžio 9 d., 
3 v.p.p., pas J. ir N. Dėdinus.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
mokiniai ruošiasi Kalėdų eglutei. 
Pritaikytą vaidinimą ražisuoja Iz. 
Žmuidzinienė.

MENO MUZĖJUJE rengiamos ka
lėdines tautų eglutes su atitinkamo- 

_mis programomis • ir valgiais;./ Daly
vaus “Lazdyno” šokėjai, vad J. Re- 
ginienės. Eglute rūpinasi J. Lapinie
nė ir J. Krokienė.

ĮSTEIGTAS PENSININKŲ KLU
BAS lapkričio 11 d. Į valdybą išrink
ti: M. Pučius, V. Vitkus, J. Poškienė.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
CHORAS rengiasi savo trisdešimt
mečio koncertui gruodžio 1 d. Sv. 
Jurgio par. salėje.

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

1-878-4111 arba 822-2881.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštog 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas Specialios portretų, 

„ į3 vestuvinių ir vaikų
Petras Žemaitis, nuotraukų. Įrėminimai

HAWAII:
BAHAMAS:

FLORIDA: TORONTO —MIAMI nuo $149 
TORONTO —FT. LAUDERDALE nuo $149 , 
TORONTO —TAMPA nuo $139

Specialus skridimas savaitės 
dienomis sausio mėn.-$129

ACAPULCO: . 1 dienos — nuo $369 lėktuvas
14 dienų —nuo $516 viešbutis

pervežimai

WAIKIKI BEACH — kovo 15 — 22 dienoms $559

GRAND BAHAMA HOTEL —1 savaitė $529

i, i a< i
[O Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ

fe/. 533-353J
nuo 11 Vjr. iki 7 v.v.

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

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

W. G. DRESHER K™
T\ Tk INSURANCEJjRESHER-ĮJARAUSKAS agency

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

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

Narys "Better Business" Biuro

/NSURAHCC ★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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^Tėviškės Žiburiiftrisdešimtmečio iškilmėj

KONCERTAS-POKYLIS
gruodžio 9, sekmadienį, 4 valandą 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. j

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

W/'ly Pakvietimai šiokiadieniais gaunami "TŽ" administracijoje, sekmadieniais po pamaldų — Lietuvos Kankinių ir Prisikėlimo parapijų patalpose.
f Kaina — $10 asmeniui. Rezervuojami stalai po 10 asmenų arba paskiros vietos. Ikš malonaus pasimatymo! RENGĖJAI įįįfJ^C)

H MONTREW

TORONT©"1,
Anapilio žinios

— šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a. a. Jonas Bernatavičius, 56 
m., Vaclovas Lastauskas, 69 m., 
Scholastika Sibilskienė, 86 m., ir Ko
tryna Steponienė, 70 m., a. a. Vytau
tas Mažulaitis.

— Praėjusį sekmadienį šventovė
je paminėta Lietuvos kariuomenės 
diena, ją jungiant su šiandienine re
zistencija okupuotoje Lietuvoje. Vla
do Putvio šaulių kuopa dalyvavo or
ganizuotai su vėliavomis. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

— Liet. kat. moterų draugijos 
rengtas Montrealio jaunimo ansamb
lio “Gintaras” koncertas dėl Missi- 
ssaugos evakuacijos negalėjo įvykti. 
Už bilietus pinigai grąžinami šį sek
madienį abiejose parapijose.

— N. Metų sutikimui Anapilyje 
pakvietimai platinami parapijos sa
lėje po pamaldų. Kitomis dienomis 
skambinti inž. P. Ščepavičiui 766- 
3726 arba R. Celejewskai 231-8832 
(vakarais). Anapilio salės puošimu 
rūpinsis jaunų šeimų būrelis. Prieš 
prasidedant NM vakarienei, 6 v. v. 
šventovėje bus pamaldos.

— Tikybos pamokos vaikams sek
madieniais — 10 v. r.
_— Parapijos komiteto nariai ruo

šia sekmadieninių aukų vokelius 
1980 m. Aukotojai prašomi tiksliai 
įrašyti pavardes, adresą ir pašto ko
dą. Visi prašomi naudotis vokeliais, 
kad gale metų būtų galima išsiunti
nėti aukų pakvitavimus.

— Pakrikštytas Ryan-Jonas White 
— Vaitukaitis.

— Naujosios šventovės statybos 
skoloms mokėti aukojo $600: dr. J. 
A. Yčas; po $200: VI. Bardziliauskas 
(Cambridge, Ont), E. F. Pawels; 
$150: A Sagevičius; $100: V. Pulkau
ninkas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Savanoriai-kūrėjai praėjusį sek

madienį organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo 11.30 v. Mišiose.

— Adventinis susikaupimas — 
gruodžio 6-9 d. d. Ketvirtadienį ir 
penktadienį 7.30 v. v., šeštadienį
10.30 v. r., pirmadienį, gruodžio 10,
7.30 Mišios su specialiom ligonių 
maldom ir jų patepimu. Pamoksli
ninkai — kun. P. Baltakis, OFM, ir 
kun. B. Grauslys, OFM.

— KLK Moterų Dr-jos šios para
pijos skyriaus metinė šventė — 
gruodžio 9, sekmadienį, po' 11.30 v. 
Mišių Parodų salėje. Programoje — 
kun. B. Grauslio, OFM, paskaita apie 
charizmatinį sąjūdį.

— Uždaros vyrų rekolekcijos — 
gruodžio 7-9 d. d. King City, Ont. 
Vedėjas kun. P. Daugintis, SJ. Re
gistruotis parapijos raštinėje arba 
pas M. Montvilą tel. 766-2133.

— Studentų rekolekcijos — gruo
džio 7-9 d. d. Sharon, Ont. Vedėjas 
— kun. J. Bacevičius, OFM, ir seselė 
Igne. Registruotis pas G. Cepaitytę 
tel. 621-2343.

— Metinis mirusiųjų pensininkų 
prisiminimas su Mišiomis — gruodžio 
5, trečiadienį, 11 v. r., mūsų švento
vėje. Po Mišių — kavutė pensininkų 
patalpose. Kviečiami dalyvauti bū
relio nariai ir svečiai.

— Pakrikštyta: Mykolas Kondra- 
tas, Gintauto ir Daivutės (Gatavec- 
kaitės) Bėrių sūnus; Amanda Rose 
ir Jessica Lynn, Jono ir Gabrielės 
Bormanų dukrelės.

— Palaidoti: a. a. Vaclovas Las
tauskas, 69 m., a. a. Vytautas Mažu
laitis, 59 m., lietuvių kapinėse.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Kleo
pą Kazlauską, užpr. R. R. Kazlaus
kai, 8.30 už Sofiją Baužienę, užpr. 
E. A. Bočkai, 9 v. už Stasį Černiaus-

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Nijolę Rickytę, 11 v. r., 
už a a. Kleopą Daulenskį ir a a. Jo
ną Žėką.

Lietuvių Namų žinios
— Bilietai į Kūčių vakarienę ir 

N. Metų sutikimą platinami sekma
dienių popiečių metu ir LN raštinė
je darbo valandomis.

— Sekmadienių popietėms reika
lingos padavėjos. Kreiptis į šeimi
ninkę Salomėją McBride arba tel. 
677-5776. Gruodžio 2 d. bus specia
lūs cepelinų pietūs (tik $2.50).

,— LN orkestrui dar reikalingi as
menys, kurie moka groti akordeonu, 
trompete ir kt. muzikos instrumen
tais. Skambinti tel. 532-3311.

— Tarptautiniams Vaiko Metams 
paminėti LN gruodžio 9, sekmadienį, 
1 v. p. p., rengiama vaikų popietė. -

— Nauji LN nariai: E. D. įmokėjo 
$100, A. Vanagas $10, V. Pečiulis 
$10, K. Pajaujis $10, A. Krakauskas 
$10.

— Vyresniųjų ir jaunimo ruošia
mas žiemos sutikimo vakaras įvyks 
gruodžio 1 d.

— Lapkričio 18 d. G. Breichmanie- 
nė skaitė paskaitą “Lietuvių tautinių 
šokių raidos bruožai”. Dalyvavo per 
100 klausytojų, daugiausia jaunimo.

— Lapkričio 10 d. mirė a. a. St. 
Pulkys, aktyvus LN narys, daug pri
sidėjęs savo darbu prie LN įrengimo 
ir papuošimo.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 200 žmonių. Svečių knygo
je pasirašė: Regina ir Stasys Didžiu
liai iš Melburno, Australija, Vladas 
Juozapavičius iš Kauno, Irena Dovy
dėnienė iš Vilniaus.

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

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

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė nuo lapkričio 30 d., 2 Churchill 
Ave., Toronte.

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

ką, užpr. J. Černiauskienė, 9.30 už 
Telesforą Valių, užpr. žmona, 10 v. 
už Juozą Skėrių, užpr. O. Skėrienė; 
sekmadienį 8 v. už Oną Varnienę, 
užpr. F. Skrinskienė, 9 y. už Reginą 
Hillenbrand, užpr. R. Murauskaitė, 
10 v. už Petrą ir Elzbietą Siekius, 
užpr. E. Šlekys, 10.45 tretininkų in
tencija, užpr. valdyba, 11.30 už para
piją, 7 v. v. padėkos intencija, užpr. 
D. Keršienė.

—■ Vietnamo pabėgėliams per pa
rapijos labdaros sekciją aukojo: P. 
V. Dalindos $300, O. Spurgaitienė 
$120, M. S. Meškauskai $120, G. E. 
Kuchalskiai $100, V. O. Anskiai 
$100, J. Z. Mažonai $100, J. M. As- 
tramskai $100, P. M. Krilavičiai 
$100, O. Grigaravičienė $50, O. J. 
Jacikai $50, K. B. Poškai $50, A. 
Dromantienė $40, P. L. Murauskai 
$30, E. Drabato $30, I. A. Gatavec- 
kai $30, S. Olekas $25, A. P. Poškai 
$20, S. E. Tamašauskai $5, P. Styra 
$5.

— Parapijai aukojo: O. Genautie- 
nė savo a. a. vyro Kazimiero prisi
minimui $150, A. Birgiolienė savo a. 
a. vyro Jono atminimui $100, A. A. 
Šmigelskiai $50, I. A. Gataveckai 
$50. Religinei šalpai aukojo M. švel- 
nytė $50.

— Naujo pianino pirkimui aukojo: 
A. A. Totoraičiai $100, A. A. Klup- 
šai $100, V. Pallionis $50, V. A. Bau
binai $50, E. V. Krikščiūnai $50, O. 
Grigaravičienė $50, E. Aukštakalnie- 
nė $50, A. J. Navickai $50, N. N. $50, 
M. V. Vaitkevičiai $40, L. P. Muraus
kai $30, B. Kcrulienė $30, A. A. Šmi- 
gclskiai $30, S. Kliauga $25, J. A. 
Žaliauskai $25, E. Dicksonienė $25.

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.

Bronė ir Pranas Vitai lapkričio 18 
d. atšventė auksinę vedybų sukaktį. 
Po iškilmingų Mišių AV šventovėje 
buvo suruoštas pobūvis parapijos sa
lėje, kuriame dalyvavo gausūs šei
mos artimieji ir bičiuliai.

Aušros Vartų parapijos metinė va
karienė buvo sėkminga. Kartu su lo
terija ji davė $3.702,00 pelno. Spal
votos televizijos priimtuvą laimėjo 
Carole Pocetti, V. Milerio sesers 
duktė. Kr.

Katalikių moterų dr-jos susirinki
mas lapkričio 11 d. susilaukė ne
įprastai daug narių ir viešnių. Jas 
sutraukė jaunos notarės Rūtos Po- 
causkaitės - Rudinskienės paskaita 
“Moterų teisės Kvebeke”. Paskaita 
buvo labai sklandi, išsami, gerai pa
ruošta ir puikiai supažindino klau
sytojas su moterų teisių raida Kve
beko provincijoje nuo šio šimtmečio 
pradžios iki šių dienų. Po paskaitos 
paskaitininke atsakinėjo į pateiktus 
klausimus. Rūta yra pirmoji lietuvė 
moteris notarė Kvebeko provincijo
je (o gal ir visoje Kanadoje).

Montrealio skyrius, pradėjęs šių 
metų veiklą spaudos atgavimo 75 m. 
sukakties minėjimu kovo 31 d., nu
tarė šiuos spaudos metus deramai 
užbaigti ir paskyrė iš savo iždo $200 
“Moters” žurnalui, po $50 “Tėviškės 
Žiburių” ir “Nepriklausomos Lietu
vos” savaitraščiams. D. S.

Louis Stankė parašė knygą “Les 
Prcnoms” (Vardai), kurią išleido 
“Editions Heritage” Montrealyje 
1979 m. Joje prancūzų kalba aiški
nama vardo kilmė, reikšmė, nuro
domi žymieji asmenys, turėję tą var
dą. Vardai surikiuoti alfabetine tvar
ka, kurios dėka lengva surasti nori
mą vardą. Leidinys nedidelio forma
to, 187 psl. Kaina — $5.95. Adresas: 
Les Editions Heritage Inc., 300 Ar
ran, Saint-Lambert, Que J4R 1K5. 
Tas pats autorius anksčiau yra para
šęs ir išleisdinęs šias knygas pran
cūzų kalba: “L’avenir par les feuil- 
les de the” (Ateitis per arbatos la
pus), “Interpretation des reves” 
(Sapnų aiškinimas).

Alain Stankės vadovaujama leidyk
la “Editions internationales Alain 
Stanke” išleido Pierre Charette kny
gą “Mes dix annees d’exil ą Cuba”. 
Jos autorius — Kvebeko provincijos 
kovotojas, nevengęs teroristinių' 
veiksmų, turėjo pasitraukti į Kubą, 
kur kaip tremtinys išbuvo 10 metų 
ir pagaliau savanoriškai grįžo į Kve
beką. Šioje knygoje jis aprašo savo 
pergyvenimus, nusivylimą komunis
tine santvarka ir betkokia diktatūra.

A. Ališauskas, spaudos bendradar
bis ir veiklus “Rūtos” klubo narys, 
buvo nuvykęs į Kaliforniją, kur ap
lankė savo draugus.

ŠOKIAI

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

ŽIEMOS sutikimo VAKARAS
Vytauto Didžiojo menėjeKaraliaus Mindaugo menėje

KONCERTAS- ♦JAUNIMO 
ŠOKIAI 
Gros gera muzika 

su “DJ”
Pradžia 8 valandą vakaro 

Veiks baras 
Bus staigmenos 

'' A' Bilietai studentams — $2.
Rengia L. Namų Jaunimo Būrelis

Greitos ir tikslus patarnavimas!

PROGRAMOJE:
Hamiltono "Aidas" ir mux. 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 — S4. n . .. xz Rengia L. Namų Vyrai

Tel. Bus.: 722-3545
t ft1 Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N IS
C. I. B.

GAISRAS «> AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

TARPTAUTINIAMS VAIKO METAMS PAMINĖTI 
Toronto Lietuvių Namai rengia š.m. gruodžio 9, sekmadieni, 

I valandę po pietų, LN Karaliaus Mindaugo menėje

VAIKU SVENTĘ-popietęI

i me lYlUMTREHLIQ LJETLIUILI 
UI A3 KREDITU LIIVIJ JR -
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

PROGRAMOJE:
e Hamiltono lietuvių teatras "Atikurdš" 

(vaidins P. Orintaitės vaikams parašyta 
pasaką "Žirgūnė ir Gailė").

© Maironio mokyklos mokinių choras ir 
deklamacijos.

Įėjimas: vaikams — nemokamas, suaugusiems —
DALYVAUKIME VISI IR PAGERBKIME VAIKUS.

0 "Gintaro" ir "Atžalyno" jaunųjų šokiai.
® Maironio mokyklos mokinių ir Toronto 

lietuvių vaikų darželio piešinių bei ra
šinių parodėlė.

• Vaikų vaišės ir šokiai.
laisva auka.

Toronto Lietuvių Namai

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tos ......................... 6%
Taupomąsias s-tas............................12%
Pensijų planas 10%
Term. ind. 1 m. .................. 11.75%
Trumpai, term ind. iki .... 13%

Duoda nemokamą gyvybės drauda 
iki $2,000 už fa u p. s-tos sumas.

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

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

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

PADĖKA
Anapilio Moterų Būrelis nuo

širdžiai dėkoja p.. Vladai šližie- 
nei už $100.00 auką.

A.a. Jono Birgiolo atminimui 
vietoje gėlių paaukojo “TŽ” $30 
Vanda ir Petras Lapieniai.

“The Daily Times”, Brampto- 
no, Ont., dienraštis, 1979. XI, 19 
plačiai aprašė ten įvykusį tauti
nių grupių festivalį, kuriame 
dalyvavo ir torontiškio “Ginta
ro” jaunųjų šokėjų grupė. Prie 
aprašymo dienraštis pridėjo di
dele gintariečių nuotrauką.

“The Toronto Star” 1979. XI. 
16 išspausdino ilgoką rašinį 
apie pirtį (sauna), kuriame per
spėjama apie jos pavojingumą 
širdininkams. Miesto sveikatos 
pareigūnas pareiškė, kad per- 
sikaitinęs pirtyje mirė Juozas 
Skėrius, gyvenęs Scarlett Rr. 
Jis buvo 56 m. amžiaus ir turė
jo kietėjančias arterijas. Pirty
je apalpo liepos 8 d., mirė rug
pjūčio 1 d. ligoninėje. Buvo 
rastas širdies priepuolis, sukel
tas pirties kaitros.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 22 d. mirė a. a. Ko

tryna Raudonytė-Steponienė, 70 m. 
amžiaus; palaidota lapkričio 24 d. po 
gedulingų pamaldų Išganytojo šven
tovėje Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Velionė paliko liūdinčius: vyrą Joną, 
sūnų Ernestą ir du vaikaičius. Vie
ton gėlių buvo aukota parapijai.

— Praėjusį sekmadienį mirusiųjų 
minėjimo pamaldose buvo prisimin
ti 31. Kapinių aplankymo metu buvo 
palaiminti paminklai: a. a. Jievos 
Usvaltienės, a. a. Andriaus Povilai
čio, a. a. Agutės Hermanienės, a. a. 
Antaninos Marcinkienės; taip pat 
šių šeimų: J Šturmų, V. Vilembrek- 
tų ir J. Grimų.

— Šį antradienį, 7 v. v., parapijos 
tarybos posėdis.

— Sekmadienį Advento pamaldos 
su šv. Komunija 9.45 v. r.; po jų — 
moterų draugijos susirinkimas pas 
A. Lorencienę, 65 Marion St.

c Kaip kandis ėda drabužį, taip 
pavydas žmogų (šv. Krizostomas).

KVIETIMAI I “T. ŽIBURIU” 
TRISDEŠIMTMEČIO popietę 
(koncertą ir vakarienę) gauna
mi “TŽ” administracijoje kas
dien darbo valandomis, abiejų 
katalikų parapijų patalpose sek
madieniais po pamaldų. Malo
niai kviečiame visus tautiečius 
dalyvauti šioje iškilmėje, pasi
džiaugti atliktais darbais ir su
stiprinti spaudos kelią ateitin. 
Prašome nedelsti su kvietimų 
įsigijimu, nes gruodžio 9-toji 
jau čia pat. Galima užsakyti sta
lus po 10 asmenų arba paskiras 
vietas (po $10).

Meninę programą atliks da
bar labai sėkmingai koncertuo
janti sol. G. Čapkauskienė, sol. 
V. Verikaitis ir sol. Vyt. Paulio
nis (bus ir duetų). Žodiniam me
nui atstovaus Izabelė Žmuidzi
nienė — Savickaitė, knygnešio 
dukraitė. Paskaitos nebus; nu
matyta tiktai pora sveikinimų. 
Vakarienės šeimininke pakvies
ta p. Bubulienė. Rengėjai malo
niai kviečia “TŽ” skaitytojas 
prisidėti prie svečių pavaišini
mo suneštiniais pyragais. Galin
čios tai padaryti prašomos pa
skambinti “TŽ” administrato
rei tel. 275-4672.

Ryšium su “TŽ” trisdešimt
mečiu rengiama dail. Pr. Bal- 
tuonio skulptūrų paroda mažo
joje Anapilio salėje. Ji bus ati
daryta gruodžio 9, sekmadieni. 
Atidarymo žodį pasakys A. Kal
nius. Tai bus gera proga įsigyti 
kūrinių kalėdinėms dovanoms.

Metinis Maironio mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas įvyko 
lapkričio 17 d. šv. Vincento 
Pauliečio mokykloje. Dalyvavo 
50 tėvų. Pirmininkavo Br. Sap- 
lys, sekretoriavo I. Ross. Susi
rinkusieji išklausė pranešimus 
ir dalyvavo diskusijose. Išrink
tas naujas tėvų komitetas: pirm. 
D. Karosas, sekr. V. Pečiulis, 
nariai — A. Ambrozaitienė, L. 
Balaišis, B. Batraks, M. Par- 
gauskienė, B. Prakapienė, A. 
Stungurienė ir A. Malinauskie
nė (iždininkė). Revizijos komisi
ja: H. Sukauskas, K. Batūra, A. 
Viskontas.

236 SLA kuopos valdyba š.m. 
gruodžio 2, sekmadienį, 1 v.p.p., 
Lietuvių Namuose šaukia visuo
tinį narių susirinkimą. Dalyviai 
bus pavaišinti kava.

Toronto Lietuvių Filatelistų ir 
Numizmatikų Dr-jos narių susi
rinkimas — gruodžio 2 d., 4 v. 
p. p., Prisikėlimo parapijos pa
talpose — skautų būkle.

Metinė “Atžalyno” popietė- 
Bavaras ruošiamas L. Namuose 
gruodžio 2, sekmadienį, nuo 1 
v.p.p. Meninė programa — 3 
v.p.p. Ją atliks visos “Atžalyno” 
šokių grupės ir “Vasaros garsų” 
trijulė. Tai bus drauge ir “Atža
lyno” vadovės S. Leparskienės 
išleistuvės — ji išvyksta kuriam 
laikui mokytojauti Australijon.

šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas — gruodžio 4, antra
dienį, 7 v.v., pas narę Janiną 
Kulikauskienę, 32 Statler Ave., 
Islington. Tel. 233-9692. Visos 
narės ir prijaučiančios kviečia
mos dalyvauti.

A. a. J. Čirūno penktųjų mir
ties metinių proga gruodžio 8, 
šeštadienį, 10 v. r., bus atnašau
jamos Mišios Prisikėlimo šven
tovėje. Giminės ir pažįstami 
prašomi dalyvauti.

“Vilniaus” paviljono talkinin
kams pagerbti apylinkės valdy
ba gruodžio 14, penktadienį, 
7.30 v. v., Prisikėlimo par. Pa
rodų salėje ruošia vaišes ir kar
tu pasitarimą dėl sekančio Ka
ravano ateinančią vasarą.

KLB Toronto apylinkės val
dyba gruodžio 18, antradienį, 
7.30 v. v., Lietuvių Namuose 
šaukia Toronto apylinkės tary
bos posėdį, kurio metu valdyba 
padarys savo veiklos praneši
mus. Šios valdybos dvejų metų 
kadencijai pasibaigus, bus ren
kama nauja apyl. valdyba. Apy
linkės tarybą sudaro rinkti na
riai, organizacijų bei lietuviškų 
institucijų pirmininkai arba jų 
valdybų įgalioti atstovai.

KLB Toronto apyl.
valdyba

Kanados Lietuvių Fondo na
rių specialus ir metinis susirin
kimas šaukiamas Toronto L. 
Namuose gruodžio 1, šeštadienį. 
10 v.r. bus specialus susirinki
mas, kuriame bus svarstomi sta
tuto pakeitimai, o 11 v.r. prasi
dės metinis susirinkimas. Jame 
bus išklausyti pareigūnų prane
šimai, aptarti veiklos klausimai 
ir renkama nauja taryba. Šiuo 
metu KLF valdybai pirminin
kauja inž. E. čuplinskas, tary
bai — dr. A. Bacevičius.

“LKB Kronikai” leisti sveti
momis kalbomis aukojo $100: 
A. Kantvydas, A. Masalienė, St. 
J., P. Misevičius; $50: VI. Simo
naitis, V. A. Paulionis, V. Sin
kevičius, N.N., St. ir A. Viskon- 
tai; $25: V. Matulaitis, V. V., St., 
Dabkus; 020: M. Gečienė, VI. 
Girčys, L. Balaišis; $10: E. Ab
romaitis, J. Z. Didžbaliai, J. 
Didžbalis, A. Masalienė (papildė 
iki $110), K. ir V. Stirbys, J. 
Kirvaitis.

Ispaniškos “Kronikos” jau at
spausdinta 3000 egz. ir siunti
nėjama į Ispaniją ir P. Ameri
kos kraštus. Angliškos “Kroni
kos” bus spausdinama 10,000 
egz. ir bus platinama JAV, Ka
nadoje, Anglijoje, Australijoje 
ir N. Zelandijoje. Kanadai skir
ta 1000 knygų. Prancūziškos 
“Kronikos” taip pat bus spaus
dinama 3000 egz.

Šias aukas renka “LKB Kro
nikai” Leisti Sąjungos Toronto 
skyrius,' kuriam vadovauja Sta
sys Dargis.

“Fabijolė”, 4 v. drama, para
šyta kard. Newmano, antrą kar
tą buvo suvaidinta Prisikėlimo 
salėje lapkričio 25 d. Dalyvavo 
apie 200 žiūrovų. Vaidino Prisi
kėlimo par. vaidybos sambūris.

“The Toronto Sun” XI. 21 iš
spausdino V. Lapaitienės laišką, 
kuriame ji iškelia vakariečių 
politikų palankumą komunisti
niams tironams. Dėlto, užuot 
kovoję už žmogaus teises, ka
same patys sau duobes. Redak
cijos prierašas: “Tiesa yra ta, 
kad mes nesame verti savo lais
vių”. ....... ,,

Lietuvos kariuomenės atstei- 
gimo metinės buvo iškilmingai 
paminėtos lapkričio 25 d. pa
maldomis ir specialia iškilme L. 
Namuose. Pastarąją surengė 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba. Įžanginį žodį taręs apyĮinkės 
pirm. A. Juzukonis pranešėja 
pakvietė Ramūnę Sakalaitę-Jo- 
naitienę. Invokaciją skaitė kun. 
P. Ažubalis. Iškilmėje dalyvavę 
septyni kūrėjai-savanoriai buvo 
pagerbti gėlių prisegimu. Pa
grindinę kalbą pasakė adv. P. 
žumbakįs iš Čikagos. Jis primi
nė, kad kova už Lietuvos laisvę 
vyksta įvairiomis formomis. Už 
ją kovojo knygnešiai, savanoriai, 
kariai, partizanai, disidentai, po
grindininkai. Išeivijos pareiga 
tą kovą remti savo vieningumu. 
A. Dargyte-Byszkiewicz paskai
tė poezijos pynę apie kovą už 
tėvynę. Išnešus nuo scenos vė
liavas, pasirodė vyrų choras 
“Aras”, vadovaujamas sol. V. 
Verikaičio, akompanuojamas L. 
Marcinkutės. Jis ryžtingai pa
dainavo iškilmei pritaikytų dai
nų. Vienos jų skambėjo kariš
kai, kitos lyriškai bei ilgesin
gai. “Gintaro” jaunųjų šokėjų 
grupė, vad. D. Nausėdienės, at
liko keletą lengvų šokių, akor
deonu palydint A. Kaminskui. 
Iškilmė užtruko tik pusantros 
valandos. Gana gausūs dalyviai 
turėjo gražaus laiko dar pasivai
šinti kava.

“Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų tėvų komiteto ruoštame va
kare XI. 10 Prisikėlimo salėje 
meninę programą atliko “Ginta
ras” ir “Atžalynas”. Buvo tur
tinga loterija. Dalyvių buvo 
apie 250.

Gauta telefoninė žinia, kad 
sol. Vacys Daunoras iš okup. 
Lietuvos yra atvykęs į JAV še
šiom savaitėm. Lapkričio 24 d. 
koncertavo Niujorke, gruodžio 
8 d. koncertuos Čikagoje. Jam 
akompanuoja muz. Bekionis. 
Koncertus rengia amerikiečiai. 
Gruodžio 14 d. V. Daunoras 
grįžta Lietuvon, kur tikisi vėl 
dainuoti operoje.


