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Tėviškė ir žiburiai
Lietuvos žmogui tėviškė yra jaukios buities dalis, bui

ties, kurioje prabėga vaikystės dienos, kupinos brandinan
čių pergyvenimų. Iš tėviškės paprastai sklinda šilima, mo
tiniška bei tėviška globa, lydinti žmogų visą gyvenimą. Ne
veltui ir mūsų M. K. Čiurlionis tėviškę pavaizdavo kaip 
brangenybę karalių rankose. Jo paveiksle matyti anoji švy
tinti kaip deimantas brangenybė ir nutvieskianti karalių 
veidus. Tai ta pati šviesa bei šilima, kuri lydi kiekvieną 
žmogų, net ir toli iškeliavusį iš savo tėviškės. Mes jautėm 
ją ypač pirmaisiais tremties metais, kai ana tėviškės šilima 
fiziškai jau buvo nepasiekiama. Dėlto žodis “tėviškė” skam
bėjo tremties poezijoje, dainose, koncertuose, pobūviuose, 
literatūros vakaruose. Kai Kanadoje kilo sumanymas leisti 
naują laikraštį, ryškiausiai iškilo žodis “tėviškė”, prie kurio 
natūraliai jungėsi ir žiburiai, kaip tėviškės šviesos bei šili
mos skleidėjai. Tai buvo psichologiškas mostas — jis paga
vo savo tautiečių širdis bei mintis. Tokioje nuotaikoje gimę 
“Tėviškės Žiburiai” nuolat augo skaitytojų skaičiumi, su
darydami vis gausesnę šeimą. Per 30 meti} toji šeima išau
go ir sudarė tarytum vieną didelę vis dar augančią tėviškę, 
kurioje visi dalinasi tuo pačiu lietuvišku jausmu, rūpesčiu, 
skausmu, ta pačia ateities viltimi ir kova už Lietuvos laisvę.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ gimimas Kanadoje buvo kalė
dinis ne tiktai ta prasme, kad išvydo pasaulį prieš 
pat Kalėdas, bet ir dėlto, kad gimė prakartėliškose 

sąlygose, būtent, lietuvių klebonijos rūsyje. Tai primena 
Betlėjų, iš kurio varganos užeigos pasklido dvasinė šviesa 
pasauliui. “Tėviškės žiburiai”, kaip laikraštis, aišku, nega
li lygintis su dieviška Betlėjaus šviesa, tačiau jie tapo tos 
šviesos spindulėliu, kukliai žėruojančiu lietuviškoje aplin
koje. Panašiai kaip tėviškėje, kur krikščioniškoji dvasia 
yra jos dalis, jos tradicija. Tai kelias, kuris natūraliai jun
gė krikščionišką šviesą ir lietuvišką širdį bei mintį. Dar 
prieš Šalkauskį, Dovydaitį, Maceiną ir kitus lietuviškoje 
tėviškėje užaugusiam žmogui tas kelias buvo aiškus. Moks
lus išėję žmonės ginčijosi dėl ideologinių pagrindų, įrodi
nėjo įmantriais argumentais, koks turėtų būti lietuvio kė- 
lias. Nežinia, ar tie moksliniai įrodinėjimai daug Kam pa
dėjo susiorientuoti, tačiau viena yra aišku, tėviškės žmo
gui, neatsijusiam nuo jos branduolio, lietuvio kelias buvo 
aiškus. Daug kieno jis buvo žalojamas, o dabar netgi naiki
namas. Su naikinama tradicine tėviške griaunamas ir pa
grindinis jos kelias, gesinama toji šviesa bei šilima, kuri 
šimtmečiais gaivino mūsų tautą ir valstybę. Dėlto anoji 
tėviškės šviesa mums darosi dar brangesnė, skatinanti 
grumtis už jos išsaugojimą.

ŠIANDIENĄ galime džiaugtis, kad “Tėviškės Žiburiai 
ištisus 30 metų tesėjo pasirinktame kelyje. Palyginti 
tai nėra ilgas laikas, tačiau mūsų gyvenime netrumpas 

laikotarpis, pareikalavęs daug jėgų — intelektinių, fi
nansinių ir fizinių. Už leidėjų pečių nestovėjo joks kapi
talas, jokie milijonieriai, o tiktai duosnūs bei ištvermingi 
skaitytojai, kurių žymi dalis skaito “TŽ” nuo pat pirmojo 
numerio. Skaitytojai buvo ir tebėra pagrindinė laikraščio 
atrama. Be jos ir geriausi leidėjai bei redaktoriai laikraš
čio negali išlaikyti. Ypač su dėkingumu minėtini tie skai
tytojai, kurie negaili ir stambesnės paramos laikraščiui. Jų 
dėka įmanoma nugalėti finansinius sunkumus, tobulinti 
laikraštį bei įsigyti modernias spaustuvės mašinas. Lėšos 
yra pagrindinis dalykas, tačiau nemažiau svarbi yra inte
lektinė bei moralinė parama, ateinanti per įvairius bend
radarbius. “TŽ” nuo pat pradžios sutelkė gana gausų būrį 
pajėgių bendradarbių, kurių eilės truputį praretėjo, bet jų 
vieton atėjo kiti pajėgūs žmonės. Tai laikraščio turtas, ku
riuo dalinasi visi skaitytojai. Tikimės, kad tas dvasinis 
turtas nemenkės ir ateityje. Žengsime į naują dešimtmetį 
su tvirta viltimi, kad didžioji mūsų tėviškė, išaugusi laik
raščio paūksmėje, ir toliau skleis jaukią, gaivinančią šviesą, 
taip reikalingą išeivijos padangėje, kurioje vyksta dalis ko
vos už Lietuvos laisvę. Pr. G.
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PRANEŠIMAS Iš EUROPOS

Laisvieji apie pavergtuosius

JAUKIU Šv. KALĖDŲ - LAIMINGU NAUJUJU 1950 METU
Betlej ius sviesi

l«QTnYi'-''o 'Jfrjimun.as yt j visos protui to įstatuos įvykta Tad 
nenuostabu kodėl mb įvykta yra skaitomas naujokos ero* pea 
drki Kristau* ateJlma* 1 pasauli r.iike viso* įmonių gimine* 
lukafczn'mae.mu lūkesiu Ir *vatoniu ttitpildymą "BasokTt., don 
gus. U aukštybių. ta taqu dsbsvys Utyta totouA. togu atalveria 
tame ta laUaatdo Getbeiolg'. - moktovo aku pakalusi 1 domu, 
ąnanua pranašu lupomis

Ką krtkfaSonybo yra davusi Europa* U pasaulio tautoms per 
•ą nepilnu dviem tukatanirneetu la.kotarpi. negalima butu euro 
syti no; i tokttar.čiu*. not I milijonus temų no* tai reiki tu sura 
Syti rišu* fananUos laimeiimu*. pasiektus dvasinate Mityie. U* 
lako kod vtena kito knUetantika tauta tik trumpam laikui kry 
Bu pakaite ar tai kuto Ir pjautuvo ar tn< 'hacksnkreuro' šankiu, 
ta štai, visas tas laikotarpis yra no kas kita kaip tu tautu čtkrttl 
m a* i pati teminusi bartcnikkumo ir švorišjrumo laipsni

Vienok Šiandien, kada klaiki dvasios neregyste u lair.so anaip 
tol neapatrtboia Kremliau* sienomis bei. kaip ta moda naktis 
pamušu uislenka ant Europos u Aulas veido, atsiranda žmonių, 
kurio Betlei.r.is Presas tarsi nemato ar matyti nonai savo dva 
stcwt nece<r/s’»'. pateiMr.n A* yia vi*»kq esą. tksli
mas Ir makalas — tai du niekaip nesudertnaml dalykai No »» 
na* šitokiam teigimui U patiki. Jeigu taip Iš Ukrulu butu, tat patys 
didžiausi pasaulio mokslininkai butu drauge ir patys didžiai.*; 
bedieviol Dabar kg gi me. matomo? Ka. ttki; mokyti tenons. ar 
nemokyti? tkn atsakymas I. Tiki neatokyl žmonos tto_
kurto lokiu mokslu norą .J* bet už Intai kuklus, paprasti don' 
būdami dar noru suvadinu ti dar naru praradę eglines šviesos 
2 Tiki tikrai mokyt! u»aaee. tikr mokeltalukat kurie tiesą yra 
pašlny ir kr gyvena 3 Netiki ■ediiiaukyft įmone*. ty tie. kurie 
mokslo yra *>ek Uek ragavy. bet tikro mokslo jnsaulio nei matę 
nei pažinę Bot ta žmones, mokyt i u neriu mokyti, ir yra patys 
pavojingtomu Ne kas kitas, o kaip Uk Jie U yra patys didžiausi 
sKrurar toiyE<i skleidėjai bei dvasine. noreaysios platininiai se 
mmo Visiškai neaišku kas tuos žmonos yri įgalloig. kalbeli 
mokslo u rebgitos vardu, kada neš mokslas nei religija netelpa 
t (u gaivos? Juk norint kalbėti apie mokslų tr religiją ir lu tar 
pustvi sa.ityki. reikta patinti ir nusimanyti ir apie mokslų ir apm 
religiją Kaip mee hunetume I imagu kurt imtųsi mums aiškinti, 
sakysli-e mokslo ir meno santyki, nei apte mokslų neš ape 
menų nieko nenusimanydamas? Gi toligba yra daug sudeda- 
gsseli reiškinys negu tas pats mokslas menas dorove, kuku 
ra. eiv.lisortia technika, nes tinai luk liečia pačius pagrindinius 
tr draugo pačius didžiausius gyvenimo klausmus Rellgiia nėra 
lai mokslą* -ipte vieną kurių nes* visata* reiškiniu srllL kaip 
anlot ctiKimoalB gyvulius, atomus tr t!. bet kp yra viso gyveni
mo mokslu*, lai yru mokslą* Ir manas gyveedr gyventi Ir laimėti 
no nk Mrnišką. bet |r amžlrų gyvenimų Btal kodėl roligikr ne tik 
neprieštarauta mokslui neprieštarauto protui bot atvirkščiai 
r.UgMa Jtap praplečia, tatp patobulina mana prato vysdL kaip j 
kad tole^opan ir mikroskopą, praplečia, patobulina muša akiu 
vyndL Kaip paprasto musu aktu vysdbo neužtenka išturėti vi 
•atos rąrangu. taip gomtUte. musu proto tvleaoa neužtenku 
suvokti ir perprasti visai sudėtingai dieviškai gyvenimo tvarka.

proto triaso* bet. atvtrkščSaš. >g pagilina, atitaigla. praplėsdama 
musu dvasios vysdl Iki begalybes, .irai kodai patys didriaus; i 
musu .nrnaus mot* autoritetai kalt; Arthur Stanley gritting 
ton. Mas Flaaek. Bernnani Karink. Robert Andrew r MlUUrae 
garsu* kosminiu *pu„4jhj atradę n bet tyrinoto-a*. Varinevcp J 
■tosto.ir iri n v'auk A' bakta pn** Berieta.;« Bvieeg galva* iš 
keldami lundarnontalln* tr nelygstamų krikščionybės reikšme i 
mokslui .r gyvenimui Mokslas mum* reikalingo* patinti o 
tlkenmas’ gyventi*. - - t>*l-re*ki Mui l^nuk. viena* i* pačiu 
■rarsiaustu XX ambaus tinku Savaime auprankina. kad pu 
miau leikia gyventi norint kg nors pa*tott. nes luk pažinimas yra 
Ilk viena musu gyvenimo dalia. Vadinasi, religiia yra pirmesne 
už mokslų Tai turėdami galvele Sa Arthur Stanley Eddington. 
(Mt* žymiausias musu amžiau* astronomas ir Robert Ar.drew.i 
MUI.ban ir yra pra.g išvadų, kad netrukus tun prasidėt; dideli* 
tuarteiiroa* u bendradarbiavimas ton mokslininku atstovai! 
ianc.u gamtine trickaip svieeq iš vtonoe puse* u Batoiyčtoe. ats 
■□vauJančice ta skleidžlančioa pasaulyje ansgamdne tikėjimo 
svtoaq is antton puses. Sial kodėl Vannevar hut būdamas . 
vienas iš vadovaujančiu mokslo gaivu JAV n astmai km gruo
dtto men. b d linoma Amerikos žurnalo * Lile* skiltyse išspaus
dlno straipsni prieš musu amžiaus obskurantuuną. t y prieš

KANADOS ĮVYKIAI

Partija įieško vado
Vykdomasis federacinės li

beralų partijos komitetas, turin
tis 36 narius, vadovaujamas šios 
partijos pirm, senatoriaus A. 
Grahamo, atstovų suvažiavimui 
pasirinko 1980 m. kovo 28-30 
d.d. Winnipege. Siame suvažia
vime bus išrinktas naujas vadas 
pasitraukusiam P. E. Trudeau 
pakeisti. Suvažiavimui buvo siū
lomas Torontas su didžiąja 
“Maple Leaf Gardens” arena, 
talpinančia 20.000, bet laimėjo 
Winnepego suvažiavimo centras, 
kuriame tėra vietos 7.500. Nu
svėrė liberalų vadovų noras at
kreipti vakarinių Kanados pro
vincijų dėmesį, kuriose parla- 
mentan tėra išrinkti vos keturi 
liberalai. Pasirinkimas Winni- 
pego rengėjams pareika
laus apie 400.000 papildomų 
dolerių delegatu kelionės išlai
doms sumažinti. Pagrindiniais 
kandidatais į liberalų vadus vis 
dar tebelaikomi du buvę finan
sų ministerial — J. Turneris ir 
D. Macdonaldas. Situacija gali

pasikeisti, jeigu už kokį nors 
mažiau žinoma kandidatą pasi
sakytų P. E. Trudeau.

Papildomus rinkimus į Kve
beko parlamentą Montrealio 
D’Arcy McGee apylinkėje triuš
kinančia balsų dauguma laimė
jo. liberalai, savo atstovu pasi
rinkę konstitucinės teisės prof. 
H. Marxą. Už jį pasisakė net 
23.313 rinkėjų, o už separatisti
nės Kvebeko partijos kandidatą 
D. Leviną — vos 791. Tai yra 
jau septintoji liberalų partijos 
pergalė iš eilės papildomuose 
rinkimuose nuo premjero R. 
Levesque atėjimo valdžion 1976 
m. Liberalų vadas C. Rayanas 
teigia, kad premjero R. Leves
que separatistai yra praradę 
kvebekiečių pasitikėjimą ir kad 
Kvebeko partijos laukia neiš
vengiamas pralaimėjimas atsi
skyrimo nuo Kanados referen
dume, suktai pavadintame ne
priklausoma sandrauga. R. Le
vesque atsikerta, kad D’Arcy

(Nukelta į 10-tą psl.)

Pasaulio dėmėsi šiuo metu 
traukia Kmbas įvykiai JAV it 
D Bntanuoie linkstama sutikti 
eu komunistu pergale Ir del pro 
kybiniu tntereeu galvosima 
apie nauiu viešpačiu prif*ib 
ntmų Bet yra u pstodingu bal 
su Taip JAV krašto apaugo* 
sekretorių* JoEmsoi. *;<rudi>a 
Vairi Dep. kad butu tmtasi 
priemonių komunistu ekspansi 
lai sulaikyti. Londcmškl* "Eco 
narnlsl' pereik? savallg *ukn 
tifavo visus poor induliu* ko 
munistu pripažinimo ogumen 
tus Jis r uode, kad Klodo* kO 
munistai lau šiandien ruošia 
■i savo įtaką t-l*wU I gretimu* 
kraštu. Gruodžio 1 d pasibrd 
gusios kom Asilo* Ir AuriniJi 
to* profesiniu sqlungu suvožia 
vimo Peklnge nutarimai lakui

Savaites apžvalja
kita yru Tol Hytu komlnlcr 
km įkūrimas, tad ramybe* vd- 
rys neturi pagrindo Apie visi 
Utoumq taip pat negali bull 
kailio* Vakariečiu apletaloee 
prak-ijoae komunistai operuos 
400 mildonu mase.

Generalissimus Chiang Kak 
sliekas vt-a laveogye atonkrio. 
persikels I Eormraoa saki kur 
U seno buvo >o 300000 armija, 
tačiau u ton Jo posidjos nesBp 
rioe, u ten reišktatei stųrue kom 
sųradi* Vten.» dMttiuriu JAV 
savaitrašti* "Lde’ perspėta vy 
nausybf. kad darytu kokiu 
žygiu apsaugoti nuo kom nors 
tą salų, tačiau vargu ar bėga i 
ma ko laukti. '

Pereito* savaite* didžiausia

ŪKINES PERSPEXTYVOC
Ekonomistai pranašauta, kad 

1950 m pirmasis pusmetis b«i 
slg* JAV rvakybo* ir viso ūki 
nlo gyvenimo kirai*limo laiko 
tarpiu

KANADOS PREMJERO 
REEDOŽCŪA

Ug šiol Kanodot [.lomioms 
pasinvloe rnrld«rK-l»o« neturėjo 
Dar spalio menoei parlamenki* 
l{ senatu* padare nuiaiiinq. kad 
tokia residancUa furl būti, katp 
kari yra visuose kraštuoou 
Tam yra parinkti Ir rūmai O 
Vrwale Susses gatvele, kuriuo 
se Iki šiol gyveno Au*trall|o« 
atstovas Rūmai yra valsty
be* nuosavybe AuetĮollto* ats 
tovul toks išaikelti kitur filam 
nutarimui priešinasi tik vienas 
vieninteli* senatorius IŠ konser 
rotorių. Pasak la. turėdamas 
atskirų residencirg. ptemiora* 
tureaigs per daug kriko skirti 

>eprosaniacl|ai, o tai Ii atitrauk 
skj nuo tiesioginio valstybinio 
darbo

sensacua buvo buv Bulgaruos 
kom partija* CK pšrauninko* 
Kaštavo toteme ataiaakymaa 
parodymu, kuriuo* būvu dovy* 
per tardymą Tai nuatobšno ne 
nk teisėju* be< ir vtog pasauli.' 
na* boiševtkinlu teismu peak' 
tikai* takte ateinklmat tonai te* 
Jis buvo nutate*** patosrC o 
kaltinimu nepanetgg to bylos 
bendrininkai - - nubausti kalošt 
m u Kari Išsaugotu baise v ik tau.> 
lelamo ’neklaidingumu' vardų, 
buvo paskelbki, kral prie* po 
kreiamaa Ils vtortelto pricipo-

Eilinio 'apsivalymo* laeulhs 
kur yra i«i*iuntlmo* ‘gydytis* 
I rusu kanikq ligonlng buv Ry 
tu Vokietike kanclerio Grata
wnhl. to paties kuria 1948 m 
soetaltalu partita] suveda su ko- 
muntetaia i vieną Tmhaite* 
r«rtl*| Savo role atlik** d-» 
liariamas tilatemu. Gvotawoh)
Iš skelbiamojo gripo vargu ar 
'bepaaveika*

Didelio susidomeiimo taip pat
buvo suk eiga pareitą aavuitg 
Londone vykg* M kraštu daržo 
untau atstovu suvažiavtma*.

ivnnHtSMUurotuuTmtMMipiriiTtrEMiTORimu mkejtisu rytu euromme
JAV vyriausybe yra parua 

šuai raštą, kuris bus panekvi* 
8l-k> konareeo antrinai seataai 
«u*.rinksiančiai 1950 m smuki 
2 d Atome dekumente Vale 
'įbes departamentas ^vsreiškta 
s6d neprtpašisląs nei Pahulttto 
nei Lenki mm rytiniu semiu pri , 
Jungimo prie SSSR

Sis reikšmingas dokumentai 
atsirado gana pripuolamai Ka 
dangi pagal 1949 m Imigracini 
įstatymą DP įvažiavimui viso* 
yra duod-rmo* pagal tam tikra

mentą pražydoma aptarti, ko
kie tuiii.-smvjt pakeitįmol Eu 
ropde ym padaryti totitata1. u 
kokie nesvlivkii Valstybe* 
kokie netots- tai

V-y'.v.ybra ttobo-tart.en'jat. 
atšok*

l Tė te?.--yrataAuAifl’Afl 
pripašutanti toriiorintai pakaiti 
moL pidaryi pagal JAV prt- 
pašte tarną* taikos «u-aiU». roti 
bkoota* JAV senut* t y pora! 
tinko* sutarti* su Bulgarui 
Rumunita. Italija ir Suchumi

neso valu Graikijai yra prlpa Į cK-ceded*
ristami JAV taip pat prtpašto 
ta SuopiUo* žemiu U Kai patu 
Rusuos žemiu priiunglmą prie 
SSSR, m* putnaeta* buvo pri- 
Vur.gtos tauras sutaiiimt. o ani 
raaio* specialia Oskoskivakiios 
u S8SP sutartimi

2 JAV rteprtpažlsiančice te

JAV neprtpariataml tertto-

proporciją, tai JAV Jedvrahno Tuo bodu Besuiabllc.* Ir Buko 
Displaced Parsons Commission I vino* prl.tingimas SSSR. Tran 
kreira*! I Vaisty lie. Departa I sllvcmiioa Rumunija: Dudek a

rilortniu itakaliimu. pod-rrytu be 
lu žiruos ir Joms neteiauleiu*. 
kaip dokumente angltšžtn sako 
ma 'Terttocio* inrorporated 
Into lb* USSR as a resull oi 
agreomaato to which the United 
State* was not a pnr’y and to

■tatai pakeitimai dakuman 
to yra Išvardinti:

a. UMnlmas Lietuvos Lal- 
vkto* V IsttJoa:

b. Ut>mim« dalle. Ryt- 
prualu tr Karaltawctaua!

«. Užėmimas buvusia. Leo

Ci* dokumentas nauio nerti 
ša nieko tačiau lai labai reikš 
minga* naulae seno JAV v> 
rtauryžte. nusistatymo i<ikatV-’

i which ii.* United Stato* Imu noi itrnaa.

damas savo tautai Ir žmonijai Gi antgamtine*, dieviškosios 
sviesos gesintojai' užsitarnaus ne šviesuolio, bet- obskuranto 
tamsuolio vardą Ir tatai bus taikoma tiek pavieniam žmogui.
tiek Ir visai tautai.

darnu melodijom, paslaptingesnėm už Nemuno Kilta* šimtam* 
čiu giriu ošimą retais nuo*i-ibiaia drobių raštais akt ir sielą 
užburiančiom CiuriJonio sonatomis, o vienok tfak vteo tai plbukia

Ikurge pastovią organ torjcbą IC 
TTV IntontaUonai Contede 
teuton oi Tree Trade Uninon*. — 
kurt bus aiškiai imbkamunistl 
ne tarptautine darbininku oun> 
nitarixi Suvaštravimas usak 
rantavo, kad ekonomine ir ukl 
t<« demokratuos yra neatskirto 
mos Organtoacuas C busUne 
bus Brlusselyie o gan sekreto 
•tu išvtolrtns bandas Oldan- 
Excck lt užsirnoiu*! aktyvui 
kovo'i su komunistiniu intetno- 
Ctonalu. suvedšiolančiu darbi 
ninku*

Šventinu metu paslrurisimni 
pllkrnmauti l šv. Žeme, sutam
pa *u latxil neaiškia poietimi 
PolesUnoie JTO pilnatis 38 bed 
sals prieš Iš. 7 susitaikius, nu
tate JerusUlmą sutarptautinti 
Betgi laroello u lašenta reik ml 
nistert* tuulau* pareiškė kml 
Inoells ntekod ntekanr savo 
širdie* lerusoltmo — neirti

Lietuviu tautai nuo amžių yra svetima bedievybe, bei netiko
iruukaurrrf] Eoiaev.imą ir >o aiarakilu*. ko i Lysenko .n bogo* ittuo dvasia Tegu Ir kukli mu*u teviškolo pakolei rymantyi 
■satoc. kuriems tikėjimas ir maketo* tai du nesuderinami daly kryžiai, prie vartai svyruojantys beržai, kaip akys užmato - 
kai lygumu, kalneliu, kloniu toliai, išvingiuoti molynai* miškai*

Vakaru pasaulis bedievystes bga tau baigta persirgta prtar i ežerai*, upėmis, bet kokiu skaidri, kokia spindulinga, kokia galt 
tolo laikos kad inteligento arba tvtesuaBo v<wdo bus verias , lietuvio sieja, bakūžei samanoto! b pilka sormegele per tėti 
tk tas. ko* ai* pM pasauli viepta rankai tiššUbą* gamttara švle i sus šimtmečius išsaugojusi lietuvybe, dvasiniu* lobius, per išn 
M*, ty. makalo, žlburt. ankta raukta — atagaaMtas* švteeoe ly. su* šimtmečius išlikusi atvira antgamtine* šviesos amžintatoem* 
rtkallmo ritant vtaeg Ir rastrą švteeg ptačfcl ritatadmeoa *kl*te | Šaltiniams Žavi pasauli lietuvio siela prabylanti Ilgesingom

ir šlburluoKi pasauliui iš vieno Ir to paties šaltinio reBgtaiu beria duos Naujamiesti JerusoJlmo*
tau tautos deostoe gelmių .,.

T ta teta kodėl Uatavlu tauta ta*, didi. M teta kodai )o* vantos
valdnnAo Jordano u£* r. mln 
lankeli* kad Jordanas gins

mes rytamas muau tortais, ttburtu «<rissg. kurią U gtmlotaos pa 
•toge, su savim Ustastom. m gsstnH Mrvyis to ktouoss. bta Mns- 
UtaL paukMad lą po visą pasatai, vis gyvsadaml to vis atetauu 
Itadaml ta Didito Msgstems J Avtesa. Kuri Jau K tamtamu

savo "tolMtus isikatovtonu** O 
ką darys JTO? Ar ngbuvo toV 
■u* JAV ir Brito atetoegf tTO 
kurto balsavo prtotf tu*srrvič4>> 
naitrrrrlmą paretkirtornl kari

Busi lETWAUS tVttSA. Antam*. Ramumm.
tokio nutarimo vteHsk n«posV 
ssk* IgyvsndlnN?

Pirmasis "Tėviškės Žiburių" numeris, išleistas 1949 metais Toronte prieš pat Kalėdas gruodžio
24 dienos data, bet paruoštas žymiai anksčiau Nuotr. Vytauto Maco

Tada, kai gimė šis laikraštis
Pokalbis su pirmosios leidėjų valdybos pirmininku Baliu Sakalu

Artėjant “TŽ" 30 metų sukakčiai, 
kreipėmės į B. Sakalą, vieną iš stei
gėjų, kuris anuomet pirmininkavo 
naujai įsteigtos draugijos valdybai, 
besirūpinančiai laikraščio leidimu. 
Jis mielai sutiko pasidalinti su “TŽ” 
skaitytojais savo prisiminimais, ku
riuos čia ir spausdiname. RED.

— “Tėviškės Žiburiai” š.m. 
gruodžio 9 dieną mini savo gy
vavimo trisdešimtmetį. Ar tai 
tiksli metinių data, ar kiek pa
ankstinta? Anuo metu buvote 
KLK Kultūros Draugijos pirmi
ninku, tad galbūt atsimenate ne 
tik išleidimo, bet ir nutarimo 
(leisti laikraštį) datas?

— Mintis leisti naują laikraš
tį Toronte buvo pradėta bran
dinti 1949 m. vasaros pabaigo
je. Rugsėjo mėnesio 24 d. bu
vo sukviesti Toronte gyveną 
veiklesnieji visuomenininkai bei 
kultūrininkai pasitarimui dėl 
naujo laikraščio išleidimo. Da
lyvavo apie 17-20 asmenų, ir 
buvo nutarta leisti katalikišką 
savaitraštį. Siam darbui vykdy
ti sudaryta 7 asmenų komisija, 
kuriai pirmininkauti teko man. 
Tuo metu, neturint nei pinigų 
(tik pažadai), nei patirties ir dar 
gerai nemokant anglų kalbos, 
tai buvo nelengvas uždavinys. 
Norėta dar prieš Kalėdų šven
tes išleisti bent 2-3 numerius, 
tačiau nepasisekė. Tik po 3-jų 
mėnesių gana įtempto darbo 
pirmą “Tėviškės Žiburių” nu
merį parsivežėm iš spaustuvės 
su 1949 metų gruodžio mėnesio 
24 dienos data ir kalėdiniais 
sveikinimais visiems lietuviams. 
Mums tai buvo didelė džiaugs
mo diena. Taigi kaip matote, 30 
metų sukaktį švenčiame tarp 
šių dviejų datų.

BALYS SAKALAS, pirmininkas pir
mosios KLK Kultūros Draugijos val
dybos, kuriai teko uždavinys organi
zuoti “T. žiburių" leidybą prieš 30 
metų Toronte

— Gera prisiminti datas, bet 
šia proga norėtųsi Išgirsti ir 
apie “TŽ” atsiradimo aplinky
bes. Visų pirma — kas paska
tino imtis tokio žygio anais lai
kais, kai nebuvo nei lėšų, nei 
patalpų, nei spaustuvės?

— Anais laikais (1948-49 m.) 
Torontas ir Montrealis buvo pa
tys žymiausi lietuviškos veiklos 
centrai Kanadoje, o suvažiavus 
“dypukams” iš Europos, ši veik
la labai žymiai pagyvėjo. Mont- 
realyje jau ėjo spaustuvėje 
spausdinamas laikraštis “Nepri
klausoma Lietuva”, kurį leido 
Kanados Lietuvių Centro Ta
ryba. Tada ši organizacija tu
rėjo apie 18 skyrių visoje Ka
nadoje, kurių dauguma jau bu
vo suorganizuoti naujųjų atei
vių. Veiklai besiplečiant, KLCT 
iniciatyva ir skyrių pageidavi
mu 1949 m. kovo 26-27 d.dr

Montrealyje buvo sušauktas 
skyrių atstovų suvažiavimas- 
seimas, kuris priėmė naują sta
tutą, pakeitė organizacijos var
dą iš KLCT į Kanados Lietuvių 
Sąjungą ir išrinko naują cent
ro valdybą. KLCT, kurią tada 
sudarė daugumoje kairiųjų pa
žiūrų žmonės, šiuos nutarimus 
atsisakė priimti ir nei turimo 
turto, nei “NL" leidimo naujai 
išrinktai centro valdybai neper
davė. Susidarė nemaloni padė
tis. Juo labiau, kad net seimo 
darbų aprašymo ir deklaracijos 
visiems lietuviams “NL” nebe- 
spausdino. Įvyko aiškus parti
nis atskilimas, kuris daugumą 
lietuvių labai jaudino. Visų lie
tuvių pastangomis pradėtas leis
ti laikraštis liko tik mažos žmo
nių grupės tribūna. Tokioms 
aplinkybėms susidėjus, toron- 
tiečiams kilo mintis organizuo
ti naują laikraštį, kuris pasiek
tų kuo plačiausias lietuvių ma
ses, juos vienytų krikščioniška 
dvasia, ugdytų lietuvišką kultū
rą bei tradicijas, siekiant tau
tos laisvės.

— Neturėjote anuomet lėšų 
nei techninių priemonių, bet, 
atrodo, buvo pakankamai žmo
nių rizikingam žygiui. Ar ilgai 
teko jieškoti redaktoriaus ir ki
tų laikraščiui reikalingų parei
gūnų?

— Šias problemas, kiek pri
simenu, mes išsprendėm gana 
nesunkiai. Tuo laiku į šį konti
nentą jau buvo atvykęs nema
žas skaičius pajėgių žmonių 
spaudos darbui. Be to, steigė
jai jau iš anksto buvo numatę 
naujo laikraščio redaktoriumi 
kviestį dr. A. Šapoką, kuris ta
da tik ką buvo pradėjęs kurtis 

(Nukelta j 2-rą psl.)

Vokiečiai apie Lietuvą
Bavarų savaitraštis “Bayern- 

kurier” (XI. 17) paskelbė A. Pe
terio straipsnį ' “Žmogaus teisė 
Lietuvoje — kova vyksta to
liau”. Straipsnis iliustruotas 
Vilniaus vaizdu. Autorius pra
džioje pažymi, kad neseniai vo
kiečiu spaudoje plačiai nuaidė
jęs Vlado Cesiūno dramatiškas 
dingimas akivaizdžiai priminė 
Lietuvos bylą. Gana plačiai pa
vaizduotos lietuvių pasipriešini
mo pastangos naujausiais lai
kais, pabrėžta Lietuvos sukili
mo 1941 m. ir pokario partiza
nų kovų politinė reikšmė. Ap
žvelgęs dabar vykstančią kovą 
už žmogaus ir tautos teises, A. 
Peteris teigia, kad prieš metus 
įsteigtas Katalikų Komitetas Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti pasidarė 
“svarbiausiu žmogaus teisių ko
vos reiškėju” Lietuvoje. Pami
nėtas ir žymaus teisių gynėjo 
Antano Terlecko suėmimas.
l Plačiai skaitomas V. Vokieti

jos katalikų laikraštis “Deutsche 
Tagespost” (XI. 14) paskelbė 
net tris reikšmingus straipsnius 
apie Lietuvą. Vienas jų pavadin
tas — “Padėtis aštrėja”. Čia 
skelbiamas Terlecko suėmimas 
ir keliama mintis, kad Vakarų 
valstybės rūpestingai pasiruoš
tų kitais metais įvyksiančiam 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo pasitarimo tęsiniui: 
Madride neturi pasikartoti tai, 
kas įvyko Belgrade, kur žmo
gaus teisių nepaisymo atvejai 
nebuvo deramai apsvarstyti.

Kitas straipsnis skirtas Vil
niaus universiteto sukakčiai. Vo
kiečių katalikų laikraštis pažy
mi, kad šiandien nutylimi jėzu
itų nuopelnai Vilniaus universi
tetui, bet Lietuvos studentai 
juos gerai žino, kaip tai rodo jų 
padėkos telegrama, atsiųsta jė
zuitų vienuolijos vadovui kun. 
Arupei. “Deutsche Tagespost” 
rašo, kad sovietinė propaganda 
mėgino paneigti šią telegramą 
kaip neva išeivijos lietuvių “kle
rikalų” prasimanymą. Tačiau 
Grigaliaus universiteto Romoje 
profesorius kun. P. Rabikaus
kas katalikų žinių agentūrai 
KNA patvirtino, kad tokia tele
grama tikrai buvo gauta iš Vil
niaus. Kadangi ji buvo rašyta 
lietuviškai, pačiam profesoriui 
buvo pavesta telegramos turi
nį išversti. “Tokios ir panašios 
valdžios priemonės paskatino 
Vilniaus studentus katalikus 
leisti pogrindžio laikraštį “Alma 
Mater”, kuriame atitaisomi so
vietiniai istorijos klastojimai”, 
— teigia “Deutsche Tagespost”.

Trečiame straipsnyje komen
tuojamas oficialus prokuratūros 
įspėjimas kunigams A. Svarins
kui ir S. Tamkevičiui, veikliems 
katalikų komiteto nariams. “Ne
paisant persekiojimo ir infiltra- 
vimo, Lietuvos katalikų ir kuni
gų solidarumas auga” — skel
bia straipsnio antraštė. Nurody
tas pavyzdys: šiemet kovo mė

nesį daugiau kaip 10.000 Lietu
vos tikinčiųjų pasirašė reikala
vimą sugrąžinti jiems priklau
sančią Klaipėdos šventovę, už 
kurios statybą savo metu dabar
tinis Kauno vyskupas L. Povilo
nis buvo kalintas 4 metus.

Pažymėtina, kad visų trijų 
straipsnių autorė yra žurnalistė 
Diethild Treffert, KNA darbuo
toja Bonnoje. Šią vasarą ji ap
lankė Vilnių ir Kauną. Dažnai 
rašo apie Lietuvą ir šiuo metu 
vokiečių kataliku spaudoje at
lieka panašų vaidmenį, kaip ne
pavargstantis prel. V. Mincevi
čius Italijoje.

Netyli ir šveicarai
Įtakingas šveicarų dienraštis 

“Neue Zuercher Zeitung” (XI. 
16) paskelbė straipsnį apie au
gantį Maskvos nervingumą, ar
tėjant olimpinėms Žaidynėms. 
Taip laikraštis aiškina vadovau
jančių disidentų suėmimus. Pri
minęs žydės konvertitės Tatja
nos Velikanovos, ortodoksų ku
nigo Glebo Jakunino ir Antano 
Terlecko — “Lietuvos kataliko 
bei istoriko” suėmimus, “NZZ” 
pažymi: “Sovietinių represinių 
organu akcija leidžia įžvelgti 
tam tikrą pavyzdį. Velikanova 
kovojo už Krymo totorių, sek- 
minininkų, adventistų ir emi
gruoti norinčių žydų teises. Be 
to, ji pasitarnavo vakarų žurna
listams kaip informacijos šalti
nis apie tai, kas vyksta tikybinė
se grupėse. Jakuninas įsteigė 
prieš dvejus metus komitetą ti
kinčiųjų teisėms ginti, kuris jau 
anksčiau dėl suėmimų smarkiai 
išretėjo ir taip pat atliko tam 
tikrą informacinį vaidmenį. Pa
galiau 50-metis Terleckas, — 
tęsia “NZZ”, — yra vienas dau
giausia atsakingų už draudžia
mųjų katalikiškų leidinių plati
nimą Lietuvoje”. Zuericho dien
raštis dar priduria, esą kratos 
dviejų pogrindžio laikraščių 
bendradarbių namuose papildo 
spėjimus, kad valdžios orga
nams labiausiai rūpi sustabdyti 
žinių perdavimą iš opoziciniu 
sluogsnių. Reikia manyti, kad 
čia kalba eina apie vilniečius 
Julių Sasnauską ir Algį Statke- 
vičių, pas kuriuos buvo padary
tos kratos tuo pačiu metu, kaip 
ir pas A. Terlecką — spalio pra
džioje.

Besiruošiant Madridui
Lapkričio 1-4 Salzburge, Aus

trijoj, įvyko tarptautinis simpo
ziumas apie tikybos ir tikėjimo 
laisvę. Jame dalyvavo apie 150 
žmonių iš įvairių V. Europos ša
lių, Jugoslavijos ir Rytų Euro
pos išeivių. Dalyvavo ir lietuvių 
atstovai — Alina Grinienė ir dr. 
J. Norkaitis.

Simpoziumą surengė tarptau
tinis tautybių teisės ir regiona
lizmo institutas drauge su tarp
tautinės organizacijos “Justitia 
et Pax” austrų ir šveicarų sky-

(Nukelta j 3-čią psl.)
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Q RELIGINIAME GYVENIME Dalis Anapilio pastatų, kuriuose yra įsikūrę ir “Tėviškės Žiburiai” (virš laiptų, salės priestate), šioje salėje (de
šinėje) įvyks “TŽ” trisdešimtmečio iškilmė gruodžio 9 dieną Nuotr. St. Dabkaus

Sveikinimai

CANADA

'prime MINISTER . PREMIER MINISTRE

I am pleased to extend my greetings 
to all readers and staff of the Lithuanian 
weekly, "Tėviškės Žiburiai", on the occasion 
of their jubilee issue.

One of the things which makes Canada 
unique is the richness and diversity of its 
cultures. Certainly the quality and variety 
of Canadian life has been significantly 
enhanced by the presence of our large and 
dynamic Lithuanian community.

* “CATECHESI TRADENDAE” 
yra naujausias popiežiaus Jono Pau
liaus II dokumentas apie tikybos mo
kymą. Jis atkreipia ypatingą dėmesį 
į visiškai skirtingas tikėjimo moky-

mieste. Ji aptarnavo daugiausia dip
lomatus bei užsieniečius. UPI agen
tūra praneša, kad naujai atidarytos 
ir 5 protestantų šventovės, kurios 
buvo uždarytos 1966—1976 m. “kul-

Tada, kai gimė šis laikraštis
mo sąlygas įvairiuose šio laikotarpio 
kraštuose. Pabrėžiama, kad vaikai 
turi būti mokomi atmintinai pagrin
dinių dalykų: 10 Dievo įsakymų, tra
dicinių maldų bei giesmių ir pagrin
dinių tikėjimo tiesų, šis būdas pas
kutiniu metu buvo apleistas, ypač 
Kanadoje ir JAV-se. Dokumentas pa
brėžia kristocentriškumą. Tas moky
mas turi būti lydimas asmeniniu pa
vyzdžiu. Metamas žvilgsnis į ilgą ka- 
tetechizacijos istoriją ir nurodoma, 
jog katechizacija yra K. Bendrijos 
pareiga bei neginčijama teisė. Par
eiga, nes remiasi Kristaus įsakymu 
eiti ir mokyti visas tautas, teisė, nes 
grindžiama žmogaus įgimta teise į 
laisve. Katechizacijai todėl visur tu
rėtų būti palankios sąlygos. Dabar
tiniu metu šiai teisei dažnai duoda
mas principinis pritarimas pareiški
mais tarptautniuose suvažiavimuose, 
tačiau daugelyje valstybių ši teisė 
pažeidžiama iki tokio laipsnio, kad 
katechizacija tampa baudžiamuoju 
nusikaltimu. Dokumente nurodoma, 

i kad tikėjimo mokymas turi užimti 
pirmaujančią vietą K. Bendrijos pla
nuose. Taipgi nurodoma, kad už ka- 
techizaciją yra atsakingi visi K. 
Bendrijos nariai, kiekvienas pagal 
savo užimamą vietą bei pašaukimą. 
Tikėjimo mokymo būdai nuolat tu
ri būti atnaujinami ir priemonės kei
čiamos, prisitaikant prie laiko ir ap
linkos taip, kad nebūtų užmirštos pa
grindinės tikėjimo tiesos.

★ Minėtasis dokumentas 
pabrėžia, kad katechizacija įvMH'uo- 
se kraštuose bei kultūrose yra tikėji
mo tiesų "įkūnijimas" tų kraštų kul
tūrose bei papročiuose. Remiantis 
Afrikos vyskupų mintimis, nurodo
ma. kad vyskupai gali bendradar
biauti katechizacijos srityje su kito
mis krikščioniškomis grupėmis, jei
gu yra reikalas, tačiau, remiantis 
Airijos vyskupais, primenama, jog 
lai nėra pilnutinis problemos spren
dimas, nes ekumeninė katechizacija 
asmens pilnai neparuošia tikėjimo 
srityje. Pasinaudojant JAV vyskupų 
mintimis, nurodomas reikalas panau
doti tikėjimo mokyme moderniąsias 
susižinojimo priemones, bet remian
tis komunistinių kraštų vyskupų min- 

mis, nurodoma, kad daugeliui to-
• ,us priemonės neprieinamos. Doku
mente pabrėžiamas reikalas moky
ti religijos ne tik vaikus, bet ir jau
nimą bei suaugusius. Kard. Ladislavv 
Rubin šį dokumentą oficialiai prista
tė spaudos konferencijoje. Paklaus-

tūrinės revoliucijos” metu.

★ SPECIALIAM OLANDŲ VYS
KUPŲ SINODUI, įvyksiančiam atei
nančių metų 14 d. Romoje, pirmuo
ju popiežiaus deleguotu pirmininku 
paskirtas kard. Jan Willebrands, o 
antruoju deleguotu pirmininku — 
vysk. Godfried Danneels iš Antver
peno, Belgijos. Specialiu sekretoriu
mi tam sinodui paskirtas kun. Jozef 
F. Lescrauwaet. Sinodo tema: "Sielo
vadinis K. Bendrijos darbas dabarti
nėje Olandijoje”. Sinodą Jonas-Pau- 
liūs II šaukia pačių Olandijos vys
kupų pageidavimu, nes jie patys ne
bepajėgia visus susiskaldymus kata
likų tikinčiųjų bei hierarchijos tarpe 
išlyginti.

* KUN. CHARLES E. COUGH
LIN, žymus prieškarinio laikotarpio 
“radijo kunigas” JAV-se, mirė su
laukęs 88 m. amžiaus Detroite. Savo 
aiškiais ir gyvais socialinių bei eko
nominių reikalų aiškinimas per ra
diją pagal popiežių enciklikas jis bu
vo subūręs per 40 milijonų nuola
tinių tos programos klausytojų.

★ ORTODOKSŲ ARKIV. JAKO- 
VOS, švenčiąs savo 20 metų kaip Or
todoksų Bendrijos prįmo Vakarų pa
sauliui sukaktį, buvo laišku pasvei
kintas popiežiaus Jono-Pauliaus II. 
Popiežius pagyrė sukaktuvininką 
kaip darbštų katalikų-ortodoksų san
tykių puoselėtoją JAV-se ir išreiškė 
viltį, kad ateis diena, kada katalikai 
su ortodoksais, bendrai Išpažindami 
apaštalinį tikėjimą Bendrijos vieny
bėje, galės švęsti Eucharistiją kartu.

* APIE "LKB KRONIKĄ” ilgą 
straipsnį-recenziją parašė JAV sa
vaitraštis “National Catholic Regis
ter". Paminima, kad “Kronikos” ver
timais rūpinasi kun. K. Pugevičius. 
"Kronika" pristatoma kaip pats au
toritetingiausias komunistinių kraš
tų šaltinis, pateikiąs žinias ne tik 
apie K. Bendriją Lietuvoje, bet ir vi
soje Sov. Sąjungoje. Nurodoma, kad 
Rusijoje tik maža grupė intelektua
lų kreipia dėmesį į pogrindžio spau
dą, o Lietuvoje — visokių luomų bei 
klasių žmonės ją skaito Ir ja rūpi
nasi. Valdžios bandymai tą spaudą 
likviduoti buvo nesėkmingi. Patei
kiama dabartinės Lietuvos okupaci
jos istorijos santrauka ir dabartinė 
už tikėjimą ir tautą kovojančių lie
tuvių padėtis. Kitame to laikraščio 
numeryje įdėtos nuotraukos: Lietu
vos Helsinkio grupės nario kun. Bro-

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Montrealyje. Taip pat iš Mont- 
realio pasikvietėm su patirtimi 
rinkėją-linotipininką K. Rusiną. 
Laikraščio administratorius J. 
Prakapas ir ekspedicija ilgą lai
ką dirbo be jokios atlyginimo.

— O kaip su vardo parinki
mu? Ar buvo daug pasiūlymų ir 
kodėl pagaliau pasirinktas var
das “Tėviškės Žiburiai”?

— Eisimo laikraščio vardą 
svarstėm net keliuose posė
džiuose ir buvo įvairių pasiūly
mų, kuriuos jau būtų sunku ir 
beatsiminti. Dauguma kažkaip 
vis rišosi su žodžiu “žiburiai", 
nes priminė Vokietijoje ėjusį 
laikraštį (Augsburge) “Žiburių” 
vardu. Po ilgesnių svarstymų 
buvo sutarta duoti premiją tam, 
kuris ras tinkamiausią naujo 
laikraščio pavadinimą. Laimė
jo dr. A. Šapoka, ir būsimas 
naujagimis buvo pakrikštytas 
vardu “Tėviškės žiburiai”.

— Kokia buvo lietuvių visuo
menės reakcija, pasirodžius 
“Tėviškės žiburiams’.’? Ar ji 
buvo palanki naujagimiui, ar 
priešiška? •

'Į,.J<" ••
— Naujas laikraštis jjętuvių 

visuomenės buvo sutiktas labai 
šiltai su dideliu džiaugsmu ir 
pasitenkinimu. Atrodė, kad 
daugelis jo pasirodymo laukė. 
Prenumeratos ir aukos pradėjo 
plaukti ne tik iš Kanados, bet 
ir JAV ir net tolimiausių pa
saulio kampų, kur tik lietuviai 
buvo įsikūrę.

— Pirmaisiais metais “T. ži
buriuose”, rodos, buvo nemažai 
ir polemikos?

čio įstaigas. Kodėl to projekto 
atsisakyta pusiau nuomojamo
mis patalpomis?

— Tiesa, toks klausimas val
dybos posėdžiuose buvo kele
tą kartų svarstytas, tačiau kon
kretesnių nutarimų, kiek prisi
menu, niekad nebuvo padaryta. 
Tada atrodė, kad savų namų 
įsigijimas nebuvo taip svarbus, 
juo labiau, kad turimi ištekliai 
buvo labai riboti. Rūpinomės, 
kad tik laikraštis reguliariai iš
eitų, o, padidėjus lėšoms, pra
dėjom organizuoti savo spaus
tuvę, iš kurios tikėjomės pel
no. Taigi, atsargų šiam reikalui 
neturėjom. Darbą “TŽ” pradėjo 
Toronto Sv. Jono Kr. kleboni
jos rūsyje, o vėliau persikėlėm 
į naują priestatą. Nuomos naš
ta Kultūros Draugijos pečių 
perdaug nespaudė, o, atėjus ko
kiai nors krizei, galvojom, kad 
klebonas kun. P. Ažubalis mū
sų neišmes, jei kokį mėnesį 
nuomos ir nesumokėsim.

— Ar praeityje lėšų atžvil
giu buvo kritiškų momentų? Jei 
buvo, tai kaip jie buvo apval
dyti — su paskirų asmenų ar 
visuomenės pagalba?

— Kiek prisimenu, tai Kultū
ros Draugija nei anksčiau, nei 
dabar didesnių finansinių krizių 
nėra turėjusi, ir skolos jos ne
spaudžia, nors, finansiniai rūpes
čiai dideli, ypač dabar, kai siau
čia infliacija, o spausdinimo ir 
pašto kainos nuolat kyla.

— Per ištisus 30 metų iš arti 
sekėte “TŽ” einamą kelią, daly
vavote jų rūpesčiuose. Kaip 
Jums atrodo jų nueitas kelias iš 
dabarties perspektyvos?

— šiuo klausimu “Tėviškės 
Žiburiai” turėjo labai aiškų sa
vo nusistatymą ir nuo pat pir
mųjų numerių vengė betkokios 
polemikos ir ginčus keliančių 
straipsnių stengėsi nedėti.

— “T. Žiburiams” leisti buvo 
įsteigti net du vienetai — ak
cinė bendrovė “Žiburiai” ir

— Šiandieną būtų sunku įsi
vaizduoti mūsų lietuviškąjį gy
venimą Kanadoje be “Tėviškės 
Žiburių”. 30 metų yra žymi su
kaktis ir nueitas ilgas kelias. Iš
leista per 1500 numerių, kurių 
puslapiai buvo skirti pozityviam 
krikščioniškos kultūros puoselė
jimui, visų lietuviškųjų proble

mų svarstymui ir aktualiai in
formacijai. Tai lyg veidrodis 
mūsų darbų, kuriuo šviesus at
spindys liks ateities kartoms ir 
jų istorikams, jieškantiems ži
nių apie kadaise Čia gyvenusius 
žmones iš Baltijos pakrančių.

Šios svarbios sukakties pro
ga su malonumu ir pasididžia
vimu galiu džiaugtis ir teigti, 
kad iki šio laiko steigėjų duota 
šiam laikraščiui kryptis nebuvo 
prarasta. Vis dar didėjanti skai
tytojų šeima rodo, kad “Tėviš
kės žiburiai” yra mielas ir svar
bus svečias lietuvio pastogėje.

Šio didelio ir neįkainojamo 
30-ties metų darbo priešakyje 
visada stovėjo nenuilstami re
daktoriai. Jie savo idealizmu, 
pasišventimu ir tvirta ranka su
gebėjo laikraštį išlaikyti tinka
mame lygyje. Tai neabejotinas 
jų nuopelnas. ,

— Ko laukiate iš “TŽ” atei
tyje?

— Laukiu ir tikiuosi, kad jie 
ir sekantiems dešimtmečiams 
bus šviesus žiburys plačiame 
pasaulyje išblaškytiems lietu
viams. Jų sklandi kalba, išsa- 

. „mūs vedamiojifi aktuali informa
cija ir toliau liks1 gairėtrife tavo
sios visuomenės tarpe. Taip pat 
tikiuosi, kad “Tėviškės Žibu
riai” ras būdų ir priemonių pa
traukti jaunąją kartą prie lie
tuviškos spaudos skaitymo ir 
joje bendradarbiavimo. Tai ypa
tingos svarbos problema, kurios 
sprendimu nedelsiant reikia vi
siems rūpintis.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

The Lithuanian community has greatly 
assisted new Lithuanian-Canadians in adapting 
to Canadian life, and in preserving the 
vitality of their heritage. I know I join 
with many in wishing you well on this memor
able occasion.

Ottawa
1979

Ontario

The Premier 
of Ontario

<
1979

On the occasion of the 30th Anniversary 
of "Teviskes Žiburiai", I am most pleased to 
extend my warmest congratulations and best wishes 
on behalf of the people and the Government of 
Ontario.

The members of our Lithuanian community 
have long contributed to the building of our , 
great nation and its unique multicultural image 
by' Sharing’1 with their fellow Canadians their "mV 
strength, skills, and historical traditions ripb> <>r 
in beauty and insight. , t

Since being founded on December 24, 
1949, your publication has played a vital role in 
the life and service of these citizens, not only 
through its commitment to'responsible journalism 
but by providing them with a firm cultural link 
between the old world and the new, and by fostering 
the perpetuation of their cherished cultural 
heritage.

It is, therefore, with gratitude for 
the important service that "Teviskes Žiburiai" 
has rendered to our Lithuanian community that I 
extend every good wish for its continued growth 
and success.

William G. Davis

tas, kokius kraštus popiežius turėjo 
mintyje, rašydamas apie tikėjimo 
varžymą bei draudimą krikščioniškai 
auklėti jaunimą, atsakė — Rytų Eu
ropą.

* KOMUNISTINĖJE KINIJOJE 
atidaryta katalikų katedra Guangžu 
(Kantono) mieste, žinią pranešė Va
tikano radijas, šventovė buvo užda
ryta per visą laiką nuo pat komunis
tinio režimo pradžios, šventovės per- 
konsekravimo apeigas atliko ir pir
mąsias Mišias po atidarymo laikė 
kun. Andrea Lin. Italų spaudos agen
tūra ANSA praneša, kad planuoja
ma taipogi atidaryti katalikų šven
tovę Šanchajuje. Iki šiol vienintelė 
visą laiką veikusi katalikiška šven
tovė komunistinėje Kinijoje buvo 
Nekaltai Pradėtosios Mergelės Ma
rijos šventovė Beidžing (Peklngo)

niaus Laurinavičiaus ir Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komiteto na
rių: kun. Sigito Tauikevičiaus, kun. 
Vinco Vėlavičiaus, kun. Juozo Zdebs- 
kio, kun. Jono Kaunecko ir kun. Al
fonso Svarinsko. KUN. J. STš.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Elektros reikmenys 
Televizijos oparotoi 
Skalbiamosios mašinos 
Vaiku baldai 
įvairūs kilimai

€?urniture<£t&
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas įr kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Volteruose — 
i37 RONCESVALLES Avė, 

1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

KLK Kultūros Draugija. Kam 
buvo reikalingas toks dvilypu
mas, kurio vėliau buvo atsisa
kyta ir pereita į vieną leidyklą, 
būtent, Kanados Lietuvių Kata
likų Kultūros Draugiją “Žibu
riai”?

— Iniciatorių komisijai dar
bą įpusėjus, reikėjo apiformin
ti leidėjo klausimą ir duoti ofi
cialų vardą kas naują laikraštį 
leidžia. Tam tikslui buvo įsteig
tą Kanados Lietuvių Katalikių 
Kultūros Draugija, kurios val
dybai man vėl teko pirminin
kauti. Rinkimo ir spausdinimo 
darbus pradėjome vienoje len
kų spaustuvėje. Ten sąlygos ne
buvo patogios. Kilo mintis įsigy
ti savo spaustuvę ir tuo atpi
ginti “TŽ” leidimą. Finansi
nėms atsargoms kiek padidėjus, 
buvo suorganizuota akcinė 
bendrovė “žiburiai”. Nupirktas 
linotipas ir kelios mašinos ma
žesniems spaudos darbams. Bu
vo planuota išsiplėsti į didesnį 
šios rities verslą, tačiau taip ne
išėjo. Sunku buvo surasti žmo
gų, kuris imtųsi šio darbo pil
nam laikui, o pripuolamai ski
riamo laisvalaikio neužteko. 
Pašalinių darbų, kurie galėtų 
duoti didesnį pelną, buvo ne
lengva rasti. “TŽ” liko pagrin
diniu klientu, iš kurio pajamų 
bendrovė turėjo verstis. Nenu- 
matant geresnių rezultatų, 
bendrovė “Žiburiai” su savo tu
rimu turtu prisijungė prie Kul
tūros Draugijos ir sudarė vieną 
instituciją.

— Kadaise buvo kilusi min
tis įsigyti nuosavus “TŽ” namus 
ir juose įkurdinti visas laikraš-

Solistas VACYS VERIKAITIS, talkinęs “Tėviškės žiburiams” koncertais pra
eityje, dainuos “T. Žiburių trisdešimtmečio koncerte gruodžio 9 Anapilyje

Gouvernement
du Ouėbec

x. - i • ':

Le Premier ministre

A l'occasion du trentiSme anniversaire 

de la fondation de 1'hebdomadalre lituanien "Teviskes 

Žiburiai", permettez-moi d'adresser 3 Ses responsables 

et 3 tous ses lecteurs et lectrices, ainsi qu'a tous 

les membres de la communaute lituanienne du Quebec, 

dont I'apport nous est une grande source d'enrichisse- 

ment, mes voeux les plus chaleureux de dynamisme, de 

prosperity et de bonheur.
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NOTARIZUOTI VERTIMAI

IR VERTĖJAVIMAS PER 70 KALBŲ 
361-0303

SUITE 1105,67 YONCE STREET, TORONTO, ONT. M5E1J8

J



Solistas VYTAUTAS PAULIONIS, naujas talentas muzikiniame gyvenime,, 
dainuos “T. Žiburių” trisdešimtmečio koncerte gruodžio 9 d. Anapilio salėje

Laikraščio ateitis - išeivijos ateitis
Pokalbis su "Tėviškės Žiburių" leidėjų pirmininku dr. Silvestru Čepu

Ką duoda Lietuvių Fondas?
P. LELIS

Okupuotą tėvynę palikę ir pa
saulyje išsisklaidę lietuviai jun
gėsi i įvairias organizacijas, kad 
bendromis jėgomis lengviau pa
keltų emigracinę nedalią, išlai
kytų savo tautybę, įsistiprintų 
ekonomiškai ir padėtų mūsų 
veiksniams pavergtą tėvynę lais
vinti.

Salia politinių ir visuomeni
nių organizacijų — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės, Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto, tu
rime visą eilę kultūrinių, ekono
minių organizacijų ir įvairius 
fondus.

Vienas jų yra Tautos Fondas. 
Jo atstovybės yra beveik visose 
lietuvių gyvenamose kolonijose 
ir Bendruomenės apylinkėse. 
Lietuvių Fondas veikia JAV-se, 
Kanadoje ir Australijoje. Tau
tos Fondo tikslas telkti lėšas 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
o Lietuvių Fondo — remti Lie
tuvių Bendruomenės pastangas 
lituanistinio švietimo bei kultū
ros srityse ir tuo būdu išlaikyti 
priaugančių kartų lietuvybę. 
Skirtumas tarp tų fondų yra 
toks; Tautos Fondas surinktas 
aukas išleidžia Lietuvos laisvini
mo reikalams, nepalikdamas at
sarginio kapitalo, Lietuvių Fon
das iš gautų narių įnašų sudaro 
pagrindinį kapitalą, kuris yra 
neliečiamas, tik jo palūkanos 
yra naudojamos nurodytų tiks
lų išlaidoms padengti.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Fondas įsisteigė maždaug tuo 
pat laiku — 1962 m., o norma
liai pradėjo veikti 1963-64 m. 
Šiuo metu (1979. X. 1) JAV 
Lietuvių Fondas turi 4676 na
rius ir $1.587.000 pagrindinio 
kapitalo. Švietimo ir kultūri
niams reikalams yra paskyręs 
iš viso $603.000.

Kanados Lietuvių Fondas tu
ri 830 narių ir $210.000 pagrin
dinio kapitalo. Švietimo ir kul
tūros reikalams davė $86.000 
(Kanadoje gyvena apie 25.000 
lietuvių).

S.m. “TŽ” 40 nr. B. Straus- 
kas plačiau parašė apie Austra
lijos Lietuvių Fondą, apie kurį 
anksčiau neturėjome pakanka
mai žinių. Spaudoje buvo minė
ta, kad ten veikia Lietuvių Fon
das, kuris iš surinktų aukų (ne 
iš palūkanų) duoda lietuvių 
švietimo ir kultūros organizaci
joms pašalpas. Jau prieš 10 me
tų Australijos lietuviai buvo su
sirūpinę tokio fondo steigimu. 
Tuometinis Australijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas 
(kūrėjas-savanoris, jau miręs) 
buvo prašęs atsiųsti Kanados 
Lietuvių Fondo įstatus susipa
žinti ir eventualiai pritaikyti 
juos Australijos sąlygoms. Jam 
buvo pasiųsti KLF įstatai, bet 
apie fondo įsteigimą nebuvo 
girdėta. Dabar iš B. Strausko 
straipsnio matom, kad jau ke
letas metų Australijoj veikia 
Lietuvių Fondas, kuris turi su
telkęs $30.000 ir pasiryžęs su
telkti iki $100.000 (Australijoj 
gyvena apie 8000 lietuvių).

Kituose kraštuose, kur gyvena 
didesni lietuvių skaičiai, kaip 

Brazilija, Argentina, Anglija, 
Vokietija, Lietuvių Fondas ne
buvo įsteigtas dėl žemos tų kraš
tų valiutos bei sunkesnio pra
gyvenimo arba dėl iniciatyvos 
stokos (Anglijoj ir Vokietijoj). 
Visuose kraštuose, kokia valiu
ta bebūtų, yra turtingų ir ne
turtingų lietuvių, bet tautinio 
susipratimo ir duosnumo atveju 
materialinė padėtis nėra tikras 
mastas. Lietuvių Fondo įnašus 
sudėjo ne turtingieji, bet ‘pa
prasti tautiečiai, kurie rūpinasi 
ne tiek savo asmenine gerove, 
kiek savo tautos likimu. Pvz. 
KLF gavo iš vieno verslininko- 
milijonieriaus šimto dol. įnašą, 
tuo tarpu kai paprastas tautietis 
darbininkas davė $2000. Stam
biausią KLF įnašą $20.000 davė 
ne milijonierius, o paprastas 
tautietis, pardavęs ūkį. Tokių 
atvejų ir pavyzdžių yra nemažai.

Lietuvių Fondas nepriklauso 
Bendruomenės organams — 
veikia pagal savo įstatus, bet 
lietuvybės išlaikymo srityje ei
na ranka rankon su Lietuvių 
Bendruomene. Daugelyje atve
jų Lietuvių B-nės veikėjai kar
tu yra ir Lietuvių Fondo veikė
jai (pvz. V. Kutkus, JAV B-nės 
pirmininkas, V. Kamantas PLB 
pirmininkas, dr. A. Razma ir 
kiti).

Nė viena ekonominė lietuvių 
organizacija Lietuvių Bendruo
menės reikalų tiek neparemia 
lėšomis, kiek Lietuvių Fondas. 
Tokios senos fraternalinės lie
tuvių organizacijos, kaip SLA, 
LRKSA, turi sukaupusios mili
jonus dolerių, bet negirdėta, 
kad jos kada nors būtų stambes
nėmis sumomis parėmusios Lie
tuvių Bendruomenės pastangas 
švietimo ar kultūros srtiyse, 
nors, pagal amerikiečių madą, 
jos išleidžia stambias sumas sei
mams ir pasižmonėjimui. Ka
nadoje lietuvybės išlaikymo 
tikslams, be KLF, stambesnes 
sumas duoda lietuvių kredito 
kooperatyvai-bankai.

Sekant dabartinės pasaulio 
politikos raidą, matyti, kad pa
vergtų tautų išlaisvinimas gali 
užsitęsti ilgesnį laiką, ir dėlto 
kyla rūpestis, kaip ateityje lie
tuvių tautinę sąmonę stiprinti 
ir palaikyti. Lietuvių Fondas 
kasmet stiprėja, ir jo skiriamos 
sumos lietuviškiems reikalams 
didėja. Jis ateityje pasiliks vie
nintelis pastovus lėšų parūpini- 
mo šaltinis, kuris gyvybines 
mūsų institucijas galės išlaikyti 
iki tėvynės išlaisvinimo. Kaiku- 
rie Lietuvių Fondo veikėjai yra 
susirūpinę, kaip įtraukti į L. 
Fondo veiklą jaunimą, kurio iki 
šiol ten beveik nematyti. Atro
do, šis klausimas pats išsipręs, 
kai laikui atėjus Fondo veikloj 
pasirodys "tuštuma”, kaip tai 
atsitiko Liet. Bendruomenėje ir 
kitose organizacijose, kai neju
čiomis jaunieji pakeitė senuo
sius.

Baigiant šias mintis, galima 
atsakyti į antraštėje iškeltą 
klausimą taip: Lietuvių Fondas 
duoda mums realų pagrindą to
limesniam lietuvių sąmonės iš
laikymui tremtyje ir skatina 
ryžtą kaupti potencialinį kapita
lą, kuris bus labai reikalingas 
tautai išsilaisvinus.

— Pirmininkaujate draugijai, 
kuriai tenka rūpintis “Tėviškės 
Žiburių” leidyba. Laikraščio 
trisdešimtmečio proga malonė
kite pasakyti, kokie rūpesčiai 
slegia leidėjus šiuo metu — 
finansiniai, technikiniai, idėji
niai . . . ?

— Visi čia suminėti rūpesčiai 
daugiau ar mažiau slegia leidė
jus šiuo metu. Kylant kainoms, 
tiek už popierių, tiek už spaus
dinimą kasmet reikia vis dau
giau lėšų sutelkti. Reikia geres
nių ir modernesnių rihkimo 
mašinų, nes senieji mūsų lino- 
tipai jau pradeda "pavargti” ir 
darosi vis sunkiau juos sure
montuoti ar gauti dalių. Be to, 
trūksta ir patyrusių linotipinin
kų ar norinčių išmokti jais dirb
ti, mat, nedaug kas nori mokytis 
šio amato, nes turbūt visur lino- 
tipai bus pakeisti modernesnio- 
mis rinkimo priemonėmis.

Idėjiniai rūpesčiai, bent iki 
šiol, buvo ir tebėra patys ma
žiausi. Nėra jokia paslaptis, kad 
"TŽ” yra lietuviškai krikščioniš
kos minties laikraštis. Tai rodo 
ir pats leidėjų organizacijos var
das, Įrašytas metrikoje. Tačiau 
"TŽ” nori patarnauti ir visų ki
tų pažiūrų grupėms, kurios dir
ba tautinį darbą išeivijoje ir ko
voja su tautos pavergėju. Rei
kia pasidžiaugti, kad turėjome 
ir tebeturime stiprų redakcinį 
personalą, kuris gražiai laikraš
tį redagavo ir teberadaguoja, 
tuo pasitarnaudami visiems Ka
nados ir kitų laisvojo pasaulio 
kraštų lietuviams.

— Jau buvo skelbta, kad 
"TŽ” leidėjai yra nutarę įsigyti 
naujas elektronines rinkimo 
mašinas. Ar tas nutarimas jau 
vykdomas ir kada numatoma jas 
turėti jau savoje spaustuvėje?

— Nutarimas įsigyti naujas 
elektronines rinkimo mašinas 
jau padarytas ir pasirašyta su
tartis su pardavimo firmos 
agentu. Tikimės jas turėti 
spaustuvėje šių metų gale arba 
tuoj po Naujų Metų.

— Suprantama, tokioms ma
šinoms pirkti reikės nemažos 
sumos lėšų. Kaip numatote jas 
sukelti?

— Reikės sumokėti apie 
$45,000. Dalį lėšų leidėjai jau 
turi — suma sutaupyta per eilę 
metų, žinant, kad tokių naujų 
mašinų reikės. Tikimės, kad 
mūsų skaitytojai bei rėmėjai pa
dės mums sutelkti likusias lėšas, 
paaukodami vienkartinę dides
nę ar mažesnę sumą.

— O kaip iš viso “TŽ” laikosi 
finansiškai? Ar prenumeratoriai 
ir skelbėjai padengia nuolat ky
lančias išlaidas, ar reikia jieš- 
koti ir kitų pajamų šaltinių?

— Manau, visd lietuviškojo 
laisvojo pasaulio spauda finan
siškai sunkiai verčiasi. Nėra 
lengva ir "TŽ”. Prenumeratos 
padengia maždaug 45% visų iš
laidų. Kitus 35% surenkame iš 
skelbimų. Apie 20% lėšų laik
raščiui leisti reikia sukelti iš pa
rengimų bei aukų. Reikia pasi
džiaugti, kad mūsų skaitytojai 
duosniai remia “TŽ” aukomis, 
rėmėjų prenumeratomis bei pri
simena palikimuose. Nuoširdus 
ačiū jiems visiems.

— Kartais rašoma spaudoje 
apie KLK Kultūros Draugijos 
"Žiburiai" susirinkimus. Kas 
yra ta draugija, kada ji įsteigta, 
kiek turi narių ir koks jos pa
grindinis uždavinys?

— Draugija atsirado kartu su 
“TŽ”, taigi prieš 30 metų. Rei
kėjo organizacijos, kuri rūpin
tųsi laikraščio leidimu. Tam 
tikslui ji ir buvo įsteigta. Pra
džioje ji vadinosi KLK Kultūros 
Draugija. Vėliau, susijungus su 
spaudos bendrove "Žiburiai”, 
draugija pasivadino KLK Kul
tūros Draugija “Žiburiai”. Drau
gija savo įstatuose yra įrašiusi 
daug uždavinių, tačiau pagrin
dinis jų yra “TŽ" leidimas, ki
taip sakant, telkti lėšas, surasti 
redaktorius, administracijos ir 
spaustuvės personalą. Šiuo me
tu Draugijai priklauso apie 60 
narių.

— Girdėti nusiskundimų, kad 
“TŽ” pavėluotai pasiekia skai
tytojus. Ar leidėjai daro ką nors 
laikraščio pristatymui pagrei
tinti?

— Tai didelė negerovė ne tik 
“TŽ”, bet ir visų kitų laikraščių 
bei žurnalų leidėjams. “TŽ" pri
statomi į centrinį Toronto paštą 
kiekvieną antradienio popietę 
tuo pačiu laiku. Tačiau net čia 
pat Toronte kartais laikraštis 
pasiekia skaitytojo namus tik

DR. SILVESTRAS ČEPAS, dabarti
nis pirmininkas KLK Kultūros Drau
gijos “Žiburiai”, kuri rūpinasi sa
vaitraščio “Tėviškės žiburiai” lei
dyba Nuotr. St. Dabkaus

už 6-7 dienų, t.y. už savąjtės. O 
ką jau bekalbėti apie skaityto
jus tolimesnėse vietovės^. Lei
dėjai jau daug kartų kreipėsi į 
Kanados pašto administraciją 
bei pavienius parlamento na
rius, prašydami pagalbos. Deja, 
rezultatai labai menki, nors kai- 
kada dalykai truputį pagerėja. 
Sakoma, kad Kanados paštas 
veikia tik dviem bėgiais — 
"slow” ir "very slow”. Tikėki
mės, kad naujoji krašto vyriau
sybė ras būdų pagerinti pašto 
tarnybai.

— Ar skaitytojų skaičius ne
mažėja? Juk kasmet miršta ga
na daug lietuvių (vien Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje 
jau ilsisi per 1000 tautiečių)?

— Reikia pasidžiaugti, kad 
kol kas “TŽ” skaitytojų skaičius 
dar vis didėja. Naujų prenume
ratorių, atsiranda ne tik iš Ka
nados, bet ir iš kitų pasaulio 
kraštų. Mūsų savaitraštis šian
dien prenumeruojamas visuose 
laisvojo pasaulio kraštuose ir 
laukiamas kaip piielas svečias. 
Net ir mūsų, kaimynijoje JA 
Valstybėse “TŽ” skaitytojų skai
čius aUga. Leidėjams tai džiu
gus reiškinys.

Sveikinimai
“Tėviškės žiburiai” tikrai yra 

žiburiai, šviečią daugeliui mūsų 
tautiečių ne tik Kanadoje, bet ir 
už jos ribų savo tikslia informa
cija ir krikščionišku-tautiniu 
principingumu.

Išlaikusius tą šviesą jau 30 
metų Jus — atsakingus už “Tė
viškės Žiburius” — sveikinu ir 
linkiu tolimesnės ištvermės bei 
entuziazmo spaudos darbe.

“Ateities” žurnalo redakcijos 
vardu — Kęstutis Trimakas

* * *
Mielasis Redaktoriau,

Nuoširdžiai dėkoju už kvieti
mą dalyvauti “Tėviškės Žibu
rių" trisdešimt metų sukakties 
iškilmėse. Negalėdamas daly
vauti, sveikinu Jus, mielasis Re
daktoriau, ir visus šio puikaus 
savaitraščio darbuotojus. Lin
kiu, kad “Tėviškės žiburiai” 
dar ilgai šviestų mūsų tautie
čiams saugiai eiti krikščioniš
ku lieutvybės keliu.

“Laiškai lietuviams” taip pat 
rengiasi švęsti savo gyvavimo 
trisdešimtmetį. Iškilmės bus 
1980 m. balandžio mėn. 13 d. 
Jau dabar Jus kviečiu dalyvauti.

Jus gerbiąs
J. Vaišnys, S.J., 
“Laiškų lietuviams” 
redaktorius

# a *
Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,

Jūsų redaguojami “Tėviškės 
žiburiai” sulaukė nepaprasto 
jubiliejaus — 30 metų. Lietu
viai žurnalistai ir skaitytojai Jū
sų laikraštį laiko geriausiai re
daguojamu periodiniu leidiniu 
emigracijoj. Tai, be abejo, yra 
didžiulis redaktorių nuopelnas, 
ypač Jūsų. Labai vertiname šį 
Jūsų pasiekimą. Mėgsta Jūsų 
laikraštį skaityti ir Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai dėl įvai
rių ir įdomiai perduodamų 
straipsnių iš lietuvių ir apskri
tai kultūrinio bei politinio gy
venimo.

Nuoširdžiai linkime kūrybi
nių polėkių, kad laikraštis ir to
liau būtų šviesos nešėju lietu
vių gyvenime, kaip skelbia ir 
jo vardas.

V. Natkevičius, M. A., 
direktorius

— Ar jaunimas jungiasi į 
“TŽ” skaitytojų eiles?

— Dalis jaunimo jau yra 
“TŽ” skaitytojai, tačiau nevisi. 
Būtų gražu, jei mes juos visus 
turėtume prenumeratorių kar
totekoje. Atitrūkus nuo lietu
viško žodžio, nuo lietuviško gy
venimo, pamažu atitrūkstama ir 
nuo lietuviškojo tautos kamie
no. Mažai mūsų išeivijos grupei 
kiekvienas lietuvis yra brangus, 
ypač jaunieji, kurie turės užim
ti mūsų vietas ir tęsti lietuvišką
jį darbą. Būtų gražu, jei tėvai, 
išleisdami savo jaunimą į sava
rankišką gyvenimą, tarp kitų 
dovanų gyvenimo pradžiai, ne
užmirštų ir “TŽ” prenumeratos. 
Tai būtų graži ir prasminga do
vana.

— Kaip žiūrite į “TŽ” ateitį?
— “TŽ” ateitis yra tiesiogiai 

susijusi su visos mūsų išeivijos 
ateitimi bei likimu. Kol ji iš
liks lietuviška, kol lietuviškas 
žodis skambės šeimoje, švento
vėje ir visuomeninėje' bei kul
tūrinėje veikloje, tol bus reika
lingas ir lietuviškas laikraštis. 
Šiuo metu “TŽ” ateitis atrodo 
gana viltinga.

— Ko linkite “TŽ” skaityto
jams trisdešimtmečio proga?

— Trisdešimtmečio proga no
riu pasveikinti visus "TŽ” skai
tytojus, rėmėjus bei geradarius 
ir kartu padėkoti už jų paramą 
bei aukas. Noriu paprašyti, kad 
jie ir toliau neužmirštų “TŽ”. 
Leidėjai darys viską, kad jie ir 
toliau išliktų visiems įdomūs, 
turiningi ir būtų laukiami visų 
namuose.

Leidėjų vardu taip pat dėko
ju visiems, kurie kasdien dirba 
“TŽ” leidyboje — pajėgiems 
redaktoriams su kun. dr. Pr. 
Gaida priešakyje, bendradar
biams, administracijai, spaustu
vės personalui ir visiems ki
tiems, prisidedantiems prie laik
raščio pasirodymo. Didelė padė
ka priklauso Lietuvos Kankinių 
parapijos klebonui kun. Petrui 
Ažubaliui už jo nuolatinę para
mą bei rūpestį.

Artėjančių šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų proga linkiu visiems 
šventinio džiaugsmo ir asmeni
nės laimės.

Tikri sveikinimai jaukią ir 
prasmingą sukaktį švenčian
tiems — leidėjams ir redakto
riams’.

Buvote, esate ir be jokios abe
jonės liksite žiburiais išeiviško- 
jo gyvenimo labirinte. Turite 
neginčijamą svarbą ir svorį lie
tuviškoje laikraštyboje. Esate 
stiprūs ir principingi, tačiau pa
kankamai atviri laikui ir besi
keičiantiems dienos reikalavi
mams.

Tiesa, tobulėjimui ribų kaip 
ir nėra. Bet ryškios pastangos 
atneša ir matomus šviesius re
zultatus.

Maloniai dirgina sąmonę ži
nojimas, kad ir pats jauti bent 
trupiniais galįs prisidėti prie 
savaitraščio klestėjimo. Ši su
kaktis nesendina, bet tik bran
dina ir ugdo našias mūsų rašti
jos tradicijas.

Apgailestauju negalėdamas 
būti šį vakarą kartu su nuo
širdžiais “Tėviškės Žiburių” bi
čiuliais.

Al. Gimantas
* >!< *

Negalėdamas asmeniškai da
lyvauti šioje reikšmingoje “Tė
viškės Žiburių” 30-ties metų su
kakties šventėje, šia proga siun
čiu savo nuoširdžius sveikini
mus Jums, kunige Redaktoriau, 
leidėjams ir visiems lietuviams, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo ir prisideda prie šio 
svarbaus darbo.

Tegu šis lietuviams mielas 
laikraštis visada lieka krikščio
niškos dvasios švyturiu lietuvy
bės išlaikyme ir Tėvynės laisvės 
siekimuose.

Su gilia pagarba —
B. Sakalas

P. S. Pridedu auka “TŽ” $200 
* * *

Vilniaus Šaulių Rinktinės val
dyba Kanadoje “Tėviškės Žibu
rius” garbingos 30-ties metų su
kakties proga sveikina ir linki 
lietuvių išeivijos kelyje būti di
džiuoju spaudos švyturiu kovo
je už lietuvių tautos laisvę.

J. šiaučiulis,
Rinktinės pirmininkas 
P. Gabrys, sekretorius 
(Bus daugiau)
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Vengrijos .kardinolas LEKAI (viduryje) Kauno arkikatedroje-bazilikoje

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Vengrijos kardinolas Lietuvoje
Iš Lietuvos gautomis žinio

mis, š. m. -spalio 10-12 dienomis 
Lietuvoje lankėsi Vengrijos kar
dinolas Laszlo Lekai. Kardinolą 
lydėjo du vengrų ir du ortodok
sų vyskupai. Panevėžio katedro
je' svečius iškilmingai sutiko 
vyskupas R. Krikščiūnas ir vysk. 
L. Povilonis bei gausi minia ti
kinčiųjų. Kardinolas Lekai bu
vęs sužavėtas lietuvių tikinčiųjų 
pamaldumu.

Iškilmėms pasibaigus, vysku
po R. Krikščiūno rezidencijoje 
Įvyko priėmimas, kuriame daly
vavo ir panevėžio dvasininkijos 
atstovai. Po to kardinolas Lekai 
lankėsi Kaune ir Vilniuje, kur 
buvo lygiai iškilmingai sutiktas 
gausių tikinčiųjų ir vietos dva
sininkijos atstovų. Vilniuje kar
dinolas apsilankė ir universite
te, kur buvo šiltai sutiktas uni
versiteto vadovybės ir studentų. 
Iš pokalbių su kardinolo paly
dovais patirta, kad ir Vengrijo
je tikima, jog vyskupas J. Ste
ponavičius esąs popiežiaus pa
skirtasis kardinolas “in pecto- 
re”.

Tai patvirtina ir Milano dien
raštis “Corriere della Sera” lap
kričio 4 dienos laidoje, rašyda
mas apie kardinolų kolegijos su- 

„yąžiavųną Vatikane. Dienraštis 
pažymi,<-kad šiame kardinolų su
sirinkime buvo aptariamos įvai
rios K. Bendrijos valdymo ir ki
tos problemos. Jų tarpe buvusi 
paliesta ir Vatikano Rytų politi
kos problema. “Sovietų disiden
tai, — rašo “Corriere della Se
ra” korespondentas Fabrizio de 
Santis, — Anatolij Levitin Kras
nov ir kiti esą įteikę popiežiui

Laisvieji apie
(Atkelta iš 1-mo psl.)

riais. Renginį globojo Salzburgo 
arkivyskupas, dalyvavo žymūs 
vokiečių, prancūzų, italų ir aust
rų profesoriai, kalbėję apie ti
kybos ir tikėjimo laisvę kaip 
vieną svarbiausių žmogaus tei
sių. Mums įdomiausią praneši
mą apie tikybos laisvės varžy
mus Sov. Sąjungoje ir Lietu
voje skaitė Sergijus Bankovskis, 
Zueriche veikiančio instituto 
“Glaube in der 2. Welt” (Tikė
jimas komunistų valdomame pa
saulyje) darbuotojas. Autorius 
kruopščiai panaudojo “LKB 
Kronikos” žinias ir pabrėžė, kad 
Lietuvos katalikai kovoja už ti
kybos laisvę ypač sunkiomis są
lygomis. Nurodęs, kaip sovieti
nė valstybė įvairiai kišasi į K. 
Bendrijos reikalus, pranešėjas 
iškėlė Lietuvos kunigų pareiški
mą nepaisyti religinių susivieni
jimų nuostatų, kurie įteisintų 
tikinčiųjų diskriminavimą. Ti
kinčiųjų teisių gynimo komite
tas Lietuvoje savo penktame do
kumente aiškiai nurodė, kad 
krašto gyventojų daugumai — 
katalikams primetami ateistinės 
mažumos interesai.

Rezoliucijos
Tarptautinicy simpoziumo da

lyviai Salzburge priėmė dvi re
zoliucijas, kurių viena skirta ki
tais metais Madride įvyksian- 

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 922-5011 Ir sutarti 
pasimatymų, per kurį paaiškėtų jūsų tinkamumas parduo
ti mūsų gaminius ,

įvairius dokumentus apie tikin
čiųjų persekiojimus Sovietų Są
jungoje. Vatikanui žinomi ir 
naujausi tikinčiųjų persekioji
mai Prahoje bei Bratislavo
je. . .” “Bet yra žinoma ir veng
rų kardinolo Laszlo Lekai kelio
nė į Lietuvą ir Rusiją Maskvos 
provoslavų patriarcho Pimeno 
kvietimu. . .”

“Kardinolas Lekai, — rašo to
liau “Corriere della Sera”, — 
galėjo lankytis Vilniuje, kur su
tiko mons. J. Steponavičių (dau
gelio nuomone jis yra nepas
kelbtasis kardinolas “in pecto- 
re”). Kardinolas Lekai esą kons
tatavęs sovietų valdžios “naują 
palankumą” (disponibilita) iš
spręsti Katalikų Bendrijos Lie
tuvoje ir Ukrainoje problemas”. 
“Netgi Lietuvoje atsakingi poli
tikai norėtų pagaliau išspręsti 
įsisenėjusį hierarchijos klausi
mą. Kaip žinoma, Lietuvoje šiuo 
metu tik dvi vyskupijos iš šešių 
teturi savo vyskupus", — pažy
mi “Corriere della Sera” ben
dradarbis Fabrizio de Santis.

Bergamo dienraštis “L’Eco 
di Bergamo” spalio 26 d. laido
je pranešė apie Italijos katali
kų darbininkų sąjungos ACLI 
delegacijos lankymąsi Maskvo
je, Leningrade ir Vilniuje. Vil
niuje Italijos katalikų darbinin
kų delegacija susitiko su Lie
tuvos Katalikų Bendrijos atsto
vais ir pasiinfonnavo apie da
bartinę jos padėtį. Dienraštis 
tačiau nieko nepaskelbė kokios 
informacijos buvo šiai delegaci
jai pateiktos.

Mons. Kl. Razminas

pavergtuosius
čiam Europos saugumo ir bend
radarbiavimo pasitarimo tęsi
niui. Čia pabrėžiama, kad “Hel
sinkio baigiamąjį aktą pasira
šiusios valstybės užtikrino vi
siems. . . tikybos, tikėjimo ir įsi
tikinimų laisvę. . . teisę indivi
dualiai ar bendrai išpažinti tiky
bą ir ją praktikuoti. Šios teisės 
ir laisvės visose pasirašiusiose 
valstybėse įgijo įstatymo galią 
pagal tarptautinius susitari
mus”. Ten pat sakoma, kad “to
lesnis žmogaus teisių, ypač tikė
jimo ir sąžinės laisvės, nepaisy
mas sudaro pavojų Europos tau
tų ir žmonių taikiam sambū
viui”, todėl simpoziumo dalyviai 
reikalauja, kad visos Helsinkio 
aktą pasirašiusios valstybės lai
kytųsi savo įsipareigojimų.

Kitas Salzburge priimtas nu
tarimas liečia Sov. Sąjungą. Čia 
konkrečiai siūloma, kaip Sov. 
Sąjungos vyriausybė galėtų už
tikrinti tikybos laisvę. Iškeltas 
reikalavimas grąžinti vienuoly
nams veikimo laisvę Lietuvoje 
ir suteikti lietuvių ir lenkų mi- 
sijonieriams nevaržomas gali
mybes darbuotis visoje Sov. Są
jungoje.

Tarptautinio simpoziumo 
Salzburge nutarimai turėtų pa
skatinti ypač užsienio lietuvius 
rimtai ruoštis Helsinkio susita
rimų vykdymo peržiūrai Madri
de.

A. Lembergas
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Atstatytoji Tolminkiemio šventovė, kur buvo palaidotas ir pats jos statyto
jas poetas Kristijonas Donelaitis. Dabar joje Įrengtas memorialinis muzėjus

© PAVERGTOJE TEVTffiJE
SCENOS VETERANAI

Lietuvos Teatro Draugijos scenos 
veteranų skyriaus sąskrydis, Įvykęs 
spalio 20 d.•Vilniuje, susilaukė be
veik 50 dalyvių. Su praėjusių metų 
veikla juos supažindino skyriaus 
pirm. N. Vosyliūtė-Dauguvietienė. 
Naujon valdybon buvo išrinkti: pir
mininke — N. Dauguvietienė, na
riais — V. Varčikns, A. Sleinys, V. 
Stlklioraitis, B. Ruminavičiūtė ir G. 
Jakavičlūtė. Sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos Teatro'Draugijos pirm. sol. 
V. Noreika, o meno reikalų val
dybos viršininkas R. Jakučionis 
garbės raštus Įteikė amžiaus sukak
tis švenčiantiems veteranams — N. 
Dauguvietienei, T. Vaičiūnienei, E. 
Bindokaitei, A. Staškevičiūtei, S. Ja
kovlevai, lik Budreckienci, J. Kate
lei, S. Lukackiui, A.. Kučingiui, S. 
Dautartui ir I. Balčiūnui. Koncertinę 
programą scenos veteranams atliko: 
Vilniaus operos ir baleto teatro .so
listai J. Ciurllaitė ir E. Vasilevskis, 
pianistės Ž. Norcikienė ir H. Znai- 
dzilauskaitė, smuikininkė K. Kali
nauskaitė, aktorius A. Rosenas.

? PLAČIAUSIAS TILTAS
Lapkričio 5 d. Vilniuje buvo ati

darytas septintasis tiltas per Nerį 
prie Vilniaus pedagoginio instituto. 
Jo ilgis su galinėmis atramomis — 
260 metrų, plotis — beveik 33 met
rai. Automobiliams Įrengtos šešios 
linijos, po tris kiekviena kryptimi. 
Tai esąs plačiausias ir moderniau
sias tiltas visoje Lietuvoje, kurio 
projektą paruošė instituto “Prom- 
transniiprojekt” Leningrado ir Al
ma Atos skyriai, o statybos darbams 
vadovavo S. Butkevičius. Tilto sijoms 
panaudoti surenkamieji gelžbetonio 
blokai, sujungti dervos klijais, netu
rintys viršutinių atramų. Naujasis 
tiltas paspartins susisiekimą tarp 
dešiniosios ir kairiosios Neries pa
krančių, automobiliam leis aplenkti 
Vilniaus centrą. Tilto atidaryme pa
grindinis žodis teko ministerių tary
bos pirm. J. Maniušiui. Augščiausio- 
sios tarybos prezidiumas daliai til
to statytojų davė nusipelniusių sta
tybininkų, inžinierių ir transporto 
darbuotojų vardus, o kitiems paskyrė 
garbės raštus. J. Maniušis neužmir
šo pabrėžti, kad tilto statyba užbaig
ta anksčiau nei numatyta plane, Spa
lio revoliucijos išvakarėse. Po jo kal
bos tiltu peržygiavo kaimiškų kapelų 
ir pučiamųjų orkestrų muzikantai, 
pradėjo važiuoti lengvieji automobi
liai, autobusai ir sunkvežimiai. Pir
menybė buvo duota vairuotojams, 
kurie yra Vilniaus autotransporto 
Įmonių socialistinio lenktyniavimo 
nugalėtojai.

PAMINKLINIS AKMUO
“Literatūros ir Meno" redakcija 

rugsėjo 29 d. skaitytojų laiškų sky,- 
riuje kauniečiams primena užmirštą 
1863 m. sukilimo vadą kun. A. Mac
kevičių: “Kaunietis V. Žvirblis laiš
ke redakcijai rašė: 'Kaune, E. Ožeš
kienės gatvėje, netoli laiptų, vedan
čių Į Žaliakalnį, yra paminklinis ak
muo, kuriame Įrašyti žodžiai: ‘Šioje 
vietoje buvo nužudytas Antanas Mac
kevičius (1826-1863), vienas žymiau
sių 1863 m. sukilimo vadų’. Prie pa
minklinio akmens žydi gėlės. Jas pa
sodina ir prižiūri miesto Komjauni
mo vidurinės mokyklos moksleiviai. 
Šiuo metu paminklinį akmenį reikia 
restauruoti — sunkiai išskaitomi iš
kalti žodžiai. Gal miesto skulpto
riams reikėtų pagalvoti, kaip labiau 
pagerbti mūsų liaudies sūnų, kovoju
si prieš caro patvaldystę. Paminklą 
galėtų papuošti ir A. Mackevičiaus 
bareljefas’. Su V. Žvirblio laišku su
pažindinome istorijos kandidatę O. 
Maksimaitienę. Ji mums atsakė: ‘Da
bartine paminklo būkle, žinoma, 
kauniečiams reikėtų susirūpinti, Ilk 
nuo savęs norėčiau pridėti, kad pa

minklas labai jau skurdžioje vietoje. 
Atsimenu, kad anksčiau A. Macke
vičiaus kapas ir paminklas buvo ki
tur — Žaliakalnio pašlaitėje, E. 
Ožeškienės gatvėje, ir jo apipavidali
nimas atrodė visai neblogas (pride
du nuotrauką). Po kurio laiko, nu
vykusi į Kauną, paminklą jau radau 
dabartinėje vietoje prie laiptų: jam 
ir vietos čia mažoka, Ir apipavidali
nimas netinkamas. Kauniečiai turė
tų į jį atkreipti dėmesį'.”

VILNIAUS “RUGELIS”
Lietuvos žemės ūkio ekonomikos 

mokslinio tyrimo instituto patalpose, 
Z. Sierakauskio gatvėje, darbą pra
dėjo 120 vietų kavinė “Rugelis”. Die
ną joje maitinsis instituto darbuoto
jai, o vakarais bus priimami vilnie
čiai bei Vilniaus svečiai. Jiems gros 
estradinis ansamblis, bus sudarytos 
sąlygos pasišokti.

PROPAGANDINES DIENOS
Sovietų Sąjunga ir jos bičiulių 

draugijos įvairiose pasaulio šalyse 
rengia vadinamąsias sovietines kul
tūros dienas. Šiemetinės yra susie
tos su 62-siomis Spalio revoliucijos 
metinėmis. Keliose valstybėse atsto
vavimas Sovietų Sąjungai buvo pati
kėtas okupuotos Lietuvos atstovams 
ir menininkams. Lapkričio 1 d. Bri- 
tanijon ir Airijon buvo išsiųsta Lie
tuvos delegacija, vadovaujama augš- 
tojo ir specialiojo vidurinio mokslo 
ministerio H. Zabulio, su Lietuvos 
vandens ūkio projektavimo instituto 
Panevėžio skyriaus vokaįiniu-instru- 
mentiniu ansambliu “Vaivorykštė” 
ir grupe Vilniaus pučiamųjų orkest
ro “Trimitas” artistų. I Ghaną ir Be
niną lapkričio 5 d. išsiųstai delegaci
jai vadovavo ryšių ministeris K. On- 
kaitis, o menui atstovauti buvo pasi
rinktas vokalinis-instrumentlnis Vil
niaus knservatorijos ansamblis. Di
džiausios delegacijos lapkričio 10 d. 
susilaukė Prancūzija. Jos eilėse buvo 
ministerių tarybos pirmasis pirmi
ninko pavaduotojas K. Kairys, kom
partijos centro komiteto užsienio ry
šių skyriaus vedėjas F. Strumilas, 
Rašytojų Sąjungos valdybos pirm. A. 
Maldonis, Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šalims pre
zidiumo pirm. R. Petrauskas. Pran
cūzijos miestuose koncertavo akade
minis dainų ir šokių ansamblis “Lie
tuva” su tenoru V. Noreika ir S. 
Sondeckio vadovaujamas kamerinis 
Lietuvos orkestras iš Vilniaus. Pary
žiuje buvo surengta lietuvių liaudies 
kūrybos paroda. Jos atidaryme ry
šius su Sovietų Sąjunga, kuriai pri
klausanti ir Lietuva, garbino Mask
vai tarnaujančių jos bičiulių atsto
vas G. Desonas. K. Kairys taip pat 
ragino plėsti kultūrinį bendradarbia
vimą tarp Sovietų Sąjungos ir JPran- 
cūzijos.

PLAUKIOJANTYS KŪDIKIAI
Panevėžio vaikų poliklinikoje rug

sėjo 1 d. darbą pradėjo kūdikių plau
kimo centras, įsteigtas respubliki
nės Panevėžio ligoninės vyr. gydy
tojo pavaduotojo Jono Gurskio, ku
riam talkina metodistės Vitalija Pod- 
berecklenė ir Irena Burmonienė. Si 
trijulė patyrimo sėmėsi Maskvoje, 
kur toks kūdikių plaukimo centras 
atidarytas 1977 m. Pasak J. Gurskio, 
plaukti mokomi kūdikiai nuo 2 sa
vaičių iki 3,5 mėnesio amžiaus, kol 
dar jie nėra praradę Įgimtų plauky
mo refleksų. Centro tikslas — ap
mokyti plaukti bent pusę panevėžie
čių iki vienerių metų amžiaus. Plau
kikų “čempijone" tapo Lina Bute- 
natlė, trijų mėnesių amžiaus, po tre
čios pamokos, be niekieno pagalbos 
išmokusi laikytis ant vandens. Šiai 
plaukikei dar pilnai pakanka vietos 
gyventojų prausykloms Įprastoje vo
nioje.

V. Kst.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba visus kviečia 
gruodžio 31 dieną, 7 valandą vakaro, į

Jaunimo Centro salėje (48 Dundu™ St. N.)

TEN JŪSŲ LAUKS: šilta vakarienė, šaltas bufetas, 
šampanas (12 v.),įėjimo premijos.

Kaino asmeniui — $20. Bilietai gaunami sekmadieniais po 
kiekvienų Mišių Jaunimo Centre; šiokiadieniais — pas K. 
Deksnį 634-6006, M. Gudinską 387-1804, A. Šeštokę 
385-4832.
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KYKLA šiemet Kalėdų eglutę ren
gia gruodžio 16, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Jaunimo Centre. Visi mokyklos mo
kiniai, jų tėveliai ir busimieji moki
niai kviečiami šitoje mūsų mokyklos 
kalėdinėje šventėje dalyvauti. Tėvų 
komitetas yra pasikvietus ir Kalėdų 
senelį, kuris žada atvykti į Jaunimo 
Centrą ir visus vaikus ten apdovano
ti. Mokykla turi paruošus įdomią 
Kalėdų eglutės programą. Tėvų ko
miteto darbščiosios ponios pavaišins 
visus susirinkusius. Gruodžio 15 d. 
yra paskutinis prieš atostogas darbo 
šeštadienis. Po švenčių mokykla vėl 
prasidės sausio 5 d. Vedėjas

DLK ALGIRDO KUOPOS SAU
LIAI gražiai prisiminė Lietuvos ka
riuomenę. Šešiasdešimt pirmąją Lie
tuvos kariuomenės atsteigimo sukak
tį mūsų šauliai paminėjo akademine 
dalimi ir pasilinksminimu. Nors to
kie minėjimai tą patį vakarą vyko 
ir St. Catharines, ir Delhi, kur į vie
ną buvo išvykęs mūsų par. choras, 
o į kitą aukuriečiai, bet žmonių į 
minėjimą susirinko dar gana daug. 
Čia Hamiltono šaulius pasveikino 
KLB Hamiltono apyl. vicepirm. K. 
Deksnys ir Toronto VI. Pūtvio šau
lių kuopos pirm. St. Jokūbaitis. Mi
nėjimo paskaitininku buvo pats kuo
pos pirm. P. Kanopa. Jis savo su
glaustoj kalboj ryškiai nušvietė tris 
Lietuvos valstybinio gyvenimo lai
kotarpius, primindamas, kad viso
kiam despotiškam valdymui vieną 
kartą ateina galas, tad ir dabartinė 
Maskvos imperija turės subyrėti, at
nešdama Lietuvai išsilaisvinimą. Me
ninę programos dalį atliko Hamilto
no mergaičių choras “Aidas”, vad. 
muz. J. Govėdo. Sekmadienį buvo at
našaujamos šv. Mišios už Lietuvos 
kritusius karius ir partizanus. Pa
maldose organizacijos dalyvavo su 
savo vėliavomis. Buvo įneštas vaini
kas. Svečias kun. Ant. Prakapas, 
OFM, ta proga pasakė patriotinį pa
mokslą.

AV PARAPIJOS CHORO KON- 
CERTAS-VAKARAS praėjo su dide-. 
liti pasisekimu. Nauja choro dirigen
tė D. Deksnytė-Povvell, jauna solis
tė A. Pakalniškytė ir choras sutrau
kė daug žmonių iš miesto ir apylin
kių. Bet galėjo būti ir daugiau. Toks 
neeilinis kolonijoj įvykis turėjo sa
le pripildyti. Šitokiame kultūrinia
me vakare kažkodėl nesimatė visų 
tu, kurie, patys savo parengimus 
ruošdami, visada ragina kitus ateiti 
ir paremti, bet patys į kitų renginius 
nemato reikalo eiti.

Sitąs vakaras buvo dainos mylėto
jų vakaras. Ir jų buvo dar pakanka
mai daug, kurie savo entuziastiškais 
plojimais mūsų dainininkams sutei
kė daug moralinės paspirties. To
kiam koncertui pasiruošti reikėjo 
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daug darbo. O mūsų choristai nėra 
profesijonalai, bet daugiausia įmo
nėse dirbantys žmonės, kurių meilė 
choriniam giedojimui laiko juos pri
rišę prie šito dainos vieneto.

Koncertui buvo ruoštasi ligi de
talių. Tai parodė šiam vakarui spe
cialiai įsigyta spalvinga moterų ap
ranga ir iškilmingas vyrų apdaras. 
J koncertą buvo atvykęs ir iš To
ronto kadaise buvęs to choro diri
gentas sol. V. Verikaitis, kuris šia 
proga pasveikino jaunąją dirigentę 
ir chorą. Turėjo koncerte dalyvauti 
ir prieš dabartinę chorvedę 15 metų 
šiam chorui vadovavęs muz. A. Pau- 
lionis. bet, didžiam choristų nusivy
limui, dėl sunegalavimo neatvyko. Iš 
Toronto buvo atvykęs ir muz. E. 
Krikščiūnas, kuris akompanavo so
listei ir chorui.

Vakarą paįvairino laimės staliukų 
traukimas, kurių buvo daug. Jie 
įgalino choro v-bos pirm. A. Tomai
tį įdėti j choro sąskaitą gražų indė
lį. Be anksčiau jau spaudoj skelb
tų liet, prekybininkų, vieną staliuką 
davė ir Juozas Dubinskas. Progra
mą pranešinėjo Aid. Matulienė, į sa
vo pranešinėjimą įpindama ir poe
zijos.

Po koncerto prie melodingos J. 
Vaičiaus muzikos visi linksmai pasi
šoko. Veikė baras, svečius choristės 
pavaišino iš virtuvės šiltais patieka
lais ir skaniais pyragais.

M. IR PR. PARESCIAI atšventė 
savo vedybų 60 metų sukaktį. Ta 
proga jie turėjo iškilmingus pietus, 
į kuriuos buvo atvykęs sūnus Alek
sas, dukterys — Aid. Mikalauskie
nė, E. Navickienė ir būrys vaikai
čių bei provaikaičių. M. ir Pr. Pa- 
rėščiai yra susituokę Lietuvoje, Pa
pilės par. šventovėje.

ALFONSAS ERSTIKAITIS, šie
met švęsdamas savo gimtadienį, pri
siminė ir savo pensijon išėjimą. Su
sirinkę artimieji savo bičiuliui pa
linkėjo dar daug laimingų metų ir po- 
ilsingų dienų. Z. Didžbalis, pasveiki
nęs visų vardu, įteikė jam meškerio
jimo įrankius. K. M.

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 vai., penktadieniais nuo 
10 Iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių potarnavimas.
Kapitalas — viri $14,000,000.

&

Windsor, Ontario
VISUOTINIS METINIS SUSIRIN

KIMAS, sukviestas KLB Windsoro 
apylinkės valdybos lapkričio 11 d., 
išklausė pranešimus, kuriuos padarė: 
pirm. Romas Dumčius, ižd. Vytautas 
Kutkus, revizijos kom. vardu Balys 
Balaišis ir įgaliotinė prie daugiakul- 
tūrio sambūrio mokyt. Marija Dum
čienė. Valdybos pirmininko praneši
mas lietė daugiausia paviljono įren
gimą “Karuselės” metu. Lietuvišką 
paviljoną organizavo ir įrengė su tal
kininkais mokyt. M. Dumčienė. Jų 
visų pastangomis apylinkės iždas ga
vo $415. Ižd. V. Kutkus piniginius 
reikalus tvarkė pavyzdingai. Surinko 
jaunimo kongresui paremti $521. 
Kvota buvo nustatyta $500. Be to, la
bai rūpestingai surinko solidarumo 
įnašus. Revizijos komisija rado vis
ką tvarkoje. Apie krašto tarybos 
veiklą ir nutarimus pranešimą pa
darė jos atstovas dr. C. Kuras. Apie 
jaunimo kongresą, įvykusį šią vasarą 
Europoje, išsamų pranešimą padarė 
jame dalyvavusi atstovė Virginija 
Kuraitė.

Išrinkta sekantiems metams apy
linkės valdyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis: pirm. dr. Česlovas Kuras, 
sekr. stud. Alma Kraniauskaitė, ižd. 
Vytautas Kutkus. Revizijos kom. 
perrinkta ta pati: Mečys Silinskas, 
Balys Baališis ir Ed. Zatorskis. Susi
rinkimui labai sklandžiai pirminin
kavo Stasys Naikauskas, sekretoriavo 
Eugenija Pakauskienė.

LIGONIAI. Po venų operacijos iš 
ligoninės grįžo ir sveiksta namuose 
Valė Tautkevičienė. Kiek sunegala
vęs Petras Radzevičius stiprėja sa
vo namuose. Pranas Rodokas jau il
gesnį laiką guli ligoninėje chroniš
kų ligų skyriuje; po gana sunkaus 
paralyžiaus yra praradęs kalbą, ne
valdo vienos rankos ir kojos. E. Z.

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

MOKAME UŽ: 
nuo lapkričio 1 d. 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11 %
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 11 Vi % 
pensijų fondo 10%
IMAME UŽ; 
nckiln. turto pask. 13'/z % 
asmenines paskolas 14%

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

RAŠYTOJAS PROF. A. LANDS
BERGIS iš Niujorko išskrido Į Bri
tanijos sostinę Londoną atstovauti 
lietuviams tarptautiniame PEN klu
bo suvažiavime. Jo kelionės išlaidas 
padengė PLB valdyba. Londono lie
tuviams A. Landsbergis surengs sa
vo literatūros vakarą ir perduos PLB 
valdybos sveikinimus. Praėjusią va
sarą tarptautiniame PEN klubo na
rių kongrese Brazilijoje lietuviams 
atstovavo prof. dr. Stasys Goštautas. 
Jo kelionę finansavo JAV LB kultū
ros taryba.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VADU sekančių penkerių metų ka
dencijai Išrinktas Juozas B. Laučka 
94% balsų. Vado pareigas iš dr. P. 
Kisieliaus jis perėmė lapkričio 18 d. 
Čikagoje.

PROPAGANDINI LIETUVOS VA
KARĄ kiekvieną rudenį Jungtinėse 
Tautose surengia ją okupavusios So
vietų Sąjungos delegacija, kai ši or
ganizacija susilaukia daugiau daly
vių visuotinės sesijos proga. Šieme
tinis renginys ivyko spalio- 29 d. 
įprastinėje D. Hainmarskjoldo salė
je. Pagrindinis žodis teko Sovietų 
Sąjungos delegacijos nariui Vytau
tui Zenkevičiui, kuris save vadina 
Lietuvos užsienio reikalų “ministe- 
riu”. V. Zenkevičius džiaugėsi, kad 
dėl gero maisto lietuviams jau reikia 
susirūpinti dieta, kad Lietuvoje 
trūksta darbininkų pramonei ir že
mės ūkiui, kai tuo tarpu JAV kenčia 
dėl gausių bedarbių. Esą problemą 
Lietuvoje sudaro gamtos apsauga, 
bet ja kruopščiai rūpinamasi jau 
daug metų. Baigdamas V. Zenkevi
čius kvietė visus vakaro dalyvius ap
silankyti Lietuvoje, nutylėdamas 
faktą, kad tokias viešnages tvarko 
ne jo užsienio reikalų “ministerija”, 
o Maskva, kad lietuviams leidžiama 
viešėti tik penkias paras. Vakaras 
užbaigtas dviem filmais — apie sos
tinę Vilnių ir 400 metų sukaktį at
šventusi jo universitetą.

KLEVELANDO LIETUVIŲ NA
MUS tvarkanti lietuvių klubo direk
cija Jau trečius metus skiria $1.000 
premiją visuomeninėje bei kultūri
nėje veikloje pasižymėjusiems Kle- 
vclando lietuviams. Šią premiją už
pernai gavo žurnalistas V. Rociūnas, 
pernai — M. K. Čiurlionio ansamb
lio kanklių orkestro vadovė O. Mi
kulskienė. Šiemetinei premijai tris 
kandidatus pasiūlė speciali komisi
ja — dr. H. Brazaitis, V. Gedgaudas 
ir V. Rociūnas. Klubo direktorių ta
ryba premijos laureatu pasirinko vi
suomenininką Jurgį MalskĮ, ilgametį 
LB Klevelando apylinkės pirminin
ką. Premija jam įteikta specialiame 
pobūvyje lapkričio 3 d.

ŽURNALISTAS TOMAS BRAZAI
TIS jau keleri metai dirba didžiau
sio Klevelando dienraščio “Plain 
Dealer” Vašingtono atstovybėje. Už 
sėkmingą žurnalistinę veiklą nese
niai jis buvo paskirtas tos atstovy
bės vedėju.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RAS savo 53-jų metų veiklai skirtą 
spalio mėnesį užbaigė vakariene. 
Gausius svečius ispanų ir lietuvių 
kalbomis pasveikino ALC pirm. J. 
Mičiūdas. Dalyvių buvo apie 300, o 
kitiems pritrūko vietos. Didžiąją sve
čių dalį sudarė lietuvių bičiuliai ar- 
gentiniečial. Šokiams grojo orkestras 
“Melody”. Bingo lošimą nuotaikin
gai pravedė A. Ruplėnas ir V. Misiū
nas. Stambiausias laimikis — televi
zijos aparatas teko Stasiui Kuncai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ARGENTINOJE tradicinius pietus 
savo nariams pensininkams surengė 
spalio 11 d. Buenos Aires mieste. 
Dalyvavo apie 200. Pietų organizavi
mu bei kitais jų reikalais rūpinosi 
seniausias pensininkas Juozas Sta- 
lioraitis. įdomių nuotraukų padarė 
A. Kirstukas.

Australija
PERTHO TAUTIEČIAI jau Įsigijo 

Lietuvių Namus. Spalio 14 d. po pa
maldų šventovės salėje Įvykusiame 
susirinkime buvo išrinkta valdyba 
Lietuvių Namams administruoti: 
pirm. E. Stankevičius, vicepirm. V. 
Cižeika, sekr. A. Kateiva, ižd. R. 
Radvilas, narys Z. Budreikis, LN ve
dėjas V. Klimaitis. Susirinkime pa
tvirtintas įstojamasis $1 nario mo
kestis ir metinis $2. Skolos už Įsigy
tus Lietuvių Namus buvo likę 
$3.000, tačiau juos tuojau pat sudėjo 
susirinkimo dalyviai. Šimtą dolerių 
paaukojo svečias iš Los Angeles II. 
Paškevičius. Lapkričio 24 d. LN sa
lėje buvo 'surengtas Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas su menine 
programa, suneštinėmis vaišėmis ir 
šokiais. Nors skola jau padengta, au
kų vajus Lietuvių Namams tęsiamas 
— reikės pertvarkyti ir lietuvių veik
lai pritaikyti jų salę.

VĖLINIŲ PROGA Adelaidės lie
tuviai, vadovaujami kun. A. Spurglo, 
MIC, lapkričio 4 d. aplankė tautie
čių kapus Centennial Parko kapinė
se. Specialios apeigos buvo atliktos 
prie velionių kunigų J. Kunglo ir 
A. Kazlausko kapų. Jas atliko kun. 
A. Spurgis, MIC, o Vėlinėms skirtas 
savo mintis skaitė rašytojas Pr. Pus- 
dešrls. Tos pačios dienos vakarą įvy
kusiame sol. G. čapkauskienės kon
certe visus pasiekė skaudi žinia apie 

staigią a. a. Kazimiero Taparo mirtį. 
Velionis buvo veiklus ramovėnų pir
mininkas, Australijos Lietuvių Fon
do įgaliotinis Adelaidėje. Mirė, su
laukęs 65 metų amžiaus.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ Nai
nio Auklėjimo Sąjungos valdyba se
kančių metų pradžioje išleis gausiai 
iliustruotą 300 psl. knygą pažymėti 
sportinės organizuotos lietuvių veik
los trisdešimtmečiui šiame žemyne. 
Jon bus Įtraukti visi sporto įvykiai 
nuo 1949 m. pradžios iki 1979 m. pa
baigos. Numatyta šios knygos kaina
— $10, garbės prenumerata — $15.

Britanija
LONDONO LIETUVIAI lapkričio 

4 d. po pamaldų Sv. Kazimiero para
pijos šventovėje nuvyko Į Sv. Patri
ko kapines, kur daug tautiečių yra 
palaidota lietuviškame tų kapinių 
skyriuje. Gedulingoms eitynėms nuo 
kapinių koplyčios iki lietuvių sky
riaus vadovavo klebonas kun. dr. J. 
Sakevičius. Sudaužyti antkapiniai 
paminklai, apie kuriuos buvo rašyta 
praėjusiame "Tž” nr., jau yra ap
tvarkyti. Londono lietuvių moterų 
sambūris “Dainava” ypač gražiai pa
puošė dviejų žymiųjų lietuvių kapus
— Lietuvos ministerio B. K. Balu
čio ir kun. dr. K. A. Matulaičio.

SOVIETŲ SĄJUNGOS KULTŪ
ROS DIENŲ proga Londone buvo 
surengtas koncertas, kuriame prog
ramą atliko "Vaivorykštės” ansamb
lis iš okupuotos Lietuvos, o progra
mai vadovavo M. Tamošiūnas. “Euro
pos Lietuvio” pranešimu, prie kon
certo salės demonstraciją surengė 
Britanijos žydės, reikalavusios lais
vės Sovietų Sąjungoje kalinamiems 
savo tautiečiams. Nors koncertas 
oficialiai buvo susietas su 62-siomis 
Spalio revoliucijos metinėmis, jame 
dalyvavo nemažas būrys Londono 
lietuvių. “Vaivorykštė" savo progra- 
mon buvo Įtraukusi 2 lietuvių liau
dies šokius, 14 lietuviškų dainų. Po 
koncerto dalis “Vaivorykštės” narių 
viešėjo lietuvių šeimose, aplankė 
Londono Lietuvių Namus. Kartu su 
“Vaivorykšte” Londonan buvo atvy
kusios dvi turistų grupės iš sovietų 
okupuotos Lietuvos.

Vokietija
STRAIPSNI APIE VASARIO 16 

GIMNAZIJĄ lapkričio 11 d. laidoje 
paskelbė “Mannheimer Morgen” 
laikraštis. Jo autorė Elke Ubge- 
nannt parinko prasmingą antraštę
— "Lietuvių gimnazija rūpinasi tė
vų palikimu”. Įvade pabrėžiama, kad 
vokiečių dėmesį J šią gimnaziją at
kreipė olimpinio čempijono Vlado 
Cesiūno politinės globos prašymas, 
jo staigus dingimas V. Vokietijoje 
ir vėlesnis televizijos pranešimas, 
kad jis savo noru grįžo Vilniun. Tuo 
jo pareiškimu nenori tikėti su juo 
susitikę lietuviai. Toliau kalbamai 
tik apie gimnaziją, apie jos įsteigimo 
istoriją, 1953 m. nupirktą medžioto
jų pilį Lampertheim-Huettenfelde. 
Buvo galvojama, kad gimnazija te
išsilaikys keletą metų. II D. karo pa
baigoje V. Vokietijon atvyko apie 
60.000 pabėgėlių iš Lietuvos, o da
bar tėra likę apie 10.000. Kiti Išvyko 
daugiausia į užjūrio valstybes. Pri
menama, kad yra Įsteigta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, kad Čikago
je leidžiami net lietuviški dienraš
čiai. Vasario 16 gimnazija šiuo metu 
turi apie 70 moksleivių, ne tik iš V. 
Vokietijos, bet ir iš Kanados, JAV, 
Venecuelos, Brazilijos. Kiekvienas 
jų Į mėnesi moka po 200 DM, o du 
trečdalius kitų išlaidų padengia vie
tinės ir federacinės V. Vokietijos 
valdžios Įstaigos, žymiausių gimnazi
jos mokinių gretoms priklauso estra
dos dainininkė Lena Valaitytė, ją 
lankiusi kurį laiką ir vėliau su kon
certu atvykusi į Huettenfeldą. Gim
nazijos patalpose taipgi yra įsikūru
si VLB krašto valdyba, tvarkanti vi
sų V. Vokietijos lietuvių veiklą.

IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTE
RONŲ kunigų ir pasauliečių dar
buotojų suvažiavimas spalio 1-5 d.d. 
Įvyko Marktheidenfelde, pietinėje 
Vokietijoje. Jam vadovavo Pasaulio 
Liuteronų Sąjungos tautinio V. Vo
kietijos komiteto Įgaliotinis kun. dr. 
E. Eberhardas. Dalyvių eilėse buvo 
20 latvių, 8 estai, 8 lietuviai ir 4 
vengrai. Lietuvių grupei atstovavo: 
garbės senjoras kun. A. Gelžlnius, 
vicesenjoras kun. J. Urzdė, kun. A. 
Kilius su žmona, kun. R. Vymeria, 
reikalų vedėjas F. Slenteris ir kun. 
Fr. Skėrys su žmona. Dalyvauti ne
galėjo kunigai — A. Keleris iš Bre
meno ir M. Klumbys iš Blombergo.

Austrija
AUSTRIJOS KATALIKŲ SPAU

DA rugsėjo mėnesį paskyrė sovietų 
kalinamam Viktorui Petkui, jį pa
skelbdama specialiu to mėnesio kan
kiniu. Linzo, Salzburgo, Kaernteno, 
Voralbergo vyskupijų laikraščiai pa
brėžė, kad V. Petkus buvo nuteistas 
už žmogaus teisių gynimą, nors tas 
teises Sovietų Sąjunga yra įsiparei
gojusi ginti Helsinkyje pasirašyta 
sutartimi. “lustitla et Pax” komisijos 
pirm. vysk. A. Wagnerls V. Petkaus 
nuteisimą pavadino atviru pasišaipy
mu iš žmogaus teisių. Austrijos ka
taliką! buvo raginami siųsti protesto 
laiškus Sovietų Sąjungos ambasado
riui Vienoje, Austrijos užsienio rei
kalų minlsterlui, Lietuvos komparti
jos I sekr. P. Griškevičiui, o jį už
jaučiančius bei stiprinančius atviru
kus — pačiam V. Petkui Cistopollo 
kalėjime.



PADĖKA
Mano brangiam vyrui

A+A
JUOZUI SKĖRIUI

netikėtai iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkoju 
Prisikėlimo parapijos kunigams už Rožinio maldas 
koplyčioje, už atnašautas laidotuvių Mišias, atsi
sveikinimo žodžius ir palydėjimą j kapines.

Nuoširdi padėka draugams, giminėms ir pažįs
tamiems už Mišias, aukas, gėles ir visiems, kurie 
lankė Velionį koplyčioje, dalyvavo Mišiose, palydėjo 
į amžino poilsio vietą, bei visiems pareiškusiems 
man užuojautą, žodžiu, raštu ir spaudoje.

Nuliūdusi žmona Ona Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokytojai. Sėdi iš kairės: G. Repčienė, Ant. Mikšienė, 
vedėjas K. Mileris, M. Kalvaitienė; stovi jaunesnieji mokytojai: Dana Lukavičiūtė, Angelė Krivinskaitė, Dalia Pa- 
jerskaitė, Laima Lukavičiūtė, Sandra Babcckaitė Nuotr. J. Miltenio
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A+A
JANINOS VAIŠNORIENĖS

vienerių metų mirties prisiminimo šv. Mišios bus 

atnašaujamos gruodžio 23, sekmadienį, 8 v.r., Prisi

kėlimo parapijos šventovėje. Gimines, draugus ir 

pažįstamus maloniai kviečiame dalyvauti —

sūnus Algis, duktė Irena, vyras Balys

PADĖKA
A+A

' JONUI BIRGIOLU1
po sunkios ir ilgos ligos atsiskyrus su šiuo pasauliu, 

t i
nuoširdus ačiū' visiems jį aplankiusiems laidotuvių na
muose, dalyvavusiems šv. Mišiose, aukojusiems taip 
gausias šv. Mišias, gėles ir palydėjusiems į . poilsio 
vietą — Anapilio kapines. Dėkojame kunigams, klebo
nui kun. P. Ažubaliui, Tėvams pranciškonams. Dėkoja
me daktarams S. A. Pacevičiams, visiems draugams, 
taip dažnai lankiusiems namuose bei ligoninėje ir taru
siems paguodos žodį. Dėkojame karsto nešėjams, po
nioms už pyragus pusryčiams, šeimininkėms už skaniai 
paruoštus valgius. Dėkojame J. Raškauskui, pusbroliui 
Simui Stankevičiui, pagelbėjusiam sergančiam namuose. 
Dėkojame giminėms ir draugams, tokiam nepalankiam 
orui esant atsilankiusiems iš Amerikos ir Montrealio. Di
džiausia padėka tenka svainiu Vaciui Jurevičiui ir šei
mai, kiekvieną dieną pagelbėjusiems visuose reikaluose.

Esame labai sujaudinti visu dėkingumu savo skaus
mo valandoje.

Liūdinti žmona, sūnus ir duktė su šeima

A+A
MARIJAI ZUBRICKIENĖI

mirus,

sūnums — MEČIUI Ošavoje ir KĘSTUČIUI su šeima

• t i jaauidb
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B. J. Dundziai

užuojautą reiškia —
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S. 4. Medeliai

H. P. Juodvalkiai J. Samkovas

E. Kairies

V. S. Kneitai

O. Samkovienė

O. A. Želviai

Onabian &rt ftteinorials UtiJ.
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 
pasirinkimo pagamintų paminklų lie

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

LONDON,
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ paminėta lapkričio 25 d. 
po 11 v. pamaldų. Ją surengė S. 
Daukanto skautų vietjninkija ir lie
tuviškoji šeštadieninė mokykla. Joms 
vadovauja A. Dragūnevičius ir L. Ei
mantas. Be skautų ir mokinių atlik
tos programos, buvo rodomi svečio 
iš Toronto Vitaliaus Matulaičio du 
garsiniai spalvoti filmai — viename 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
ir įvykių pynė, kitame — lietuviško
ji veikla Toronte. Brolių Motuzų pa
rengtas Lietuvos laisvės metų filmas 
buvo jaudinantis, įdomus, ne tik jos 
tuolaikinį gyvenimą gerai atsimenan
tiems, bet ir 30-40 metų amžiaus Ka
nados lietuvių “jaunimui", brendu
siam užsienyje. Tai retos vertės isto
rinis filmas, parodantis ūkininkus, 
karius, darbininkus, jaunimą laisvo
je Lietuvoje ir jų darbo pasekmes 
tik 22-jų metų laikotarpyje, kurios 
sovietų leidiniuose rodomos juo
džiausiomis spalvomis.

PIRMASIS SNAIGIŲ BALIUS, ku
rio metu buvo “surasta" karalaitė 
Snieguolė — Rita Miškinytė ir jos 
princas hamiltonietis Algis Jusys, 
jau praeityje. Didelio dėmesio ir dar 
didesnių pagyrimų susilaukė ir šei- 
mininkės-virėjos Rudis Vilembrek- 
tas, Donatas Černius ir Jurgis Auš
rotas, puikiai paruošę maistą bei 
snaigėmis papuošę salę. Visi apylin
kės valdybos nariai bei savanoriai 
pagalbininkai A. Dragūnevičius ir J. 
Aušrostas, jau nuo ryto atlikdami 
paruošiamuosius darbus, užsimokė
jo už įėjimą į balių. Atsilankiusių 
dėka rengėjų triūsas buvo neveltui. 
Visdėlto tokiam įvairumų pilnam 
nuotaiVingaip vakarui su pilna vaka
rienė galėjo /bįiįi kur 'kas daugiau 
jaunimo ir vyresniųjų. Dažnai “ap
dovanojami" barai ir restoranai, 
džiaugiamasi naujo turto ar pozicijų 
įsigijimu — pasi rody kimo tokiais ir 
savo bendruomeninės veiklos reika
luose, ypač, kol dar yra atliekančių 
darbus.

NAUJŲ METŲ sutikimo rezerva
cijos jau priimamos. Bendrą lietuviš
kos dvasios sutikimą lietuvių švento
vės salėje, 1414 Dundas St., renkia 
KLB Londono apylinkės valdyba, 
vadovaujama Vitolio Dragūno. K.

“AUKSINĖS KNYGOS” MECE
NATAI. Kai dalis lietuvių jau bando 
pasitraukti iš lietuviškos veiklos ir 
net susilaiko nuo aukojimo lietuviš
kiems reikalams paremti, tai kita da
lis stengiasi atlikti ne tik savo pa
reigą, bet ir užpildyti spragą, susi
dariusią dėl kitų pasitraukimo. Jie

ONTARIO
ne tik atvyksta beveik į kiekvieną 
renginį, bet ir palieka po stambią 
auką. Tokių gretose yra ir “Auksi
nės knygos” mecenatai, per Londono 
spaudos balius paaukoję nemažiau 
$100 lietuviškai spaudai paremti. 
Štai jie: P. J. Butkai $200, P. Gen- 
čius $200, Dąniliūnai $150, Pake- 
turai (Rodney) $140; po $100: Ju
dickai, Vaitekūnai, Londono lėšų tel
kimo skyrius ir K. L. Katalikių Mo
terų Londono skyrius. Tebūna leista 
su jais, kad ir trumpai, “T. žiburių” 
skaitytojus supažindinti.

Paulina Butkienė įdėjo daug sie
los į Londono lėšų telkimo skyrių, 
kuris yra žinomas ir už apylinkės 
ribų. Talkino ir kitoms organizaci
joms. Jonas Butkus — vienas iš svar
biausių Londono apylinkės veikėjų: 
pirmininkas apylinkės valdybos, pa- 
satydinusios Lietuvių Namus (vėliau 
parduotus), vienas pagrindinių pa
rapijos steigėjų ir šventovei patalpų 
įsigijimo svarbiausias organizatorius, 
pirmojo parapijos komiteto pirmi
ninkas, ilgametis ir dabartinis Lon
dono lėšų telkimo sk. pirmininkas. 
Povilas Genčius padėjo organizuoti 
Londono lietuvišką veiklą jos kūri
mosi stadijoje; buvo ir pirmojo pa
rapijos komiteto narys, sėkmingai 
suorganizavęs šventovei patalpų pir- 

. kimo vajų Londono apylinkėse ir 
sutelkęs nemažą sumą lėšų. Nuola
tinis lietuviškų renginių (jų tarpe 
ir spaudos baliaus) lankytojas. Da- 
niliūnienė — tautddailės parodų ren
gėja, ilgametė ir dabartinė parapijos 
komiteto narė, Londono lėšų telkimo 
sk. valdybos ilgametė ir dabartinė 
narė, Londono Folk Arts Council 
buv. vicepirmininkėj K.L... Katajikjų 
Moterų. .Londono shi pirmoji- ir da-, 

' bartinė pirmininkė;- tose pareigose 
išbuvusi 15 metų iš skyriaus 16-kos 
gyvavimo metų. Paketurai.— žinomi 
Rodnės veikėjai. Paketuras t— buv. 
apylinkės pirmininkas ir vienas iš 
vajaus organizatorių “T. žiburiams" 
paremti jų kūrimosi stadijoje. Judic
kai dažnai paremia lietuvišką veiklą 
stambiomis aukomis. Turi nusipirkę 
didelės vertės ūkį prie pat miesto 
ribų ir pasistatę labai menišką, ori
ginalų namą. Jie turi Londone ir 
grožio saloną. Dana Judickienė tą 
meną studijavo Niujorke, Paryžiuje, 
Anglijos Londone ir kituose didmies
čiuose. Abu Judickai iki vestuvių gy
vai reiškėsi lietuviškoje veikloje. Po
vilas Vaitekūnas neseniai vedė Re
giną Duobienę iš Detroito. Abu yra 
stropūs lietuviškų renginių lankyto
jai. Ne tik patys ateina, bet atsi
veda ir nemaža draugų, stengiasi lie
tuvišką veiklą paremti.

Londono lėšų telkimo sk., vado
vaujamas J. Butkaus, katrais yra va
dinamas Londono lietuvių banku. Jis 
yra parėmęs kiekvieną, ypač jauni
mo, pagalbos reikalingą organizaci
ją ir išmokėjęs didelę dalį parapijos 
skolų. Neseniai jis paskyrė $1000 lie
tuvių šventovės remontui. Anksčiau 
yra paaukojęs (ne per spaudos ba
lius) kelis šimtus dolerių spaudai pa
remti. K.L. Katalikių Moterų skyrius 
irgi daug sykių yra parėmęs parapi
ją. Neseniai paaukojo $500 švento
vės remontui. Be to, skyriaus narės 
yra labai daug parapijai padėjusios 
savo kruopščiu darbu.

Šimteriopas ačiū visiems, taip nuo
širdžiai remiantiems lietuvišką spau- 
l*a-' Londono spaudos baliaus

rengėjai

NAUJI ĮGALIOTINIAI. Nuo 1971 
m. man teko būti Kanados Lietuvių 
Fondo Londono, Ont., ir jo apylin
kės įgaliotiniu, telkiant aukas ir na
riu įnašus Kanados Lietuvių Fondui. 
Jūsų daugumai yra žinoma, kad ne 
savo noru turėjau palikti savo nuo
latinę gyvenamą vietą, R.R. 1, Mt. 
Brydges, Ont., ir įsikurti Hamiltone, 
Ont. Tokiu būdu teko atsisakyti ir 
iš KL Fondo įgaliotinio pareigų.

S.m. spalio 27 d. Kanados Lietuvių 
F-do taryba savo posėdyje Londonui 
ir apylinkei paskyrė naujus įgalioti
nius — du jaunus lietuvius, t.y. Jo
ną Butkų, jn, ir Kristiną Petraus
kaitę.

Mano ir visos Kanados Lietuvių 
Fondo tarybos nuoširdi padėka Lon
dono ir jo apylinkės nariams bei rė
mėjams, į kuriuos esu kreipęsis, pra
šydamas paremti Kanados Lietuvių 
Fondą lėšomis. Daugumas iš jūsų 
suprąto. Fondo dąrba, remianti lietu
viškus ręįkalus, neatsiąakėte paremti 
mažesne ar stambesne auka.

Didžiausia padėka priklauso mece
natams dr. A. Kaveckui ir K. J. Va
laičių šeimai, stambiausiais savo įna
šais parėmusiems Kanados Lietuvių 
F-dą. Taip pat esu dėkingas ir kas
metiniams savo įnašais fondo rėmė
jams: J. P. Butkų šeimai, A. Jonynui, 
Z. Uždraviui, P. Vaitiekūnui ir vi
siems kitiems.

Tikiuosi, kad jūs visi ir ateityje 
nemažiau suprasite Kanados Lietu
viu Fondo reikšmę lietuvybės palai
kymui ir neatsisakysite remti Fondą 
per naujuosius įgaliotinius J. Butkų, 
jnl, ir Kristiną Petrauskaitę, kai jie 
i jus kreipsis. Nemažiau tikiu, kad ir 
tie, kurie iki šiol neįstojo dėl vieno
kiu ar kitokių priežasčių į Fondą 
nariais. įstos ateityje ir kartu su vi
sais senais nariais ir aukotojais-rė- 
mėjais įsijungs į Kanados Lietuvių 
Fondą. (Nukelta į 6 tą psl.)

A+A
STASIUI PULKIUI 

iškeliavus amžinybėn,
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai NATALIJAI, 
sūnui POVILUI, dukrai VALEI, broliui V. PULKAU
NINKUI su žmona, uošvei H. JEFREMOW ir kartu 
liūdime —

Gabrielė ir Henrikas Chvedukai 
Lilė ir Andrius Chvedukai

Liūdesys gaubia Lietuvių Skautų Sąjungą.
Skautiškąją žemės kelionę baigė mūsų brangi Sesuo

v.s. ONA SAULAITIENĖ.
Savo gyvenimu sudėjo ji mums kelio ženklus — 
būkime ištikimi, mylėkime vienas kitą, dirbkime ir 
budėkime! Dalinamės liūdesiu su mūsų vyresniuoju 
Broliu v.s. ANTANU SAULAIČIŲ, sese ps. MARYTE 
SAULAITYTE-STANKUVIENE, broliu v.s. ANTANU 
SAULAIČIŲ, SJ, ALGIU STANKUM ir visais arti
maisiais —

Lietuvių Skautų Sąjunga

A+A 
STEFANIJAI GELAŽIENEI 

mirus,
seseriai SALIUTEI PARGAUSKIENEI ir šeimai reiš

kiame giliausią užuojautą —

Joana ir Domų Kaunaitės

Elena ir Paulius Leonai

Sofija ir Kostas Šeputos

Danutė ir Albinas Liaugminai

Ona ir'Petras Šilai 

Lidija Karpavičienė 

Ona ir Jonas Vaičekoniai

MYLIMAI SESUTEI

ONUTEI BUDRIKIENEI 
mirus Lietuvoje,

brolį LEONĄ BUČINSKĄ, sūnų JONĄ ir dukrą 
LEVUTĘ nuoširdžiai užjaučia —

D. M. Jonikai 
Roma Vass

"LINGUAPHONE" PALENGVINA MOKYTIS 
ANGLŲ KALBOS. TIK PAKLAUSYKITE.

.2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarai, 445-8955

Mail trinkas darbas, puikūs lietuviiki projektai '

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

Tuo atveju reikia tiktai klausyti įrekorduotos kasdieninės kalbos.

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

"Linguaphone" turi 50 metų patirtį kalbos mokyme.

2281
Please send me the FREE Linguaphone demonstration recording and Illustrated brochure.

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

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

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

Tuojau pastebėsite, kad galite išmokti ang
liškai vien klausydami.

I Ir kas gali būti lengviau?

Linguaphone 
kalbos specialistai

NAME
ADDRESS

PROV.CITY
OCCUPATION_________________________________________ ___________ I___ PHONE
I would like to be able to speak : English Italian French ['Spanish □ German OtherESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

AGE ___
APT. NO- 
_______ CODE

A+A
KOTRYNAI STEPONIENEI

mirus, vyrą JONĄ, sūnų ERNESTĄ, žmoną VILMĄ, 
vaikaičius JONĄ ir ERNESTĄ, seserėčią GRETĄ 
JOTAUT1ENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

i •
Puterių šeima

Po sunkios ligos
A+A

JONUI BIRG1OLU1 %
mirus, žmonai ADELEI, sūnui dr. EIMUČIUI, dukrai 
NIJOLEI su šeima ir jo seseriai ADELEI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą —

V. O. Marcinkevičių šeima



žiemos laikotarpio veiklą pradedant, Toronto Mindaugo draugovės skautai pasipuošę prityrusių skautų kaklaraiš
čiais. Gerojo darbelio mazgus užriša dvasios vadas v.s. kun. Aug. Simanavičius, OFM Nuotr. A. šeškaus

Žmoniškumas atšipino giltinės dalgį

Kultūrinės ir kitokios premi|os
AURELIJA BALASAITIENĖ

S. Amerikos visuomeninis gy
venimas yra judrus: įvedė išti
są eilę pasigėrėtinų tradicijų, 
kurios skatina mūsų visuome
nės kūrybingą ir darbingą elitą 
nenuleisti rankų ir tęsti savo 
darbą. Įvairių organizacijų me
tinės premijos daugėja ir savo 
nuolat platesniu laureatų pasi
rinkimu plečia moralinio pripa
žinimo principus į iki šiol retai 
įvertintas sritis. Pvz. aktoriui 
Jonui Kelečiui paskirta kultū
rinė premija yra bene pirmoji 
individui už jo vieno aktorines 
pastangas.

Klevelando Lietuvių Namai 
visuomeninę - kultūrinę premiją 
šiais metais paskyrė JAV LB 
Klevelando apylinkės ilgame
čiam pirmininkui Jurgiui Mals- 
kiui, kuris privačiame pasikal
bėjime apie premijos gavimą 
pasisakė taip: “.. . svarbiausia, 
kad Lietuvių Namai tos premi
jos paskyrimu pirmą kartą įver
tino visuomeninį darbą kaip 
svarbiausią mūsų gyvenimo ap
raišką. Juk viskas, ką mes da
rome, nėra matuojama pinigi
nėmis pajamomis, bet mūsų 
kultūrinio ir kūrybinio gyveni
mo klestėjimo rezultatais”.

Kiekvienas premijos paskyri
mas sulaukia kritikos, jei ir ne- 
visada viešos. Kartais tokia kri
tika išreiškia jausmus asmenų, 
kurie lyg ir pretenduotų į lau
reatus. Tačiau ir tie, kurie jo
kių pretenzijų į premijas netu
ri, randa savuosius favoritus. 
Žodžiu, įtikti visiems negalima 
ir gal nereikia, kaip tai gražiai 
iliustruoja tėvo, sūnaus ir asilo 
pasakėčia. ..

Visdėlto, jieškant įvertintinų 
asmenų, pradedama perdaug ri
botis “savaisiais”, gyvenančiais 
tam tikroje geografinėje zono
je, t.y. arti premiją skiriančios 
organizacijos būstinės ar cent
ro. Kitais atvejais pastebimas 
favorizavimas savų bendramin
čių. Visa tai yra žmogiška, rea

Lietuviškos spaudos žandaras
Viena juodašimtiškiausių ta

rybinėje sistemoje yra glavlito 
(cenzūros) institucija. Nors pa
gal iškabos prie namo (Vilnius, 
Gogolio g. nr. 2) rašoma, kad tai 
yra karines ir valstybines pa
slaptis sauganti įstaiga, tačiau 
ji yra ir visuotinis spaudos žan
daras. Pokario metais ji išleis
davo ilgus knygų sąrašus, pagal 
kuriuos iš viešųjų, mokslinių ir 
įstaigų bibliotekų reikėjo išvežti 
daugybę nepriklausomos Lietu
vos laikais išleistų knygų, žurna
lų, laikraščių. Jie Wvo sudras
komi ir išvežami į popieriaus 
fabrikus, vieną kitą egzemplio
rių paliekant speefonde (juos 
turi tik pačios didžiosios biblio
tekos). Norint pasinaudoti spec- 
fondo literatūra, reikia raštiško 
darbovietės tarpininkavimo.

Glavlitas taip pat duoda nu
rodymus išimti iš apyvartos ir 
tarybiniais metais išleistas kny
gas, ypač jei jų autoriai paten
ka į partijos nemalonę. Taip bu
vo sunaikinta 1945 m. išėjusi K. 
Borutos "Baltaragio malūno” 
pirmoji laida ir daugelis kitų 
knygų. Glavlitas taip pat prisi
deda prie Lietuvon atskiriems 
asmenims iš užsienio siunčiamų 
leidinių vogimo: Vilniaus pašto 
muitinei nurodo, kurios biblio
tekos speefondui vieną ar kitą 
knygą reikia pasiųsti.

Vienu naujausiu glavlito nusi
kaltimu Lietuvos mokslui ir kul
tūrai laikytinas draudimas iš
leisti XVII a. istoriko A. Vijūko-

listiška, tačiau ar ne laikas 
praplėsti mecenatų akiratį į 
platesnius dirvonus? Čia turiu 
galvoje talentingų, idealistiškai 
ir tautiškai nusiteikusių mūsų 
tautiečių būrį už Š. Amerikos 
ribų. Pirmoje eilėje metu savo 
žvilgsnį į senutę Europą, kurio
je išsisklaidę tautiečiai kovoja 
už Lietuvos laisvės atstatymą ir 
nesulaukia mūsų moralinės pa
ramos ar dėmesio.

Europos lietuviai neturi nei 
tos kompaktinės masės kaip 
mes, nei tokių didelių ir tur
tingų organizacijų, nei lėšų. O 
visdėlto pavieniai asmenys yra 
nuveikę kaikuriais atvejais dau
giau, nei kaikurios mūsų orga
nizacijos, perdaug užsiėmusios 
tarpusavio ginčais ir “darbų 
pasidalinimu”. Ten niekas tų 
darbų nedalina, bet juos atlie
ka kiekviena proga kaip kas 
gali.

Mus pasiekia kuklios žinutės 
apie dr. Albertą Gerutį Berne, 
Šveicarijoje. Ištisi leidiniai jo 
parašyti, išleisti ir jo pastango
mis išplatinti. Pogrindžio “Auš
ros” numerių vertimai ir jų 
skelbimas tarptautinėje perio
dikoje . .. Leidiniai vokiečių 
kalba, straipsniai, paskaitos 
apie Lietuvą yra jo gyvenimo 
turinys. Tai vieno žmogaus lie
tuviška institucija, nuveikusi 
daugiau, negu eilės minėjimų ir 
posėdžių savųjų parapijų sa
lėse.

.Jaunosios kartos V. Vokieti
jos lietuvis Andrius Smitas liks 
nepamirštamas savo įnašu į jau
nimo kongreso darbus. Jo pa
stangomis Vokietijos LB pro
jektuoja centrinį Vasario 16 
minėjimą. Galima įsivaizduoti, 
koks tai didelis ir sunkus 
mojimas.

Mano siūlymas premijų 
cenatams būtų pasidairyti 
čiau ir toliau už savo miesto, 
savo parapijos ir net už savo že
myno ribų. Praėjusią vasarą 
įvykusio pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas parodė, kaip 
puikiai Europos lietuviai moka

užsi-

me- 
pla-

Kojalavičiaus parašytos pirmo
sios “Lietuvos istorijos” verti
mą iš lotynų kalbos. Mat, ne
patiko, kad senų laikų autorius 
rusus pavadino žiauriais. Jei 
apie lietuvius būtų parašyta nei
giamai, glavlitas mielai leistų 
spausdinti. O “didysis brolis” 
visais istorijos laikotarpiais tu
ri būti su baltu nekaltybės rū
beliu ... J, B. “Aušra” 16 nr.

London, Ontario
(Atkelta iš 5-to psl.)

Reikia atvirai pripažinti, kad jūs, 
londoniečiai ir apylinkės lietuviai, 
būdami netaip jau gausi kolonija 
skaičiumi, palyginus su kitomis gal 
ir gausesnėmis skaičiumi kolonijo
mis, pasiekėte beveik pirmaujančią 
vietą ir iki šiol sudėjote i Fondą be
veik $15.000.

Naujiems ir jauniems įgalio- 
niams linkiu gero pasisekimo, iš
tvermės, energijos ir geros nuotai
kos dirbant Kanados Lietuvių Fon
dui.

Ta pačia proga noriu padėkoti, 
nors ir pavėluotai, už surengtas mū
sų šeimai tokias slaptas ir paslaptin
gas išleistuves mums iš Mt. Brydges, 
Ont., kurių mes niekad nesitikėjome. 
Niekados nežinojome, kad turime 
tiek daug ir nuoširdžių draugų. Ačiū 
E. Petrausko ir E. Cicėno šeimoms 
už simboliškas dovanas, kurios visa
dos mums primins maloniai praleis
tus gyvenimo metus Mt. Brydges, 
Ont.

Su nemažesniu nuoširdumu dėko
jame ir hamiltoniečiams už sureng
tas mums įkurtuves net du kartus ir 
už gražias bei retas dovanas.

Jūsų — J. Bersėnas ir šeima

ZECHARJA CĖSNA

organizuoti ir priimti plataus 
masto suvažiavimą su nedide
liais ištekliais. Jis būtų neįma
nomas be Anglijos ir Vokietijos 
lietuvių darbo ir pasišventimo. 
Kongresas pasibaigė, jaunimas 
grįžo į namus, išsiskirstęs į vi
sas keturias pasaulio šalis. Ar 
jis primins vyresniesiems tuos, 
kurių darbo ir pastangų dėka 
pasisekė kongresas?

Meniniai vienetai, remiami 
gausios visuomenės, savo atpil
dą gauna katutėmis. Rašytojus 
skaito knygos mylėtojai. Žurna
listus giria, seka ir kritikuoja 
skaitytojai. Pavienių asmenų, 
plaukiančių savo vieniša bure 
tarptautiniuose vandenyse, daug 
kas nepastebi, nors kada nors 
jų darbo vaisiais turėsime pro
gos gėrėtis.

Mudu tingiai šnekučiuojam 
jaukioje svetainėje, patogiai su
virtę į gilius fotelius. Langai 
praviri, gaivus vėjelis tyliai 
šniokščia tankioje sodo lapijoje. 
Kiek tolėliau, sodo pakraštyje, 
liekni kiparisai šauna savo smai
liomis viršūnėmis į dangaus žyd
rynę. Šio svetingo namo šeimi
ninkė, nebe pirmos jaunystės 
moteris Sonia Turienė neseniai 
ėmė tapyti ir todėl pokalbis no- 
ri-nenori krypsta į meną. Apta
riame jos skoningai nutapytus 
natiurmortus — daugiausia gė
lių puokštes — žavinčius paste
linių spalvų švelnumu. Paveiks
lai tarsi įkėlė žydinčio sodo dalį 
į svetainę.

— Kodėl jūs pasirašote po pa
veikslais “Keti”, o ne savo var
du? — paklausiau. — Kodėl pa
sirinkote tokį slapyvardį?

— Daugiau kaip trejus metus 
vadinausi Katre Vaitkiene . . . 
Geri žmonės parūpino man su
klastotus dokumentus, liudijan
čius, kad aš — Katrė Vaitkienė.

Manyje sukruto žurnalisto 
smalsumas.

— Ar mano prašymas papasa
koti apie praeitį neįskaudins jū
sų širdies?

— Ne. Atvirkščiai. Manyčiau, 
kad reikėtų dažniau geru žo
džiu priminti žmones, ištiesu
sius mums — persekiojamiems 
žydams — pagalbos ranką na
cių okupacijos sunkmečiu. Juk 
tie žmonės rizikavo savo ir sa
vo artimųjų gyvybe.

Kaip ištrūkti Iš geto?
Kauno gete buvau visiškai vie

niša, — pradeda savo pasakoji
mą Sonia Turienė. — Visa ma
no šeima gyveno Telšiuose. Dar 
prieš karą pradėjau Kaune mo
kytis rentgeno sesers — asisten
tės specialybės pas gydytoją Go- 

PRANEŠIMAS
APIE PROFESINES SVEIKATOS

IR SAUGUMO ĮSTATYMĄ

DABAR
IR DARBDAVIAI

IR DARBININKAI
YRA ATSAKINGI

UŽ SVEIKATĄ 
BEI SAUGUMĄ 
DARBOVIETĖJE

Įstatymas pripažįsta faktą, 
kad jūs pats geriau žinote, 
negu betkuris kitas, ko reikia 
kad jūsų darbo aplinka būtų 

sveika ir saugi.

Darbo ministerijos profesinės 
sveikatos bei saugumo skyrius 
gali jums pagelbėti.

Įstatymų ir jo vykdymo 
taisykles galima nusipirkti 

Ontario vyriausybės knygyne, 
880 Bay Street, Toronto.

Kodėl tad nenusipirkti arba 
raštu nepaprašyti kopijos ir suži
noti, kaip darbdaviai, darbininkai 

ir profesinės sveikatos bei saugumo 
skyrius, veikdami drauge, 

gali pagerinti sveikatingumų 
) ir saugumų darbovietėje!

Rašykite: Ontario Government Book Store
880 Bay Street, Toronto, Ontario M7A 1N8

Ontario Occupational
Ministry of Health and 
Labour Safety Division

buvo gana

kaip nors 
susijieškoti.

lachą, turėjusį Maironio gatvė
je privatų rentgeno kabinetą. 
Atskirtai nuo šeimos, likusiai be 
jokių daiktų, be artimų bičiulių, 
be ryšių — buvo labai sunku. 
Turbūt jau pačioje pradžioje 
būčiau pražuvusi, jei mano 
draugė Elena Statkevičiūtė ne
būtų ištiesusi man pagalbos ran
kos. Su Elena susibičiuliavau 
dar prieš karą. Ji dirbo sanitare 
pas daktarą Golachą ir gyveno 
tame pačiame name, pusrūsyje.

Elena pati mane susirado. Tik 
vėliau sužinojau, kad ji ištiso
mis valandomis tūnodavo prie 
geto spygliuotos tvoros, kol at
rado būdą duoti man žinią. Ele
na reguliariai atnešdavo man 
maisto, nors ir pati kažin ką 
turėjo. Žmonės mieste gaudavo 
maisto produktus pagal korte
les, kurių norma 
šykšti.

Reikėjo ir man 
verstis; kokį darbą
Dirbantieji geto kaliniai gauda
vo šiek tiek maisto. Mano men
kutis ryšys su 'medicina, o gal ir 
vokiečių kalbos mokėjimas (pra
džioje mokiausi Klaipėdoje, bet 
po to, kai vokiečiai atplėšė Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos, per
sikėliau į Kauną) atvėrė man 
šiokias tokias galimybes. Po il
gų pastangų man pavyko gauti 
valytojos darbą vokiečių Raudo
nojo Kryžiaus įstaigoje.

Namas, kuriame įsikūrė vo
kiečių Raudonasis Kryžius buvo 
Kęstučio gatvės pradžioje, neto
li Vytauto prospekto. Įstrižai, 
priešingoje gatvės pusėje, Dar
bo Rūmuose, įsitaisė Gestapas. 
Kaimynystė, ką ir bekalbėti, ne 
iš maloniųjų. Kartą išnešusi į 
kiemą šiukšles, pastebėjau jo gi
lumoje vienaaugštį namelį su 
gonkomis. Jose sėdėjo senyvo 
amžiaus moteris. Mūsų žvilgs
niai susidūrė. Ji pamojo man 
pirštu. Bijojau prisiartinti, nes

Taip atrodė SONIA JOSELEVICIC- 
TE-TURIENĖ II D. karo metais. Si 
nuotrauka buvo įklijuota į jos su
klastotą svetimšalių darbininkų liu
dijimą, išduotą Katrės Vaitkienės 
pavarde Vilniuje

mums buvo griežtai uždrausta 
bendrauti su mieste gyvenan
čiais žmonėmis. Žydai, tiesą sa
kant, nelabai paisė šio draudi
ko, bet Gestapo kaimynystėje 
reikėjo elgtis atsargiai •— juk 
pro langus galėjo pastebėti ma
ne. Bakstelėjau pirštu į savo 
geltoną žvaigždę, papurčiau gal
vą ir grižau prie savo darbo.

Kai kitą dieną išnešiau šiukš
les, moteriškė, sėdinti gonkose, 
vėl pamojo jnan pirštu. Įsidrą
sinusi priselinau arčiau. Ji pa
davė man ryšulėlį su maistu. 
Taip užsimezgė mano pažintis 
su ponia Serapiniene, kurią ga
liu priskirti prie taurių lietuvių 
— žydų gelbėtojų. Jų buvo ne
maža tais klaikiais negando me
tais.

Kaip dabar prisimenu ponią 
Serapinienę, žemaūgę, storą, la
bai pamaldžią katalikę. Ji gyve

ver- 
Die- 
jau 
me-

no mažame kambarėlyje, kurio 
sienos buvo nukabinėtos šven
tais paveikslais. Kalbėdama su 
manimi ji visada padrąsinančiai 
šypsojosi, kas nelabai derinosi 
su jos žemu storu balsu. Ponia 
Serapinienė suvedė mane su 
keistu žmogumi, kuris man bu
vo prsitatytas “broliuko” vardu.

“Šventoji Marija priima tave 
į savo globą”

“Broliukas” buvo vidutinio 
amžiaus vyras su tankia rusva 
barzda, vilkėjęs gerokai nusitry
nusią Lietuvos kariuomenės mi
line. Kiek vėliau sužinojau, kad 
“broliukas” buvo benamis ir gy
veno prisiglaudęs tai pas vienus, 
tai pas kitus žmones. Kuo 
tesi, kuo mito, tik vienas 
vas težinojo. “Broliukas” 
pirmojo mūsų pasimatymo 
tu papasakojo savo akimis regė
jęs griovius, kasamus IX forte, 
ir girdėjęs žmones šnekant, esą 
greitai pradėsią masiškai šau
dyti žydus. Įsivyravo slogi tyla. 
Jis kurį laiką tiriamu," įdėmiu 
žvilgsniu mane stebėjo ir visai 
nelauktai pasiūlė man, pabėgti 
iš geto.

— Kur gi jūs mane paslėp
site?

Lietuvių kalba nėra mano 
gimtoji kalba, šneku be ryškaus 
žydiško akcento, garsą “R” ta
riu ne gomuriu, bet vis gali pa
sitaikyti kokia kirčio klaida ar 
netaisyklingai pavartotas links
nis. Juk mažiausias įtarimas ga
li pražudyti žmones, pasiruošu
sius mane priglausti. Galiausiai 
neturiu pinigų, aukso ar kokių 
kitų vertingų daiktų, kuriais ga
lėčiau atsilyginti už prieglaudą.

— Kodėl jūs norite man pa
dėti?

— Padedu visiems, kas reika
lingas pagalbos, — neabejoda
mas atsakė “broliukas”. — Man 
visai nesvarbu už ką žmonės 
persekiojami ir kas juos perse
kioja. Esu katalikas, ir Dievas 
man atlygins.

Pastebėjęs mano abejones, 
pridūrė:

— Nesibijokit, panele, šven
toji Marija priima jus į savo 
globą, ir jums nieko blogo ne
atsitiks.

Jis kalbėjo lėtai, tartum sver
tų kiekvieną žodį. Jau vėliau 
sužinojau, kad "broliukas'’ pa
dėjo daugeliui. Pef- pirmąjį bol
ševikmetį slėpė tremiamuosius 
į Sibirą žmones, kuriems pavyko 
pabėgti iš vagonų. Nacių oku
pacijos metais jis gelbėjo žydus 
ir rusų karo belaisvius.

“Broliukas” parūpino man su
klastotus dokumentus Katrės 
Vaitkienės vardu ir patarė pasi
slėpti pas gerus žmones, kol at
rasiąs man pastovią prieglaudą. 
Į getą nebegrįžau. Laikinai 
slapsčiausi pas Eleną Statkevi- 
čiūtę jos butelyje," pusrūsyje, 
Maironio gatvėje. Sutartą vaka
rą susitikau su “broliuku". Nie
kad nepamiršiu tos nakties. Žie
ma tik prasidėjo. Dribo šlapias 
sniegas, tirpstantis dar žemės 
nepasiekęs. Kaip žmonės sako 
— per tokį orą geras šeiminin
kas net šuns į lauką neišveja. 
Glaudėmės prie namų sienų, 
vengdami retų praeivių. Tiksliai 
nežinau ar buvo tada Kaune 
įbesta “komendanto valaųda”, 
bet gatvės buvo tuščios ir dėl 
priešlėktuvinės gynybos tam
sios, nors akin durk. Apie vidur
naktį pasiekėme Petrašiūnus. 
“Broliukas”, radęs tamsoje rei
kiamą namą, pasibeldė sutartu 
ženklu. Duris atidarė jauna ko
kių 27 metų amžiaus moteris. 
Patekau į Pusvaškių šeimą, la
bai svetingai ir šiltai priėmusią 
mane, pabėgusią Kauno geto 
kalinę. Pusvaškis turėjo nuosa
vą vaistinę Petrašiūnuose. Kiek 
man žinoma iš Elenas Statkevi- 
čiūtės laiškų (mudvi reguliariai 
susirašinėjame), Pusvaškis mirė 
prieš 10 metų, o jo našlė šiuo 
metu gyvena Kaune.

Pūsvaškiai buvo tada jauni, 
abu labai gražūs ir malonūs. 
Jiedu darbavosi vaistinėje, o aš 
tvarkiau jų namų ūkį. Kažkaip 
iš pat pradžių pritapau prie šios 
šeimos. Pusvaškių kaimynystė
je, priešingoje gatvės pusėje, 
gyveno vienuoliai kapucinai, ku
rie irgi prisidėjo prie mano gel
bėjimo iš nacių nasrų. (B. d.)

“Merkelis 
Giedraitis“ - 

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

leidyklos:
Amberland Publishing Co., 

1813 Larchwood Ave., 
Troy, Mi. 48084.i roy, Mi.

i; Kaina: $7.00 minkštais virše
liais, $11.00 — kietais.



Labas mūsų jaunimui!
Čia kalba naujoji Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba

Buvusios Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybos dar- 

, bai užsibaigė per tarybos na
rių suvažiavimą St. Catharines 
mieste, o dabar naujosios valdy
bos darbai tik prasidėjo. Per 
paskutinius dvejus metus buvęs 
pirmininkas Paulius Kuras su 
savo valdyba daug prisidėjo 
prie KLJS ugdymo. Jie yra pasi
aukoję asmenys, kurių darbai 
(kaip ir visose organizacijose) 
kartais būdavo neįvertinami. 
Taigi reikia pripažinti, kad bu
vusios KLJS valdybos dėka 
KLJS žengia pirmyn kaip stip
rėjanti jaunimo organizacija.

Kartas nuo karto iškyla nega
tyvus pasisakymas, esą KLJ Są
jungai trūksta narių — vien tik 
valdyba sudaro KLJS! Šitokie 
pareiškimai kyla iš didelio nesu
sipratimo. Tie, kurie yra gerai 
susipažinę su KLJS, aiškiai su
pranta, kad KLJS apima visą 
lietuvių kilmės jaunimą tarp 
16-30 m. amžiaus. Oficialaus 
priklausymo nereikia. KLJS rū
pinasi viso lietuvių jaunimo 
veikla, ar būtų tautinių šokių 
grupės, chorai, ideologinės or
ganizacijos ir t.t. KLJs ypatin
gai rūpinasi, kad lietuvių jauni
mas bendrautų vieni su kitais.

Tai naujosios KLJS valdybos 
pirmaeilis uždavinys ir kartu 
vykdymas IV PLJ Kongreso po
litinės, visuomeninės ir kultūri
nės srities nutarimų. Yra rimtai 
planuojama jieškoti atitolusio 
jaunimo ir jį sugrąžinti į lietu
vių veiklą. Bus steigiami KLJS 
skyriai tose apylinkėse, kuriose 
dar yra pakankamai neišvažia
vusio jaunimo, kiekvienoje to
kioje apylinkėje bus suorgani
zuotas jaunimo branduolys, ku
ris koordinuos jaunimo veiklą 
pagal savo apylinkės sąlygas. Į 
skyrius bus kviečiamas visas 
jaunimas, neišskiriant mišrių 
šeimų narių, nei jaunavedžių. 
KLJS skyriai bandys ugdyti 
platesnį tautinį sąmoningumą. 
Jie palaikys glaudžius ryšius su 
KLJS valdyba, kuri talkins in
formacija, idėjomis, patarimais, 
veikėjais.

Naujai išrinktos KLJS valdy
boj nariai:
q ' asRūdo bfijl -._i„d j. Laima Beržinyje, •
,, — pirmininkė; yra baigusi pran- 
cūzų-ispanų kalbas Guclph un-te ir 
mokytojų seminariją; dėsto prancū
zų kalbą pradžios mokykloje. “Pa
langos” ansamblio^ akordeonistė. 
Guelph universiteto lietuvių stu
dentų klubo ko-steigėja ir buvusi 
pirmininkė. PLJ Sąjungos talkininkė 
D. Britanijoj steigiant LJ Sąjungos 
vienetą, skautė; KLJS tarybos narė 
(Delhi-Tillsonburg); IV PLJ Kon
greso atstovė; KLJS ad-hoc komite
to sovietų pilietybės klausimu narė; 
“Jaunimo žiburių" redaktorė; KLB 
krašto valdybos narė.

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė mokytoja LAIMA BERŽI-
NYTĖ daro pranešimą KLB tarybos suvažiavime Nuotr. J. Miltenio

KETURIASDEŠIMT MYLIŲ Į SEMINARĄ
Kodėl lankau lietuvių kalbos seminarų

Aš kas antradienį atvažiuoju 
į lietuvių kalbos seminarą To
ronte iš Hamiltono. Kodėl?

Mano tėveliai yra lietuviai, ir 
aš esu lietuvaitė. Lankydama šį 
seminarą gaunu progą įsigilinti 
į Lietuvos istoriją, literatūrą, 
meną ir t.t. Taip pat sutinku 
naujus draugus, su kuriais ga
liu pabendrauti ir linksmai pra
leisti vakarą.

Anglų kalbos mokykloje yra 
gaunamas kreditas už vakarinį 
kursų lankymą. Man šis kredi
tas nebūtinai reikalingas, bet 
geri lietuviškų kursų pažymiai

Gražina Ignaitytė
— vicepirmininkė (ryšininkė); 

yra baigusi Londono Western un-tą, 
siekia magistrės laipsnio — M.B.A. 
Toronto un-te; skautė, buvusi Rod
ney tautinių šokių grupės vadovė; 
buvusi tarybos narė (Rodney), KLB 
krašto valdybos sekretorė, IV PLJ 
Kongreso finansų komiteto narė, bu
vusi Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai Leisti Sąjungos Toronto 
skyriaus iždininkė, KLJS ad hoc ko
miteto sovietų pilietybės klausimu 
narė, IV PLJ Kongreso atstovė.

Rūta Girdauskaitė
— informacijos bei koresponden

cijos sekretorė, Toronto un-to stu
dentė, baigusi Maironio mokyklą ir 
lituanistinius kursus; “Gintaro” an
samblio šokėja, ateitininkų mokslei
viu kuopos pirmininkė; dirba lietu
vių kredito kooperatyve “Parama”; 
vadovė vasaros stovyklose, KLJS ta
rybos narė ir IV PLJ Kongreso at
stovė.

Linas Čepas
— iždininkas, baigęs inžinerijos 

mokslus Toronto un-te, ateitininkas.
Algis šeškus

— narys, baigęs inžinerijos moks
lus Toronto un-te; siekia magistro 
laipsnio inžinerijos srityje; baigęs 
Maironio mokyklą, aktyvus skautas 
akademikas, III ir IV PLJK atstovas.

Dalia Pajarskaitė
— protokolų sekretorė (dar nepa

tvirtinta); studijuoja anglų kalbą 
ir literatūrą McMasterio un-te; bu
vusi "Aido” choristė, moksleivių 
ateitininkų kuopos pirmininkė, KL
JS tarybos narė (Hamiltone); moky
tojauja M. Valančiaus šeštadieninėj 
mokykloje; KL Bendruomenės švie
timo komisijos narė.

Jurgis Valaitis
— Vakarų Kanados reikalams na

rys (dar nepatvirtintas), buvęs KL
JS pirminikas ir KLB krašto valdy
bos narys, buvęs “Baltijos” ansam
blio akordeonistas ir šokėjas; yra 
baigęs inžineriją magistro laipsniu 
Londono Western un-te; dirba Win- 
nipege, KLB Winnipego apylinkės 
narys, lietuvių skyriaus organizato
rius Folkloramoje, Winnipego tau
tinių šokių grupės vadovas, buvęs 
KLJS vakarų Kanados apygardos 
reikalams narys 1977-79.

Naujoji KLJS valdyba norėtų 
šia proga atsisveikinti su buvu
sia — Paulium Kuru, Raimun
du Sungaila, Nijole Gverzdyte- 
Simanavičiene, Danguole Juoza
pavičiūte, Rita Parėštyte ir Vy
tu Vti-L'iičui. iVisad lauksimų'jų' 
pat ari uąų?lr pa g alb otC X i n kt rri£' 
jiems daug sėkmės kituose lie
tuvybės darbuose.

Maloniai skatiname visus su
sidomėjusius asmenis kreiptis į 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga betkokiais reikalais, klau
simais ir t.t., kurie liečia KLJS 
ir jos veiklą. Naujas KLJS adre
sas: Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, 1573 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6 

Laima Beržinytė,
KLJS pirminipke

taip pat pastiprina anglų mo
kyklos pažymius.

Daugelis iš mano angliškai 
kalbančių draugų norėtų išmok
ti svetimą kalbą, bet, deja, dėl 
įvairių sąlygų ar priežasčių ta 
proga negali pasinaudoti.

Aš esu labai laiminga, turėda
ma šią progą savo kalbą dau
giau išmokti. Dėlto šiuos kursus 
lankau. Aldona Gedrimaltė 
«■»<>«■•-<>«»<>«■»(>«»<>«»<>«»<>«■»<

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

Kanados lietuvių jaunimo atstovai Kanados pasiuntinybės rūmuose Britanijos Londone, kur buvo priimti pasiunti
nybės atstovo p. Crowley jaunimo kongreso proga. Ten buvo gera proga perteikti informacijas apie lietuvius

Redaguoja — LAIMA BER2INYTĖ ir DANGUOLĖ JUOZAPAVIČIŪTĖ

Dabartiniai musų veiklos uždaviniai
Naujoji Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba ir jos pareiškimai

IV PLJ Kongresas išrinko naują 
PLJS valdybą, kuri vykdys IV PLJK 
nutarimus ir veiks Čikagoje. Čia ra
site Gintaro Aukštuolio pareiškimą 
apie PLJS tiklus ir jos veikią. 
“JAUNIMO ŽIBURIŲ” REDAKCIJA

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdyba:

Gintaras Aukštuolis
— pirmininkas; baigęs inžineriją, 

siekia magistro laipsnio architektū
roje; dirba kaip struktūrinis inžine- 
rius; daug metų dirbo su vilkiukų 
draugove ir skautais akademikais; 
šoko “Grandyje”; dėsto Čikagos 
augštesniojoje lituanistinėje mokyk
loje.

Saulius Cyvas
— vykdomasis vicepirmininkas; 

gimęs Klevelande; nuo sausio mėn. 
kraustysis į Čikagą ir sieks magistro 
laipsnio verslo admininstracijoje; 
veiklus ateitininkas, dirbęs ir vado-

-r vaY£s D^įyos,jL Nerųtfips stovyk- 
lo’š^buyj^ lUjAtSleiviif Ateitininkų 
Sąjungos pirmininku. ” ' gi

Emilija Sakadolskienė
— vicepirmininkė informacijos 

reikalams; siekia magistro laipsnio 
muzikoje, dėsto Pedagoginiame Li
tuanistikos Institute šeštadieniais; 
chormeisterė operos chore, .kankli
ninkių būrelio vedėja, viena iš re
daktorių “Atstovo Vadovo”; rašo 
"Pasaulio Lietuvyje"; Lietuvių Bend
ruomenės tarybos narė.

Linas Rimkus
— švietimo ir kultūros sričių ko

ordinatorius; baigęs teisės mokslus 
Čikagoje; veiklus ateitininkas, Čika
gos studentų ateitininkų skyriaus 
pirmininkas; mokytojavęs eilę metų 
Čikagos augštesniojoje lituanistinėje 
mokykloje, šokęs tautinių šokių gru
pėje “Grandis”, vienas iš redaktorių 
“Atstovo Vadovo", bendradarbis 
“Pasaulio Lietuvio".

Milda Kupcikevičiūtė
— protokolų sekretorė; pavasarį 

baigusi politinius mokslus Universi
ty of Ilinois — Chicago Circle Cam
pus; veikli skautė, dirbusi su jūrų 
skautėm, akademikių skaučių drau
govės centro valdybos pirmininkė.
Kooptuoti nariai:

Šarūnas Valiulis
— iždininkas; dalyvavo IV PLJ 

Kongreso Anglijoje ir Vokietijoje; 
baigęs buhalterijos mokslus; buvęs 
PLJS Ryšių Centro iždininkas, padė
jęs Mečiui šilaičiui, PLB valdybos 
nariui, vesti finansų knygas praėju
siam kongresui.

Vita Musonytė '
— korespondencinė sekretorė; 

baigusi psichologiją; ruošiasi dakta
ratui psichologijoje; veikli ateitinin
kė, eilę metų vadovavusi moksleivių 
stovykloms Dainavoje.

Gintė Damušytė
— politinės srities koordinatorė; 

gavusi bakalauro laipsnį, apsigyveno 
New Jersey; dirba religinės šalpos 
įstaigoje; veikli ateitininkė; vadova
vo “Kronikos" būreliui kongreso 
stovykloje Anglijoje.

1979 m. liepos mėnesį įvyko Ke
tvirtasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas Europoje, kuriame daly
vavo atstovai, dalyviai ir turistai iš 
trylikos kraštų: Argentinos, Austra
lijos, Brazilijos. D. Britanijos, Itali
jos, JAV, Kanados, Kolumbijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Urugvajaus, 
Vakarų Vokietijos ir Venecuelos. 
Per 110 atstovų dalyvavo studijų sa
vaitėje Altenberge, kurios tikslas bu
vo sudaryti, suformuoti Jaunimo Są
jungos gaires. Nutarimai apėmė poli
tinę, kultūrinę ir visuomeninę sritį. 
Tai pozityvus įnašas lietuviškoje mū
sų jaunimo veikloje. Tiesa, buvo iš
reikšta daug skirtingų nuomonių Al
tenberge, uet, prieš išvykstant, dau

guma tų keblumų buvo išaiškinta, ir 
visi esame vieningai įpareigoti tų 
t rijOr sričių gaires vykdyti.

Atstovai nubalsavo, nors nevienin
gai, kad sekantis jaunimo kongresas 
įvyktų 1983 m. vasaros metu š. Ame
rikoje. Vieta, data, ir kongreso ren
gėjų pirmininkas bus išrinkti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dybų.

Remiantis šio kongreso nutari
mais, mūsų valdybos užduotis yra 
vykdyti pasauliniu mastu kongreso 
nutarimus kiek galima, nes kiekvie
no krašto gyvenamos sąlygos yra 
skirtingos. Jokiu būdu negaliu ly
ginti S. Amerikos su P. Amerika, 
Europa ar Australija.

Mūsų valdybos užduotis yra tobu
linti lietuviško jaunimo sąmoningu
mo ugdymą politinėje, visuomeninė
je ir kultūrinėje srityje. Stengsimės

Dvikal biskumas
Kai aš šiemet dalyvavau jau

nimo kongrese kaip atstovė, vie
na paskaita mane labhi domino 
— ji svarstė vieną svarbiausių 
lietuvių išeivijos problemų. Dvi- 
kalbiškumas yra labai svarbus 
lietuviams, nes jie, išblaškyti 
įvairiuose kraštuose, susiduria 
su šita problema.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo tik viena kalba, o išeivijo
je yra dvi: krašto, kuriame gy
veni, ir tėvų. Dvikalbiškumo 
idėja seniau buvo labai neigia
ma. Manyta, kad dvikalbis turi 
"serious repercussions”. Pvz. 
buvo manoma, kad dvikalbis ge
rai nemoka nė vienos kalbos, 
kad kalbų maišymas kenkia gal
vojimui (idėjų maišymas). Bet 
laikai keičiasi, senos idėjos per- 
svarstomos ir naujos iškeliamos. 
1962 m. Lambert Montrealyje 
darė tyrinėjimus apie dvikalbiš- 
kumą ir gavo šiuos rezultatus: 
dvikalbiai yra inteligentiškesni 
nei vienkalbiai. Be to, rastas tin
kamas būdas išmokti dvi kalbas. 
Dviejų kalbų išmokimas turi 
tam tikras taisykles. Svarbiau
sia, kalbų negalima maišyti. Iš- 

VIDA JAVAITI!, baigusi Toronto 
universitete bendrąjį ketverių metų 
kursą bakalaurės laipsniu ir dvejus 
metus studijavusi pedagoginius moks
lus bei gavusi mokytojos specialybę. 
Ji taip pat yra bagiusi 9 skyrius mu
zikos konservatorijos Toronte; kurį 
laiką mokytojavo Maironio mokyklo
je; ateitininkė, dažna įvairių iškil
mių pranešėja, “Atžalyno" tautinių 
šokių mokytoja, kanadiečių skautų 
vadovė, buvusi Toronto un-to lietu
vių studentų klubo sekretorė, “Vil
niaus" paviljono karalaitė, dabar — 
Montessori vaikų darželio mokytoja

tai vykdyti raštu (laiškais laikraš
čiais), konferenciniu ir stovykliniu 
būdu.

Mūsų valdybos užduotis yra palai
kyti glaudesnius ryšius su kitais 
kraštais, pradedant D. Britaniją, 
kuriai vadovauja Jonas Podvoiskis, 
ir baigiant su Izraelio jaunimu, ku
riam vadovauja Icchokas Meras.

Mūsų valdybos užduotis yra skatin
ti lietuvišką jaunimą užmegzti asme
ninius ryšius su jaunimu Lietuvoje 
— susirašinėti su jais, siųsti laiškus 
kaip moralinę paramą tiems, kurie 
ištremti į Sibirą arba kenčia Lietuvo
je.

Pasaulio Lietuvio Jaunimo Sąjun
gos valdybos vardu reiškiu didelę pa
dėką Kanados visuomenei už nuolati
nį moralinį bei finansinį duosnumą. 
Tikiuosi, kad ateityje mūsų bendra
darbiavimas plėsis ir kad mus toliau 
remsite.

eivijoje, ypač Kanadoje ir JAV- 
se, lietuvių kalba yra labai daž
nai maišoma su anglų kalba. 
Pvz. aš noriu naujo “karo”. Iš 
Lietuvos atvykęs lietuvis į šį 
kraštą pamanytų, kad asmuo, 
kuris taip kalba, laukia kito ka
ro, o ne automobilio.

Yra svarbu išmokti ir daugiau 
kalbų. Jei vaikas mažas, ir du 
asmenys jį moko dviejų kalbų, 
vaikas gali pradėti kurti savo 
kalbą. Pvz. reikia, kad šeima iš
mokytų jaunuolį grynos lietu
vių kalbos, o draugai, mokytojai 
jį išmokys to krašto kalbos, ku
riame jis gyvena. Kalbos menkė
jimas dažniausiai prasideda nuo 
tėvų. Kartais tėvai su vaikais 
kalba lietuviškai, bet tarp savęs 
kalba svetima kalba. Tėvai yra 
pirmieji vaiko mokytojai. Jeigu 
tėvai nekalbės lietuviškai, tai ir 
vaikai neišmoks. Margaret 
Mead yra pastebėjusi, kad kai- 
kurie Vaikai nenori prisitaikyti 
prie tėvų kalbos, priešinasi ir 
pasisavina gyvenamo krašto kal
bą. Tokiais atvejais jų lietuvių 
kalba silpnėja, o gyvenamojo 
krašto kalba stiprėja. Aišku, 
to krašto kalba yra daugiau 
vartojama ir svarbesnė jų gyve
nime. Kaikurie mano, kad rei
kia kalbėti lietuvių kalba prie 
tėvų ir senesnių žmonių, o gy
venamo krašto kalba — prie 
draugų, mokytojų ir viršininkų. 
Esą lietuvių kalba nebūtina iš
eivijoje.

Jaunesnieji stebi vyresniuo
sius draugus, kai pamato, kad 
šie nekalba lietuviškai, ir jau
nesnieji praranda norą išmokti 
savo tėvų kalbos.

Svarbiausia, mokant dvi kal
bas, jas skirti, o ne maišyti. 
Mišrioje šeimoje tėvas gali kal
bėti lietuviškai, motina angliš
kai, o mokytoja prancūziškai: 
vaikas gali gerai išmokti visas 
kalbas, jei tik nebus jų maišy
mo.

Norint išvengti lietuvių kal
bos nykimo jaunojoj kartoj, rei
kia suorganizuoti būrelius, ku
riuose būtų kalbama tik lietu
viškai, nes vieni tėvai negali iš
mokyti jaunuolius gerai kalbėti 
lietuviškai. Jei aplinkos žmonės 
ir draugai rodys norą išmokti 
lietuvių kalbos, tai ir jaunuolis 
pradės domėtis lietuvių kalba, 
stengsis ją išmokti ir prisidės 
prie kalbos išlaikymo.

Rita Rudaitytė
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LietuviŲ studentu klubai 
“ jau praeitis?

Prieš keletą metų lietuvių stu- valdyba nesutiko pasilikti ki-
dentų klubai veikė įvairiuose 
universitetuose. 1977 m. buvo 
išlikę tiktai du — tai Toronto 
ir Guelpho. Pernai sunyko ir 
Toronto klubas. Vienintelis išli
kęs studentų klubas yra Guel
pho universitete, kuriame studi
juoja labai nedaug lietuviško 
jaunimo.

Studentai sunkiai dirbo, steig
dami tuos klubus. Ar mes, da
barties studentai, galime leisti 
jiems taip lengvai išnykti?

Paskutiniais metais, kai dar 
veikė TULSK. buvo labai sunku 
pritraukti studentus į veiklą. 
Buvo šaukiami įvairūs susirin
kimai, bet dalyvių skaičius su
sirinkdavo mažas, dažniausiai 
tik valdybos nariai ir dar ke
letas — vis tie patys. Suruošė- 
me ir keletą šokių vakarų. Kai
kurie jų pasisekė, kaikurie ne. 
Didžiausio pasisekimo ir gau
siausio dalyvavimo susilaukė 
futbolo rungtynės, kuriose daly
vavo jaunimas iš Londono, 
Guelpho, Hamiltono ir Toron
to. Valdyba stengėsi parinkti 
tinkamą laiką susirinkimams ir 
šokiams, kad nekliudytų studi
joms. Aišku, nebuvo galima vi
sus patenkinti, bet, atrodo,, šo
kiams parinkome geresnį laiką. 
Sušaukėme gale metų susirinki
mą, kuriame turėjo būti ren
kama nauja valdyba. Deja, ne
buvo kandidatų. Kadangi esama

Šių metu veiklos tema
Toronto moksleivių ateitinin

kų šių metų tema yra pritaiky
ta dabartiniam gyvenimui ir 
jaunimui. Mes esame parinkę 
nagrinėti ateitininkų šūkį “Visa 
atnaujinti Kristuje”, šis šūkis 
buvo pasirinktas, kai materializ
mas ir pozityvumas (jis sako, 
kad teologijos vietą turi užimti 
tikslieji mokslai ar logika) bu
vo papuliarios pasaulėžiūros. 
Bet tikslieji mokslai ir pasaulie
tiniai dalykai negali atsakyti į 
visus mūsų klausimus ar sukur
ti moralines vertybes, kurių 
jaunimas gali siekti. Mes nori
me būti naudinga visuomenės 
dalimi, bet mums reikia pasiti
kėjimo savimi ir pagalbos iš vy
resniųjų, kad sužinotumėm, 
kaip mes galime save tobulin
ti ir tuo būdu gerinti savo ap
linką.

Mes įgauname pasitikėjimo 
savimi, kai turime gerą drau
gą ar grupę draugų. Tada jau
čiamės veiksmingi, noriai ati
duodam jiems dalį savo laiko, 
išklausome jų problemas, abe
jojimus, žinodami, kad ir jie mu
mis taip pat rūpinasi. Mes ati
duodam draugams savo fizines 
ir dvasines jėgas (vietoje tur
to) ir taip atnaujinam save, da
romės mažiau egocentriški.

šalia draugų, reikia ir vyres
nių žmonių, kurie yra daugiau 
patyrę gyvenime ir galės mums 
duoti pavyzdį, patarimą ir padė
ti mūsų problemas išspręsti ir 
tuo save atnaujinti.

Kodėl šitie tikslai yra svar
būs dabartiniame mūsų gyveni
me? šie laikai yra vadinami 
“Aš” generacijos laikais ir dėl
to šeimos nėra pastovios. Dau
gelis žmonių daugiau rūpinasi 
savim ir neturi noro pasiauko
ti kitiems. Tai apsunkina gyve
nimą, nes jie niekur nepriklau

Toronto “Gintaro" ansamblio vadovė R. KARASIEJIENB ir jo dainos gru
pės vadovė G. PAULIONIFNĖ po koncerto Hamiltone Nuqtr. J. Miltenio

tiems metams, likome be valdy
bos ir tuo pačiu be klubo.

Aš manau, kad būtų liūdna 
likti be klubo. Nejaugi Toron
to universitete, kuriame yra 
apie 300 lietuvių studentų, ne
galėtų aktyviai veikti lietuvių 
studentų klubas?

šiais metais nevienas lietuvis 
studentas yra priėjęs prie ma
nęs ir paklausęs apie TULSK. 
Atrodo, yra susidomėjimas. To
dėl dalis paskutinės valdybos 
sutinka sušaukti bendrą lietu
vių studentų susirinkimą ir at
gaivinti TULSK. Kviečiame da
lyvauti ne vien Toronto univer
siteto studentus, bet ir Yorko 
universiteto, Ryersono, George 
Brown ir Humber College stu
dentus. Juo daugiau studentų 
dalyvaus, juo įdomiau ir sma
giau bus visiems. Galėsime su
daryti veiklos planą, priimtiną 
jei nevisiems, tai bent daugu
mai. Atsiminkite, tai bus Jūsų 
klubas, dėlto reikia Jūsų susi
domėjimo.

Informacija apie būsimą susi
rinkimą bus paskelbta “Tėviš
kės Žiburiuose”, Toronto uni
versiteto "Varsity”, “Medium 
11”, Lietuvių Namuose ir para
pijose.

Iki gausaus dalyvavimo!
Zita Bersėnaitė,

buvusi TULSK pirmininkė 

so ir turi vieni patys spręsti sa
vo problemas. Norėdami būti 
populiarūs (kur nors priklausy
ti), jie seka kitų madas ir ban
do pasirodyti linksmi, nerūpes
tingi. Vienas vyskupas Ameriko
je netgi yra pasakęs, kad jis 
geriau norėtų turėti mažą pa
rapiją galiai tikinčių žmonių, ne
gu didelę silpnai tikinčių. To
kie tikintieji gali palengva su
stiprėti tikėjime, bet negalima 
griežtai reikalauti iš jų tobulu
mo, nes jie atsiskirs visiškai 
nuo tikinčiųjų Bendrijos. Taip 
yra ir daugelyje modernių vedy
bų: kai viskas neina sklandžiai, 
sutuoktiniai skiriasi.

Kodėl reikia mums visa at
naujinti Kristuje?

Yra sakoma: “Tikras draugas 
yra tas, kuris žino visas tavo 
silpnybes, bet vistiek nori būti 
tavo draugu".

Dabartinis popiežius yra po
puliarus todėl, kad atvyko Į 
Ameriką kaip mūsų draugas ir 
visos žmonijos tarnas. Tai reiš
kia, kad Dievas mato mūsų ne
tobulumą, mūsų nesmerkia, bet 
nori mums padėti kaip draugas 
ir auklėtojas pasiekti tobules
nio gyvenimo. Mes jautėmės 
kaip vienos šeimos nariai, kai 
popiežius sakė, kad esame gar
bingesni už kitus Dievo kūri
nius. Jisai ragino aukotis ir duo
ti neturtingiems ne tik trupi
nius nuo pokylio stalo. Taip pat 
jis sakė jaunimui: “Nebijok tei
sybės ir nepasiduok madoms ar 
masių valdymui”.

šeimyniškumas yra vienas 
iš ateitininkų principų, šiais 
metais moksleiviai sieks įgy
vendinti šūkį “Visa atnaujinti 
Kristuje” kaip grupė draugų 
pagal popiežiaus patarimą.

Ona Jurėnaitė



8 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1979. XII, 6 — Nr. 49 (1556)

Australijoje su viešnia iš Kanados. Iš kairės: ALB krašto valdybos pirm. V. 
Neverauskas, solistė G. Capkauskienė, koncertavusi keliuose miestuose, kraš
to valdybos narė sol. G. Vasiliauskienė, pianistė N. Masiulytė

KaliforniečiŲ aktorių išvykos
Pasikalbėjimas su režisore Dalila Mackialiene Los Angeles mieste

ALĖ RŪTA

Kanados lakštingala 
Australijoje v- baltutis

Los Angeles Dramos Sambū
ris yra vienas pačių gajausių 
išeivijos teatrinių vienetų, suge
bąs kasmet duoti po du ar bent 
po vieną originalų spektaklį ir 
dar suskumbąs talkinti literatū
ros vakarams ar šiaip Įvairių or
ganizacijų programoms. Dailios 
Mackialienės vadovybėje dra
mos sambūris yra atlikęs ir ne
mažai, palyginti, iškylų Į kitas 
lietuvių kolonijas, kaip į Čika
gą, Kanadą, net ir Australiją. 
Dramos festivaliuose jis yra ga
vęs pirmąsias premijas ir pub
likos pripažinimą. Šiemetinės 
sambūrio kelionės į Australiją 
proga užkalbinome Dalilą Mac- 
kialienę.

— Kokie buvo svarbesni Jū
sų kelionės j Australiją moty
vai?

daujant publikai, kuri užpildė 
400 vietų turinčią Toronto Pri
sikėlimo salę. Melburne, Aust
ralijoj, parodytas “Palikimas” 
buvo geresnis ta prasme, kad sa
lėje akustika buvo beveik tobu
la. Tai Įgalino aktorius tiks
liau ir jausmingiau išsireikšti, 
nespaudžiant balso ir tuo nesu
naikinant vidinės spektaklio pu
sės. Publikos jautrus ir šiltas 
reagavimas į veiksmą ir žodžius 
scenoje paskatino aktorius “iš
sitiesti visu ūgiu”, t.y. atiduoti 
viską, nepasiliekant sau nė pra
kaito lašo ... Pabaigoje girdi
mas ašarų šluostymas salėje su
jaudino ne tik scenoje gyvenan
čius veikalo personažų gyveni
mu, bet ir mane, kuri veikalo 
eiga rūpinausi, sėdėdama prie 
aparatų garso ir šviesos efek
tams išgauti.

— Ar patiko publikai antra-

pa ant kėdžių”, lietuvis žiūro
vas ramiai sau sėdi,* susidėjęs 
ant kelių rankas, ir stebi įsiaud
rinusią publiką. Tą ir man pa
čiai teko pastebėti, lankantis 
amerikiečių teatruose. Ir aš vie
na iš tų, kurię ramiai sėdi, ret
karčiais šyptelėdama, kai kiti vi
sa gerkle kvatojasi. Matyt, jau 
toks lietuvių būdas: visko po 
truputį — ir ašarų, ir juoko, 
apgalvotai, kad užtektų ir ki
tam kartui. ..

— Ar esate patenkinti išvy
ka? Kokie režlsorės ir sambū
rio dalyvių Įspūdžiai?

— Kiekviena išvyka yra ne
kasdieninis įvykis, todėl ir ma
lonus. Juo malonesnis buvo šis, 
kai vykome su teatrine grupe 
taip toli, už tūkstančių mylių, 
kai matėme daug egzotinių sa
lų, kaip Havajai, Samoa, Naujo-

Ilgametis Toronto Lietuvių Namų pirm. JURGIS STRAZDAS buvo pagerbtas 
informaciniame LN narių susirinkime š.m. spalio 21 d. T. Stanulis ir A. Ši
leika pristato susirinkusiems J. Strazdo portretą. J. Strazdas susirinkime 
negalėjo dalyvauti Nuotr. B. Tarvydo

Ar tiesa laikytina užgavimu?

Kiekvienas laukiamas svečias 
į namus įneša malonios šilumos 
ir džiaugsmo. Tokį džiaugsmą iš
gyveno Australijos lietuviai, tu
rėdami savo tarpe viešnią iš 
“šiaurės” — Kanados lakštinga
lą sol. Giną Čapkauskienę.

Ji jau antrą kartą aplanko 
Australijos lietuvius, apdovano
dama juos daina. Ginos daina 
nuoširdi, plaukianti iš širdies, 
tad nenuostabu, kad Australijos 
lietuviai ją mielai sutiko ir su 
retu pasigėrėjimu klausėsi jos 
koncertų.

Šį kartą solistė aplankė ir ma
žesnes Australijos lietuvių vie
toves: Perthą, Kanberą ir Gee- 
longą. Tikrai džiugu, kad būda
ma i iškili ir jau tarptautinio 
masto dainininkė, rado laiko pa
sidalinti daina ne su šimtais, bet 
su keliomis dešimtimis lietuvių, 
kurie, gyvendami atokiau nuo 
didesniųjų lietuvių kolonijų, 
neturi progos išgirsti retai mus 
aplankančių užjūrio lietuvių 
menininkų.

Solistė po 30 valandų kelio
nės spalio 24 d. atvyko Į Vaka
rų Australijos miestą Perthą. 
Ją pasitiko tautiečiai su gėlėmis 
ir atvira širdimi, nes tai pirma
sis tokios iškilios lietuvės daini
ninkės apsilankymas šioje vieto
vėje. i

Končėrtas įvyko spalio 26, 
penktadienį, Latvių Namuose. 
Kadangi Perthe yra tiktai apie 
350 lietuvių, o koncerte dalyva
vo per 100, tai manau, neklystu 
pasakydamas, kad sunku bus 
rasti lietuviškoje išeivijoje vie
tovę, kurioje toks didelis nuo
šimtis tautiečių susiburtų viena 
ar kita proga.

Sekančią dieną įvyko sporti
ninkų parengimas, kuriame da
lyvavo ir solistė. Paprašyta su
tiko padainuoti dvi dainas. Ova
cijoms nebuvo galo.

Adelaidėn solistė atvyko spa
lio 30 d., kur 1974 m. gastrolių 
metu įsigyti draugai jos laukė 
ir gražiai priėmė. Nors nuotoliai 
dideli ir kelionės ilgos, Adelai- 
dėsx lietuviai neleido Ginai “tin
giniauti” ir jau sekančią dieną 
ji kalbėjo per Adelaidės lietu
vių radiją. Be to, repetavo su 
jauna Australijos lietuvaite pia
niste Nemira Masiulyte, kuri 
akompanavo beveik visuose kon
certuose.

Sekmadienį solistė giedojo 
pamaldų metu, o vakare Lietu
vių Namuose įvyko koncertas, 
kuriame dalyvavo ir Pietų Aus
tralijos parlamento narys F. 
Websteris su žmona. Vaišėse po 
koncerto jis pareiškė, kad so
listė Gina Capkauskienė yra 
tarptautinio masto dainininkė 
ir lietuviai yra labai laimingi, 
turėdami ją savo tarpe.

Iš Adelaidės solistė išvyko į 
Melburną, Geelongą, vėliau į 
Sydnėjų ir kanberą. Visur ji 
pilna energijos ir dainos; nie
kuomet nepavargusi ar be nuo
taikos. Australijos lietuviai tik
rai pavydi Kanados lietuviams

Los Angeles, Calif.
DAILIŲJŲ MENU KLUBAS vei

kiantis nuo 1956 m., turi labai griež
tas nerašytas taisykles. Naujai pasiū
lyti nariai visų pirma turi gauti viso 
DMK pritarimą. Vienas neigiamas 
balsas atideda siūlomąjį neribotam 
laikui į šalį.

Po to naujai stojantieji turi pa
rašyti savo meninį credo, į kurį raštu 
atsako pirmininko pakviestas kuris 
nors DMK narys. Po to visi disku
tuoja ir balsuoja: priimti ar nepri
imti j DMK.

Tokius koštuvus 1979 m. lapkričio 
3 d. praėjo: dail. Ilona Brazdžionie
nė, architektai Jonas Mulokas ir Ri
mas Mulokas. Dailininkei atsakė 
skulptorius Pr. Gasparonis, architek
tams — Br. Raila. DMK susirinkimas 
įvyko tuometinio pirmininko Algir
do Gustaičio namuose. Ks.

šios “lakštingalos”, kuri ne įtik 
nuostabiai gražiai dainuoja, bet 
ir žodžiu bei savo asmenybe 
jiems atstovauja.

Solistės apsilankymai buvo 
šventės Australijos lietuviams, 
ypač mažesnėse vietovėse. Ji vi
sur ir visada pabrėžė išeivijos 
lietuvių bendruomenės svarbą, 
vienybės ir darnaus susiklausy
mo reikšmę, kurio stoką kartais 
išgyvena didesni lietuvių cent
rai Š. Amerikoje.

žvelgiant iš penkerių metų 
perspektyvos (1974 m. gastrolių 
Australijoje), solistė Gina čap- 
kauskienė padarė didelę pažan
gą balso technikoje. Ji valdo sa
vo balsą kaip virtuozas muzikas 
instrumentą. Jos pasirinktos 
kompozicijos visapusiškai atiti
ko jos balso skalę ir nesijautė 
jokio forsavimo ar dirbtinumo. 
Balsas plaukia natūraliai ir 
lengvai. Arijoj iš “Lucia di Lam- 
mermoor” solistė naudojo veido 
išraišką ir rankų judesius, tuo 
pilniau perduodama jausminius 
išgyvenimus — nusivylimą, ne
viltį ir skausmą.

Negalima pamiršti ir pianis
tės Nemiros Masiulytės, kuri so
listei akompanavo. Glaudus ry
šys su soliste be mažiausio su
trikimo lydėjo nuo pirmo iki 
paskutinio akordo. Tai puikus 
ir vieningas dviejų menininkių 
atliktų kompozicijų vainikas.

Australijos lietuviai yra dė
kingi solistei Ginai Capkauskie- 
nei už koncertus ir tikisi, kad ir 
ateityje nepamirš tolimoje Aus
tralijoje gyvenančių lietuvių, 
kurių širdis ji pavergė savo nuo
stabiai puikiu balsu. Ačiū, Tau 
Gina, už dainą!

— Šios kelionės užuomazgo
je iš mano pusės nebuvo jokios 
motyvacijos. Tai buvo tik drau
gų, gyvenančių Australijoje, 
užuomina, kad norėtų pamatyti 
“geriausią Amerikos lietuvių 
teatrą”, kaip jie mus vadina. 
(Gal dėlto, kad viskas iš tolo 
gražiau atrodo). Laiškuose ge
rokai padiskutavus, pagaliau 
susitarta ryžtis šiai tolimai ke
lionei. O man, kaip buvusiai 
Australijos gyventojai, norėjosi 
dar kartą sugrįžti į savo “antrą
ją tėvynę” ir duoti progos dra
mos sambūrio nariams pamaty
ti tą nustabiai gražų, įdomų ir 
keistą kraštą tolimame pasau
lio pakrašty, kuris keletą metų 
buvo mano namais, žinoma, bu
vo didelis .noras ir pasirodyti, 
ką per tiek metų aš veikiau ir 
nuveikiau. Profesijonalui ar 
mėgėjui aktoriui nėra didesnio 
džiaugsmo, kaip geromis progo
mis pasijusti kūrėju scenoje, iš
sakant svetimo personažo prob
lemas ir džiaugsmus, tuo pačiu 
išsisakant ir save, prieš visai 
svetimą auditoriją tolimame 
krašte. Tai jaudinančiai baugu, 
bet kartu ir malonu.

— Kaip pasisekė ir kokie 
Įspūdžiai iš pirmojo spektaklio, 
kuris buvo, rodos, Sydnėjuje?

— Pasisekimas, sakyčiau, bu
vo labai geras1. Pirmasis spek
taklis — B. Pūkelevičiūtės “Pa
likimas” buvo augšto lygio, tu
rint galvoje įvairias nepalan
kias sąlygas. Panašaus lygio 
spektaklis buvo ir Toronte, Ka
nadoje, 1978 m. teatrų festiva
lio metu. Anas spektaklis buvo 
varžybinis, o antrasis — pagei-

sis spektaklis Melburne? Ar 
taip pat sujaudinote žiūrovus ir 
antruoju Jūsų nuvežtu veikalu 
— J. Gliaudos “Kompiuterinė 
santuoka”?

— Melburno lietuviams, atro
do, geriau patiko “Kompiuteri
nė santuoka”. Sydnėjuje gyve
nančius lietuvius labiau jaudi
no “Palikimo” problemos ir 
pats veikalas. Matyt, skonių, 
pažiūrų ir nuotaikų skirtumas. 
“Kompiuterinė santuoka” buvo 
nuvežta su visiškai skirtingai 
surežisuotu antruoju veiksmu, 
negu premjeroje Los Angeles. 
Šis spektaklis, ypač antrame 
veiksme, teikė farsinei komedi
jai daugiau spalvingumo: žiban
čios aktorių uniformos, dainos 
ir šokiai, viskas pritaikyta šiai 
progai; sumirgėjo — sužibėjo 
“linksmintojai" visu gražumu. 
Linksma pabaiga taip įaudrino 
publiką plojimams, kad jie ne
sustodami, pagal muzikos rit
mą, plojo ir plojo mums, o mes 
jiems . .. Plojimu susidarė “dia
logas” tarp salės ir scenos. Tai 
buvo pakili nuotaika.

— Kaip apibūdintumėt Aust
ralijos lietuvių teatrinę pub
liką?

— Australijos lietuviai, dau
giau ar mažiau;\būdingi žiū
rovai, kaip ir kituose tremties 
kraštuose. Lietuvis nesijuokia 
be reikalo ir neverkia dėl maž
možio. Nėra lengva nei drama
turgui, nei aktoriams “išprašy
ti” lietuviškos auditorijos juo
ką .. . Tai priešingybė ameri
kiečiams teatro lankytojams. 
Kai pastarieji ploja, šaukia, 
kvatojasi visu balsu, beveik “li-

ji Zelandija, Fidži... Ten vis 
buvo progų išlipti, pasižvalgyti, 
apsipirkti. Naujojoj Zelandijoj 
išbuvome net visą parą, apvaži- 
nėjome gražiąsias vietas, prisi
pirkom suvenyrų ir, pavaišinti 
zelandiškais skanumynais, iš- 
skridom toliau. Tokioje kelio
nėje kiekvieną valandą randi 
ką nors naujo, nepatirto, negir
dėto. Tai buvo lyg ir atostogos, 
nors apkrautos sunkia ir atsa
kinga pareiga: parodyti, kad ir 
Amerikos lietuviuose dar scenos 
meno kibirkštėlė rusena ...

Aš buvau laiminga, kad teko 
išvykti su tokiu drausmingu ko
lektyvu, kurio kiekvienas narys 
jautė didelę atsakomybę ir sten
gėsi sąžiningai ir kiek galima 
geriau savo uždavinį atlikti. Vi
si dalyviai buvo sužavėti austra
liečių gausiu atsilankymu į vai
dinimus, nuoširdumu, vaišingu
mu ir duosnumu. Australija 
mums paliko neišdildomą įspū
dį: grožis, švara, žydinčio pava
sario nuotaika .. . Visa tai pa
jutome, kai nusisamdę autobu
są važiavome iš Melburno į Syd
nėjų pro gražiąją sostinę Kan
berą. Tiek N. Zelandijoj, tiek 
Australijoj visur žydėjo obelys, 
kriaušės, alyvos, jazminai . . . 
Pilni sodai gėlių, o puodai — 
orchidėjų žiedų. Akį ir širdį j 
v^jo nuostabus australiškas pa- ■ 
vasaris, kuris iš dalies tiuvo pa
našus ir į pavasarius mūsų tė
vynėje. Juos su didele nostal
gija ir dabar prisimindama išgy
venau. Tokių pavasarių Kalifor
nijoje, deja, nėra. Dėlto ir to
kio palyginimo su tėvyne, nei 
tokios nostalgijos Kalifornijos 
gamta neiššaukia.

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Tiesa yra sunkiai pakeliama. 
Labai dažnai susipykstame ir su 
savo artimaisiais draugais, jei 
jiems pasakome tiesą. Dėlto tie
sa yra vengiama. Bendruomenės 
veikloje, susidūrę su mūsų tau
tos vadavimo reikalais, vengia
me pasakyti tiesą, nes neigiamas 
pasisakymas nepatenkins visų 
reikalavimų. Skaitydami spau
doje, randame daug “nesąmo
nių”, bet ar mes galime kriti
kuoti tą “nesąmonę”? Juk tuo
jau atsiranda tautiečių, kurie 
iškraipo pasisakymą, apšaukia 
tave neišmanėliu ir stengiasi 
tuo būdu tave sumenkinti. Taip 
būna ypač tada, kai kas paliečia 
partijų darbuotojus, kurie turi 
stiprų užnugarį. O jau, gink 
Dieve, nebandyk savo kolonijo
je dirbančių asmenų kritikuoti. 
Todėl pas mus organizaciniai 
darbai neina pirmyn, esame at
silikę ir neparodome jokios pa
žangos, bijomės kritikos. Dėlto 
menkėja visuomeninė veikla, 
įsigali atšalimas, mūsų tautos 
reikalai kas kartą mažiau pra-

WINTARIO.

— Kokie ateities planai?
— Ateities planų nemėgstu 

atskleisti iš anksto. Tiek pasa
kysiu, kad labai rūpinuosi su
rasti tinkamą veikalą ateinan
čiam teatrų f ėsti valiui.' Norėtu- 
mb' ji gė/ai’“puruOšti ’Hr 'Vykt į1 
festivalį varžyboms. Visa tai dar 
už kalnų, bet kadangi tai užima 
daug laiko, rūpi jau dabar su
rasti ir pradėti. . . Būčiau la
bai laiminga, jei pavyktų at
kasti gerą lobį kurio nors dra
maturgo stalčiuje.

Tokie ryžtingos režisorės at
sakymai į mūsų klausimus. Vi
si mes linkime jai ir Los Ange
les Dramos Sambūriui geriau
sios sėkmės!

deda rūpėti, jaunosios ir vyres
niosios kartos bendradarbiavi
mas silpnėja dėl nuomonių skir
tumų, nutautimas stiprėja, vei
kėjų skaičius mažėja, visi kra
tosi nuo betkokių pareigų, pra
dedama nebejausti pareigingu
mo savo tautai.

Mes pasitikime tik savimi, nes 
jaučiame, kad ekonominį savo 
gyvenimą sutvarkėme taip, kad 
likome nebepriklausomi. Mate
rialiai galbūt taip, bet ne mora
liai, nes kiekvienam iš mūsų tu
ri rūpėti mūsų tautos reikalai, 
jos likimas ir gerovė. Juk esame 
savos tautos vaikai. Ateis diena, 
kai sielos balsas prabils prie
kaištavimu, kad palikome savo 
tautą vieną su jos rūpesčiais, 
skausmais ir vargais. Mūsų tė
vai kovojo už geresnę mūsų 
ateitį,' vargo ir mums šviestis 
galimybę sudarė.

Ar tokiems sumaterialėju- 
siems, rafinuotiems “p a t r i o- 
tams” nereikia pasakyti tiesą? 
Ar verta slėpti tiesą, kuri degi
na daugelio mūsų širdis, ma
tant, kaip jie bėga ir vengia su
sitikti su tautiečiais, kad tik ne
padarytų jiems užtarnautų prie
kaištų. Juo skaudžiau, kad pir
mieji, kurie atsuko savo tautai 
nugarą, buvo mūsų vadinamieji 
“inteligentai”, iš kurių tikėjo
mės, kad jie bus mums kelro
džiu. Jiems šiandieną galime 
priskirti, nutąujėjimo pasekmes, 
nes :jų,.,bwvoiipareigaI -apŠKięsjir( 
priaugantį jaunimą ir nurodyti 
tautiškumo gaires.

Tiesos pasakymas negali būti 
laikomas užgavimu, nes per tie
są siekiame tobulesnio morali
nio lygio.

Norėdami pasiekti augštesnį 
moralinio gyvenimo lygį, pirmo
je eilėje turime atsisakyti žalin
go galvojimo. Kaip vienybėje 
yra galybė, taip tiesoje tobulė
jimas.

VARDAS LIEKA TAS PATS, 
BET PRISIDEDA DAUG NAUJU DALYKU 
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Štai nurodymai, kaip naudotis šios loterijos bilietu ir sekti traukimus kiekvieną ketvirtadienio vakarą.

Jaunimą vilioja narkotikai
Įspūdžiai iš Vakarų Vokietijos

ANTRAS TRAUKIMAS — 3 GALIMYBĖS 
LAIMĖTI $100

O Antras traukimas liečia 
’i Yj‘ 'y' p. yi \ ' 4 skaitlinių numerį Jei

< > į, . ' 4 skaitlinės paeiliui ant
jūsų bjiieto atitinka iš

trauktąjį numerį, esate laimėtojas. Pavyzdžiui, turite 
bilietą su numeriu 123456. Laimėsite, jeigu atitiks nu
meriai 1234, 2345, 3456.
900 laimėjimų po $100 antrame traukime kiekvieną 
ketvirtadienį.0®
TRECIAS TRAUKIMAS — 2 GALIMYBĖS 
LAIMĖTI $1000

Trečias trauki
mas liečia 5 
skaitlinių nume
rį. Jei penkios

skaitlinės paeiliui ant jūsų bilieto atitinka ištrauktąjį 
numerį, esate laimėtojas. Pavyzdžiui, jūsų bilieto nu
meris yra 123456; laimėsite, jeigu atitiks ištrauktąjį 
numerį 12345 arba 23456.
60 laimėjimu po $1000 kiekvieną ketvirtadienį 

®BUietai pagaminti vieno milijono
kiekvienas pažymėtas skaitlinėmis nuo 000000 iki 
999999. Nėra serijos numerio.

®®Reiniantis trimis milijonais išduotų bilietų.

Dabar Wintario loterijos traukimai vyksta kiekvieną 
savaitę. Su nauju 6 skaitlinių bilietu* turėsite žymiai 
daugiau įvairumo. Daugiau galimybių laimėti. Daugiau 
prizų — 165,972*® kiekvieną savaitę, įskaitant 15 di
džiųjų laimėjimų — 3 po $100,000 ir 12 po $25,000.**

Devyni jaudinantys traukimai vietoje šešių, trans
liuojami per televiziją kiekvieną ketvirtadienį.

PIRMAS TRAUKIMAS — 4 GALIMYBĖS
LAIMĖTI $10

Pirmas traukimas liečia trijų 
...i •. \ ,/f i skaitlinių numerį. Jei trys 

skaitlinės paeiliui ant jūsų 
«■»> - bilieto atitinka ištrauktąjį nu

merį, esate laimėtojas. Pavyzdžiui, jūsų bilieto numeris 
yra 123456; galite laimėti, jei atitiks skaitlinės — 123, 
234, 345, 456.
Ir tai 4 atskiros galimybės po 12,000 — $10 vertės prizų, 
pirmame traukime kiekvieną ketvirtadienį.®®

Tik $1°°

KETVIRTAS, PENKTAS, ŠEŠTAS IR SEPTINTAS 
TRAUKIMAS DIDŽIŲJŲ LAIMĖJIMU — PO $25,000

Keturi sekantieji laimėjimai liečia 6 skaitlinių nume
rius, kuriu kiekvieno vertė yra $25,000, jeigu jūsų bi
lieto numeris atitinka ištrauktąjį. Nėra papildomų lai
mėjimų šiuose traukimuose.
12 laimėjimų po $25,000 kiekvieną ketvirtadienį.*®

AŠTUNTAS TRAUKIMAS — $100,000 DIDŽIŲJŲ 
LAIMĖJIMU, BE TO, VISA EILĖ PRIZU GRYNAIS

Aštuntas traukimas pirmo didžiojo laimėjimo liečia taip 
pat 6 skaitliniu numerį. Jeigu jūsų bilieto numeris ati
tinka ištrauktąjį numerį, laimite vieną iš trijų didžiųjų 
prizų po $100,000.°®

Tiktai šiame traukime laimite $5000, jeigu penkios 
paskutinės jūsų bilieto skaitlinės atitinka ištrauktąjį 
numerį. Jei atitinka keturios paskutinės skaitlinės, lai
mite $100. Jeigu atitinka trys paskutinės skaitlinės, 
lamite $10.
3 laimėjimai po $100,000, 27 — po $5000, 270 — po 
$100, 2700 — po $10 aštuntame traukime kiekvieną 
ketvirtadienį.®*

DEVINTAS TRAUKIMAS — PENKIOS GALIMYBĖS 
LAIMĖTI SMULKIUS PRIZUS

Tokių laimėjimų yra 150.000 
kiekvieną ketvirtadienį.**

zS\ \ Sis traukimas liečia dviejų skaitlinių 
f'3/j N 'ji numerį. Jeigu paeiliui dvi betkurios 

x z / skaitlinės jūsų bilieto atitinka ištrauk-
tąjį numerį, laimite $5 vertės nemo

kamą Wintario loterijos knygelę sekančiam traukimui. 
Pavyzdžiui, jeigu jūsų bilieto numeris yra 123456, galite 

su 12, 23 , 34, 45, 46 numeriais.

K. BARONAS

Savo atostogas paprastai ati- 
dėdavau rudeniui, nes ši metų 
dalis yra tinkamiausia kelio
nėm. ypač iš anksto suplanavus 
aplankyti Europą, kai turistų 
antplūdis gerokai sumažėja. Vi
suomet pirmąją lapkričio savai
tę skirdavau Augsburgui, idant 
dvi dienas — Visų šventųjų ir 
Vėlines galėčiau praleisti prie 
motinos kapo.

Ir šiemet jau ne lėktuvu, bet 
automobiliu po 5 vai. kelionės 
iš lietuvių gimnazijos vėl atsi
stojau prie brangiausio kapo ...

Visų šventųjų diena — įsta
tyminė šventė Bavarijoje ir tą 
dieną lankomos kapinės. Spalio 
mėnuo buvo gal gražesnis ir šil
tesnis už liepos mėnesį, tačiau 
lapkričio pirmoji išaušo ūkano
ta. Tuoj pat pasirodė ir lietus. 
Pylė visą dieną, tačiau tikinčių
jų neatbaidė nuo lankymo bran
giausių žmonių amžino poilsio 
vietos. Tūkstančiai matėsi kapi
nėse su gėlėmis, vainikais, žva
kutėmis. Puošė jie kapus, rinko 
pageltusius medžių lapus, degi
no žvakutes. Deja, stiprus lietus 
greitai jas gesino ...

Gražios tos Augsburgo katali
kų kapinės, švariai užlaikomos, 
vokišku tikslumu apskaičiuotais 
lygiais takais, gražiais pamink
lais. Kapai turi būti prižiūri
mi giminių arba daržininkų. 
Priešingu atveju juos perima 
kapinių direkcija ir po tam tik
ro laiko uždeda įrašą “Zu ver- 
kaufen”.

Kaip ir visuomet, taip ir tą 
dieną mintimis persikėliau į 
Vilniaus Rasų kapines, kur pa
laidotas tėvas, broliai, seserys, į 
Sibirą — kur mirusio brolio 
vieta man nežinoma ...

Vėlinės — darbo diena, tad 
netoli Muencheno esančioje 
šventovėje Mišios buvo laiko
mos vakare. Tik žvakutės degė 
jos viduje, o ant Dievo stalo 
jų mirgėjo dvidešimt vfena. 
Jaunas kunigas pamoksle pažy
mėjo, kad nuo praėjusių metų 
Vėlinių Į kitą pasaulį pasitrau
kė dalis parapijiečių. Didžiau
sią maldininkų dalį sudarė vy
resnio amžiaus parapijiečiai. 
Tiesa, matėsi ir jaunimo, tačiau' 
kaip ir Amerikoje, ir Europoje 
jis jieško “panem et circenses”. 
Daugelyje vietų ant miesto na
mų sienų didžiausiom raidėm 
matomi pornografiniai šūkiai: 
“Sex, drugs, rock and roll”, 
“puodo” legalizavimo reikalavi
mai ar net tokia “poezija”: 
“Bier macht diek, Schriaps 
macht krank, d’rum gibt’s 
Grass, Gott sei Dank” (alus tu
kina, degtinė sirgdina, bet ačiū 
Dievui, kad esama “žolės”).

Įvairiom priemonėm vedama 
kova prieš tą “žolę”, nes mer
gaitės pasuka į seniausios pa
saulyje profesijos kelią, jaunuo
liai užpuola moteris, atima ran
kinukus, apiplėšia namus. Sun
ku pasakyti kas tą kovą laimės, 
tačiau šios ligos pasekmės yra 
labai ir labai liūdnos.
štai didžiausias Bavarijos dien

raštis “Sueddeutsche Zeitung” 
lapkričio 2 d. pranešė, kad spa
lio mėn. 70 asmenų Muenche- 
ne buvo policijos suimti už pre
kybą narkotikais. Tai tik mažos 
“žuvelės”, nes tarp jų plaukioja 
ir didelės.

•" “TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.



Po Alfonso Dargio parodos
JURGIS JANKUS

(Tęsinys ii praėjusio nr.)

Meno mokykloje A. Dargis 
mokėsi grafikos ir tapybos, jų 
ir dabar tebesilaiko, bet negali 
užmiršti ir skulptūros. Nesyk) 
įsišnekėjęs man pačiam yra sa
kęs: “Jeigu savo namuose gy
venčiau, dirbčiau skulptūras. 
Parsivežčiau gero medžio'ir kal
čiau, kad visi kampai skambėtų. 
Po svetimu stogu negali. Pra
dėsi baladotis, tuoj lieps išsineš
dinti.” Taip ir nekala, nes neno
ri svetimam name kelti pragaro, 
bet kartais vistiek neiškenčia. 
Savo bute turi tokį didžiulį trip
tiką, plokščią dažyto medžio ba
reljefą, sumontuotą ant laiko 
išgraužtų lentų skydo. Jis tikrai 
nedarytų sarmatos kieno nors 
vadinamo “rustic” stiliaus rezi
dencijoj. Kitam kambary stovi 
motina su kūdikiu, taip pat 
plokščias medžio bareljefas, ku
ris visiškai tiktų į modernią 
šventovę. Sekmadienį, klausy
damas Mišių gražiai įrengtoje 
Toronto Prisikėlimo šventovėje, 
įsižiūrėjau į tuščią medinę sie
ną krikštyklos pusėje ir pagal
vojau, kaip labai tiktų toje vie
toje Dargio Madona.

Po tos motinos su kūdikiu A. 
Dargis, rodos, daugiau nieko ne- 
bekalė. Perdaug bildesio sveti
mam name. Tuo tarpu kaltą pa
dėjo į šalį, bet traukimą į skulp
tūrą širdy tebenešioja. Kai pa
mato kada laikrašty kur nors 
pastatytą kryžių, išpuoštą kli- 
juotės karpinėliais, Dargis net 
augštyn pašoka. Jo pasaulyje 
stovi kitoks kryžius, o gal net 
ir nevienas, nes vieną sykį pa
sakė: “Jeigu gyvenčiau savo na
me, tai pastatyčiau kryžių. Ne 
žaisliuką, bet kryžių.” Tą jo kry
žių ir aš labai norėčiau pamaty
ti, tą, kurį jis tikrai mato savam 
pasauly, bet žodžiais pasakyti 
negali, o tenai nueiti ir savo 
akim pamatyti aš irgi negaliu. 
Taip ir laukiu nesulaukiamo, 
nes Dargis vargu ar turės kada 
savo kiemą.

Kartą,' grįždami iš Kanados, 
pasukom į Idirondacko kalnus. 
Vienoje vietoje šalia kelio užti
kome labai gražų ežerą. Susto
jom. Išlipę grožėjomės nuosta
biais dangaus, salelių ir medžių 
atspindžiais tamsiam vandeny, 
ir staiga pamačiau, kad Alfon
sui ežero kaip ir nebūta. Jis nu
sisuko nuę vandens, nuo jame 
žaidžiančių spalvų ir paskendo 
akmenyse. Paskendo beveik tik
riausia to žodžio prasme. Ant 
ežero kriaušiaus Jbuvo sudėta 
eilė akmenų, kad kas, pasukęs 
iš kelio, nenuriedėtų į ežerą. Ir 
akmenys ne šiaip sau, bet gal 
tonomis sveriami didžiuliai gra
nito gabalai, kažin kur laiko ir 
oro permainų jau gerokai padai
linti, kiekvienas vis kitokios 
spalvos ir kitokio grūdo.

“Tik jūs pažiūrėkit!” — pil
nas džiaugsmo šneka Alfonsas. 
“Tik pažiūrėkit! Juk čia beveik 
gatava skulptūra. Tik dar iškir
tai Čia, va čia taip, dar čia. čia 
tik truputi paliesi. Nedaug, tik 
truputį, ir veidas. Ir, broliuk, 
koks veidas! Arba va tas! Ūha! 
Tik pažiūrėkit!" Ir eina nuo vie
no akmens prie kito, kiekviena
me mato vis ką nors kitą, ran
komis ore suka ratelius, raito 
linijas ir kiekvieną granito ga
balą glosto delnais su tokiu už
sidegimu ir tokia meile, kad 
vargu ar kada yra taip glostęs 
pačią patraukliausią moterį, žiū
rėdamas į jį net susigėdau, kad 
nemoku taip labai mylėti žodžių, 
kaip Dargis myli akmenis.

Parodos metu Toronte skulp
torius Dagys apdovanojo Dargį 
ir mane savo knyga “Dagys kla
joja ir galvoja”. Kai šnektelėję 
persiskyrėm, Dargis kone ran
ka sau per kaktą pliaukštelėjo. 
“Tai iškrito iš galvos,” pasakė. 
“Reikėjo priminti, kad per jį į 
skulptorius neišėjau.” Pasakė 
ne su pagieža, ne su piktumu, 
bet tik taip praėjusias dienaš 
prisiminęs. Mat, kai Dargis įsto
jo į meno mokyklą, Dagys jau 
buvo vyresniuose kursuose, gal 
nebetoli baigimo. Į skulptūros 
klasę įsiprašė ir Dargis. Klasės 
buvo vakarais, o kiti reikalai su
sidėjo taip, kad Dargis negalėjo 
kiekvieną vakarą į skulptūros 
klasę nueiti. Būdavo padirba po
rą vakarų, kitą porą nebenuei
na, o vėl nuėjęs savo darbo ne
beranda. Per tuos nebuvimo va
karus didieji, tarp jų buvo ir 
Dagys, jo darbą kažin kur nu
kiša, sugadina, o kartais ir vi
siškai išmeta. Taip Alfonsas, 
kurį laiką pasikankinęs, numo
jo ranka į skulptūrą ir atsidėjo 
tik tapybai Ir grafikai. Nors ir 
atsidėjo, bet skulptūra taip buvo 
įsruvusi vison jo būtybėn, jog 
ji tebežymu ir dabartinėje ta

pyboje. Nereikia net labai įsi
žiūrėti, kad galėtum pastebėti 
daugelyje paveikslų tikrai mo
numentalios skulptūros elemen
tų.

Jo paveiksluose yra dar ir ki
tas elementas. Šiaip Dargis jo
kios vadinamos perspektyvos 
paveiksluose nepripažįsta, vis
ką piešia ir tapo vienoje plokš
tumoje. Ir visdėlto ... Taigi, dėl 
to “ir visdėlto" noriu keliais 
sakiniukais vėl nuklysti į pra
eitį. Baigę Kauno meno mokyk
lą, jauni menininkai svajojo 
kaip nors patekti į užsienį, te
nai labiau prasitrinti akis, pa
matyti meno šventoves ir dau
giau pramokti. Nekitoks buvo 
ir Dargis. Nuo užsienio nė vie
no niekas nelaikė, bet nedaug 
kas turėjo tam išteklių. Didžiau
sias išsigelbėjimas buvo valsty
bės stipendija, tik valdžios žmo
nės į jaunų menininkų veržimą
si užsienin žiūrėjo visiškai ki
taip. Jie galvojo, kad dailininkų 
Lietuvai ir taip užtenka, bet no
rėjo, kad jie važiuotų pasimoky
ti dailiųjų amatų.

Taip ir Dargis gavo stipendi
ją važiuoti į Vieną pasimokyti 
dailiųjų odos dirbinių. Tik lai
mei Austrijos dailiųjų amatų 
mokykla buvo tvarkoma ypatin
gu būdu. Mokiniai mokykloje 
mokėsi tik vieną dieną per sa
vaitę, o visas kitas dirbo tų dai
liųjų darbų gamyklose. Alfonso 
Dargio, kaip užsieniečio ir dar 
gal kaip galimo konkurento jų 
darbų eksportui, į gamyklas nie
kas neįsileido, ir jam teliko per 
savaitę tik viena diena moky
tis. Nenorėdamas kitą laiką leis
ti vėjais, įstojo dar į meno aka
demiją studijuoti dekoratyvinio 
scenos meno. Baigė abi mokyk
las, bet dirbo įvairiuose teat
ruose. Turbūt teatras bus pali
kęs įtakos ir į šiandieninę jo ta
pybą, net ir į grafiką, ypač spal
votąją. Net gerai neįsižiūrėjus 
matyti, kaip spalvų plokštumos 
viena po kitos traukia į paveiks
lo gilumą, lyg siekdamos pa
veiksle nesamo horizonto. Visiš
kai panašiai, kaip gerai deko
ruotoje scenoje.

Pasidalindamas parodos 
įspūdžiais ir ta proga iššokusiu 
vienu kitu atsiminimu, nė ban
dyti nebandau skverbtis į Ab 
fonso Dargio turiningą ir labai 
komplikuotą asmenybę, nemėgi
nu Įžvelgti ir į jo paveikslų, ku
rie yra labai saviti ir gal nepa
kartojami, esmę. Tam reikėtų 
šimteriopai daugiau vietos ir 
daug didesnio išmanymo. Dar 
tik noriu paminėti vieną į akį 
kritusią jo paveikslų ypatybę. 
Esu buvęs daugelyje vietų, kur 
kambarių sienos apkabinėtos 
įvairių dailininkų paveikslais, ir 
jeigu tik jų tarpe pasitaiko Dar
gio darbas, jis visada taip ski
riasi iš kitų, lyg būtų priekin 
išėjęs keletą žingsnių ar prašne
kęs patrauklia kalba. Gal todėl 
ir amerikiečiai meno kolektoriai 
iš jo parodų neišeina tuščiom — 
neretai išsineša net po kelis ir 
sako, kad Dargis yra labai gera 
investacija. Turbūt. Tie, kurie 
tuo verčiasi, turi turėti ir tam 
jautrią akį. Beje, visi žinom už 
kiek jie perka, bet nė vienas 
neprasižioja už kiek patys par
duoda ar tikisi parduoti ateity
je.

PRANO BALTUONIO kūrinys iš me
džio šaknų “Dangaus muzikantai*’, 
43 colių augščio

Garsėjantis Kanados lietuvių dailininkas OTIS TAMAŠAUSKAS, kuris reiškiasi daugiausia litografijos srityje.
Gimęs Vokietijoje 1947 m. Universitetą baigė Windsore, Kanadoje. Yra surengęs jau visą eilę parodų

Dovydėno "Vasaros vidudienis”
PR, NAUJOKAITIS

Po kelerių metų pertraukos 
(paskutinis pasakojimų rinkinys 
“Pašiurpo mano velnias” buvo 

, išleistas 1974 m.) štai vėl turi
me naują Liudo Dovydėno pasa
kojimų knygą “Vasaros vidudie
nis”. Užverčiant paskutinį nau
josios knygos puslapį, malonu 
pasakyti, kad L. Dovydėnas atei
na pas lietuvius skaitytojus su 
naujais kūrybos polėkiais.

Pirmiausia patraukia temati
kos įvairumas. Pirmasis pasako
jimas “Admirolas gieda” at
skleidžia lietuvių angliakasių 
buities iškarpą didžiosios depre
sijos metu. Levonas Pipčius at
keliauja pėsčias iš užsidariusių 
Virdžinijos kasyklų į Pensilva
nijos kalvas, kur dar šiek tiek 
dirbama kasyklose. Sustojęs pas 
lietuvius senoje savo gyvenvie
tėje, impresionistiniuose pokal
biuose jis šiek tiek atskleidžia 
savo nesudėtingo dvasinio pa
saulio. Popierinių pinigų san
taupas jis patiki namų šeiminin
kei, o auksinius dolerius tikisi 
išsaugoti savo kelnių juosmeny
je. Bet iš upės ištrauktas lavo
nas rodo, kad Pipčius kelionėje 
pateko į plėšikų rankas ir buvo 
nužudytas. Nuotykis su skar
džiai giedančiu gaidžiu parodo 
ir sudėtingesnes angliakasių 
problemas.

Traumuotų žmonių paveikslus 
L. Dovydėnas atskleidžia pasa
kojime “Paskutinis mazgas”. 
Laidotuvių koplyčioje prie mo
tinos karsto susirenka tautinę 
individualybę praradę lietuvių 
kilmės šeimos nariai, jau vadi
nąs! suamerikintomis pavardė
mis. Moralinį žemumą ryškiau
siai parodo sukčius, bankrotų 
specialistas Harold Tisher. Gi
minės sutaria, kad turtą prara
dusią motiną palaidos miestas 
savo lėšomis.

Traumuoti žmonės rodomi ir 
“Varnėnų kondominijume”. Tė
vo ir nusikaltimų keliais nuėju
sio sūnaus dramą atskleidžia 
“Telefonas”. Tragiška tėvų bū
sena, sūnui Vietnamo kare ne
tekus kojų, atskleidžiama pasa
kojime “Kardinolo pati miršta”.

Nuotaikingas titulinis pasa
kojimas “Vasaros vidudienis” 
nukelia skaitytoją į nepriklauso
mos Lietuvos kaimą ir bažnyt
kaimį. Dėdė Julijonas reumatiz
mą gydosi skruzdėmis, bet pats 
nuotaikingiausias, gerokai su- 
groteskintas , yra dirmavonės 
vaizdas. Jauno berno nuotykiai 
nakčia jojant pas savo merginą 
su spalvingu humoru atsklei
džiami pasakojime “Mano vel
nias”. Nelaiminga kaimo mergi
nos ir bajoriškos kilmės amžino 
studento santuoka ryškinama 
pasakojime “žalmargė grįžta”. 
Dviejuose lyrinės nuotaikos pa
sakojimuose — “Susitikimas 
prie upės” ir “Karalius ir vie
versys” — L. Dovydėnas su im
presionistiniu gilumu parodo, 
kad net suvargusiam ir pasenu
siam elgetoje gali gyventi “ka
rališko” puošnumo siela. Turi
me ir puikiai sukomponuotą so
vietinės tikrovės iškarpą pasa
kojime “UU-Ū!” Raudonasios 
vėliavos herojus, iš Rokiškio ki
lęs žydas, Rusijos miške pasi
skardeno “Uu-ū!”, buvo apkal
tintas sąmokslu, nuteistas ir lik
viduotas. Žuvo ir jo dėdė pensi
ninkas: nusikaltimas išgalvoja- 
mas, ir jau neišsiteisinsi! Gro
teskiniai dėdės Maušos įžvalgu
mo vaizdai ir taikūs žodžiai fel- 
jetoninį kūrinį iškelia į beletris
tinio meno plotmę.

L. Dovydėnas nekuria nuo
seklios fabulos, nepina sudėtin
gos intrigos. Jis tik deda brūkš
nį prie brūkšnio, gaudo vidinio 
gyvenimo iššaunančių spindulių 
pluoštus, iš skeveldrėlių sudaro 
mozaikinę visumą. Impresionis
tinė detalė yra šių pasakojimų 
atskleidimo priemonė. Vaizdi
nės ir psichologinės asociacijos 
yra nuostabiai turtingos. Išori
nio veiksmo dažnai beveik nėra, 
bet vidinė drama nesutelpa 
vaizduojamų žmonių viduje, ji 
veržte veržiasi į išorę, štai kad 
ir paskutinis knygos pasakoji
mas “Kardinolo pati miršta”. 
Katino sudraskyto paukštelio 
mirtis tėra tik akompanimentas 
vidinei žmogaus dramai, susi
tvenkusiam skausmui išsilieti. 
Bet ir tas skausmas nesilieja ai
manomis ar ašaromis, jis kun
kuliuoja uždarumoje ir dėlto jis 
toks sunkus. L. Dovydėnas su
geba įtikinti, kad ir elgetos Ka
raliaus širdyje yra didžių, iškil
mingų žodžių, išlikusių iš tų lai
kų, kai jis kareiviu tarnavo ka
raliaus pulkuose-,

“Pasakojo Karalius, kaip vienas 
Gruzijos kunigaikštis caro generolo 
galvą padėjęs šaliniais tigro galvos 
ir paklausęs laisvuosius kalnų bro
lius gruzinus: ‘Kurį Dievas labiau 
myli?* Ir puolę ant kelių laisvieji 
kalnų broliai gruzinai: ‘Viešpatie, 
kodėl tigrui nedavei kardo? Jis ne
būtų taip sukruvinęs Gruzijos slenks
čių ir vynuogynu!' — O reikia žinoti, 
Gruzijos kalnai nuplauti gruzinų 
krauju, pralietu kazoku kardais. Ir 
štai aš sava akini mačiau, ir štai aš 
jums sakau. Regėjau aš kalnus pa
rėmusius Gruzijos dangų ir ašaras, 

.ir kraują. Sitai reikia 'žinoti, šitai 
kožna širdimi dunksenti, nes kur la
ša kraujas, ten bėda ir sielvartas” 
(216 p.).

Dažniausiai vidiniai prover
žiai yra sporadiški, laužyti, 
trykšta lyg žaibai. Bet L. Dovy
dėnas tyčiomis nelaužo vaizdo, 
leidžia veikėjui taip atsiskleisti, 
kaip to momento nuotaika reika
lauja. Kaikada tas atsiskleidi
mas būna logiškai nuoseklus. 
Štai dėdės Maušos samprotavi
mas:

“Oi, ko tu šūkauji miške vienas? 
Ar bėdą prisišaukti nori? Bėda 
skrenda be sparnų, bėda vaikšto be 
kojų, ji ir nešaukiama greičiau už 
vėją, greičiau kaip per pievą riedan

Sol. DANA STANKAITYTĖ, koncertavusi Toronte Nuotr. St. Dabkaus

ti saulė atskubės pas tave ir mie
gantį ir ant kelmo sėdintį. Ko tau 
šaukti Rusijos miške? Tu — hero
jus, tu manai, kad Raudonosios vė
liavos ordinas tave apsaugos, jei ko
kia valdžios ausis išgirs ir paklaus, 
ko tas Jefiin Solomovič Golubenski 
šūkauja miške? Ar Golubenski ten 
toks linksmas, ar Golubenski ten 
toks gudrus? ... Tu žinai, Jefim, tu 
negali būti gudrus, jei valdžios akis 
mato, — mato, kad tu nori būti gu
drus” (137 p.).

L. Dovydėno stilius yra rea
listinis, su ryškiais impresioniz
mo brūkšniais, žmonių pokal
biai kaikada šiurkštūs, nevengią 
net natūralistinių vulgarumų. 
Antra vertus, L. Dovydėnas yra 
linkęs ir į subtilų lyriškumą. Jo 
pasakojimuose rasime ir šitokių 
vaizdų:

“Tokia sau tylos tyla. — Matau toj 
tyloj varinę pušies skujelę, kaip ji 
pasivartaliodama saulės spinduliuos 
ir variniu pušų šešėliuose krinta pa
mažu, spindulio perverta sužiba auk
su. Gal ją dėdė pamatė ir lydi sku
jelę akimis, kol ji prie pušies kojų 
nukrenta;” (200 p.).

ši pasakojimų knyga yra di
džiai 'turininga. Skaitydami vi
sai nepasigendame nuoseklios 
fabulos. Gausios ir taiklios de
talės, atskleidžiančios vidinę 
žmogiškos būsenos dramą, suda
ro sudėtingą visumą, supina 
gausias asociacijas, kartais su
artina net labai nutolusius vie
nas nuo kito pasaulius. Ta mo
zaikinė visuma, sudėstyta iš spo
radiškai išsiveržusių detalių, yra 
gaivi ir nauja dabartinėje L. Do
vydėno kūryboje. Prie teigiamų 
savybių priklauso ir kalbos tur
tingumas, sakinio sodrumas, 
vaizdų ir palyginimų taiklumas.

Kompoziciniu atžvilgiu ge
riausiai pavykę yra pasakojimai 
“Admirolas gieda", “UU-Ū!”, 
"Kardinolo pati miršta”, abu 
susitikimai su elgeta Karaliumi. 
Ne taip gerai išbaigti yra “Var
nėnų kondominijumas”, “Žal
margė grįžta”.

Liudas Dovydėnas, VASAROS 
VIDUDIENIS. Pasakojimai. Iš
leido Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, 1979 m. Aplanką 
puošia Jono Dovydėno daryta 
Pensilvanijos vaizdo nuotrauka. 
Knyga kietais viršeliais, gerame 
popieriuje, 244 psl. Tiražas 800 
egz.
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Cl KLUTQRiniEJE VEIKLOJE
NIUJORKO LIETUVIUS j Brook- 

lyno Kultūros Židinį spalio 27 d. su
kvietė kompoz. Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas, suorganizuotas dr. 
J. Lenktaičio. Didžiąją programos 
dalį atliko Berklee muzikos kolegi
jos studentai ir profesoriai, nes šio
je kolegijoje jau ilgus metus profe
soriauja J. Kačinskas. Instrumenti
nius kūrinius atliko muzikų penke
tukas ir trijulė. Ypač didelio daly
vių dėmesio susilaukė kolegijos cho
ras, lietuviškai padainavęs J. Kačins
ko dainas "Esi dangau”, “Beržas ant 
kalno”, “Lietuvos takelis”, "Ginta
rėlis”, "žvangučiai” ir jo harmoni
zuotą liaudies dainą "Jau saulutė 
leidžias", šių dainų teksto autoriai
— B. Brazdžionis, K. Binkis, J. Bal
trušaitis, L. Andriekus ir J. Aistis. 
Chorą paruošė ir jam dirigavo B. 
O’Connell. Choristai nebuvo išsiri
kiavę eilėmis pagal savo balsus, bet 
sumaišyti. Dėlto choras skambėjo 
kaip simfoninis orkestras, ypač dau
giabalsėse dainose. Koncerte taipgi 
dalyvavo Filadelfijos konservatori
jos studentė A. Kiaušaitė, padaina
vusi tris J. Kačinsko harmonizuotas 
liaudies dainas. Jai akompanavo N. 
Anglijos konservatorijos studentas 
V. J. 'Bakšys, programą papildęs J.’ 
Kačinsko “Refleksijomis”.

VALSTYBINĖJE LONDONO GA
LERIJOJE rugsėjo 15-30 d.d. buvo 
surengta jos darbuotojų dailės pa
roda, susilaukusi 23 dalyvių. Tarp jų 
buvo ir Vincas Jokūbaitis, parodoje 
dalyvavęs su dviem medžio drožiniais 
ir vienu aliejinės tapybos kūriniu. 
Parodos aprašyme į jį atkreipė dė
mesį laikraščio “Evening Standard” 
korespondentė Georgina Walsh. įdė
toje nuotraukoje matomas V. Jokū
baitis, rankose laikantis savo medžio 
drožinį “Ateities ženklas".

POETIŠKĄ VAKARONE rugsėjo 
29 d. surengė Vyčio Klubas Bradfor- 
de, Britanijoje, vietinius lietuvius 
supažindindamas su poetu Anicetu 
Bučiu, neseniai išleistu jo poezijos 
rinkiniu “Eilėraščiai”. Po įvadinio 
klubo pirm. V. Gurevičiaus žodžio 
paskaitą apie poeziją skaitė kun. J. 
Kuzmickis, analizuodamas A. Bučio 
kūrybą. Dviem jo eilėraščiais "Mano 
brangenybės” ir “Prie tremtinio ke
lio" programon įsijungė R. Adomo
nis. Keletą savų eilėraščių padekla
mavo E. Navickienė. Vakaronę už
baigė savo baleto studiją turintis 
Romanas Rimonis, talkinamas nuo
latinės savo partnerės K. Mountain, 
mokinių D. Hudolej, H. Lorek, D. 
Telemaque. Buvo atlikti penki bale- 
tiniai šokipi.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 
METU SUKAKČIAI skirtą akademi
ją Bostono kolegijoje spalio 14 d. 
surengė JAV LB Bostono apygarda. 
Bostono kolegijos vardu dalyvius pa
sveikino jos rektorius kun. J. D. Mo- 
nan, SJ. Kadangi ši kolegija taip pat 
yra tvarkoma jėzuitų, jam buvo ma
lonu prisiminti prieš 400 metų Lie
tuvai jėzuitų įsteigtą Vilniaus uni
versitetą. Paskaitas skaitė: Provi
dence kolegijos, R. I., ispanų litera
tūros prof. kun. A. Jurgelaitis, OP,
— apie senuosius Vilniaus universi
teto laikus, Bostono universiteto P. 
Amerikos literatūros prof. dr. S. 
Goštautas — apie universitetą po jė
zuitų ordino uždarymo 1773 m. Pas
tarasis yra lankęsis Vilniaus univer
sitete, susipažinęs su jam taikomais 
varžtais ir sunkiose sąlygose pasiek
tais laimėjimais. Pasak dr. S. Goš
tauto, dabartinis Vilniaus universi
teto rektorius dr. J. Kubilius turėjo 
įtikinti Maskvą, kad universitetas iš 
tikrųjų šiemet yra sulaukęs 400 me
tų sukakties. Maskvos partiečiai f jo 
pradžia buvo linkę laikyti 1803 m., 
kai caras Aleksandras I savo dekre
tu jį pavadino imperatoriškuoju Vil
niaus universitetu. Vilniaus bei uni
versiteto panoramą spalvotomis 
skaidrėmis atskleidė inž. R. Bričkus, 
jon įjungdamas ir Lietuvos vaizdų 
pynę su dainomis. Akademija už
baigta senuoju studentų himnu 
“Gaudeamus".

MELBURNO “DAINOS SAMBŪ
RIS” specialiu koncertu spalio 7 d. 
paminėjo savo veiklos trisdešimtme
tį. Šio choro įsteigimas yra susietas 
su pokario lietuvių atvykimu Austra
lijon. Pirmąjį koncertą Melburne 
1949 m. birželio 4 d. surengė inuz. 
P. Morkūnas, dar kelionės metu lai
ve sutelkęs būrelį vyrų. Sis vyrų cho
ras betgi greit iširo. Keičiantis diri
gentams, buvo pradėta mišraus cho
ro veikla, kuriam 1951 m. buvo duo
tas “Aido” vardas. Iš nutilusio “Ai
do” gimė “Melburno lietuvių dainos 
mylėtojų sambūris”, vėliau savo pa
vadinimą sutrumpinęs į "Dainos 
sambūrį”. Pastarajam net 27 metus 
vadovavo muz. Albertas Celna. Vė
lesniais vadovais buvo D. Jokūbaus- 
kaitė-Levickienė, "Dainos sambūrį” 
atvežusi j Pasaulio Lietuvių Dienas 
Toronte, Kanadoje, ir dabartinė va
dovė Birutė Prašmutaitė. Sukaktuvi
niame koncerte programą atliko 
“Melburno sambūrio” mišrus, vyrų 
ir moterų chorai. Mišriam chorui 
šiame koncerte dirigavo visi buvu
sieji jo vadovai, išskyrus A. Celną, 
būtent, J. Petrašiūnas, B. Prašmutai
tė, V. Straukas, D. Levickienė ir P. 
Morkūnas. "Dainos” sambūriui kon
certe talkino vokalinis moterų šeše
tukas ir tautinių šokių grupė "Klum
pakojis" su vadove A. Morkūniene. 
Koncertas užbaigtas sveikinimais ir 
vaišėmis.

SUKAKTUVINIU KONCERTU 
Vilniaus filharmonijos salėje savo 
veiklos dešimtmetį paminėjo valsty
binis mišrus Kauno choras, vadovau
jamas Petro Bingelio, kuriam talki
na dirigentas A. Mišeikis, chormeis
teriai J. Dubickas ir G. Krištopanytė, 
koncertmeisteris J. Jagminas. Pirmo
joje koncerto dalyje kauniečiai dai
nininkai atliko J. Dambrausko dainą 
“O, gimtoji mano žeme”, T. Makači- 
no harmonizuotą liaudies dainą "Tu- 
tu-tu, kas būtų”, J. Juzeliūno “Ban
gų barami”, R. Žygaičio “Tylą”, pen
kias A. Bražinsko balades chorui. 
Antrojoje dalyje skambėjo keturi 
choralai iš G. F. Haendelio oratori
jos "Samsonas”, G. Sviridovo “Pava
sario kantata”, L. Lučio “Avė Maria” 
su sol. A. Bujauskiene, penkios iš
traukos iš C. Orffo kantatos “Car- 
mina burana”. Koncertas užbaigtas 
subtiliai atlikta liaudies daina “Ty
kus buvo vakarėlis”. Valstybinis 
Kauno choras yra daug gastroliavęs 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, So
vietų Sąjungoje ir R. Vokietijoje. Jo 
repertuare netrūksta tokių pasauli
nio garso kūrinių, kaip W. A. Mo- 
zarto “Requiem”, “Missa brevis”, G. 
Verdi “Requiem", L. Beethoveno 
“Missa solemnis”, “Devintoji simfo
nija“, J. S. Bacho “Kalėdų oratori
ja”, S. Prokofjevo kantata “Aleksan
dras Nevskis”, oratorija "Ivanas 
Žiaurusis", D. Sostokovičiaus poema 
“Stepano Razino mirtis", J. Juzeliū
no simfonija “žmogaus lyra". Tokių 
kūrinių atlikime kauniečiams talki
na simfoniniai orkestrai ir solistai.

VALENTINAS GELGOTAS, vil
nietis fleitistas, laimėjo pirmą vietą 
Minske surengtame jaunųjų muzikų 
konkurse, kuriame varžėsi apie 200 
atlikėjų, grojančių mediniais pučia
maisiais instrumentais. V. Gelgotas, 
prieš trejetą metų baigęs Vilniaus 
konservatorijos L. Survilos klasę, 
groja simfoniniame Vilniaus filhar
monijos orkestre, studijas gilinda
mas neakivaizdiniame Maskvos kon
servatorijos aspirantūros skyriuje.

JUOZO PAUKŠTELIO KNYGĄ 
“ATSIMINIMAI" išleido “Vaga” Vil
niuje. Jono Siekio recenzijoje mini
mi atsiminimų pluoštai, daugiausia 
liečiantys rašytojus: “Gyvenime ir 
svajonėse" — J. Mačiulį-Maironį, 
“Kalbos tėvas” — J. Jablonskį, “Dei
mančiukų jieškotojas” — J. Tumą- 
Vaižgantą, “Diemedžiu žydėsiu — S. 
Nėrį, “Ir ne broliai man broliai” — 
P. Cvirką, “Mielas mūsų Putinas” — 
V. Mykolaitį-Putiną, "Atsimenu jį 
tokį” — A. Žukauską-Vienuolį, “Bi
čiulystė” — A. Venclovą. Fragmen
tiškai nutapytos yra Basanavičiaus, 
Miglovaros, Vydūno figūros. Tie ra
šytojo J. Paukštelio “Atsiminimai” 
— vertingas indėlis į lietuvių litera
tūros istoriją.

SONATŲ SMUIKUI IR FORTEPI
JONUI VAKARĄ didžiojoje Vilniaus 
filharmonijos salėje surengė smui
kininkas Eugenijus Paulauskas ir 
pianistas Jurgis Bialobžeskis. Prog
ramon jiedu buvo įtraukę penkias 
sonatas — G. F. Haendelio, F. M. 
Veračinio, C. Debussy, L. Beethove
no ir E. Griego.

SĄJUNGINĖS ENTOMOLOGUOS 
DRAUGIJOS Vilniuje Įvykusi narių 
suvažiavimą Lietuvos mokslininkų 
vardu pasveikino Mokslų Akademi
jos chemijos ir biologijos skyriaus 
sekr. L. Kairiūkštis. Entomologija 
yra mokslas apie įvairius vabzdžius. 
Pranešimus apie žemės ūkio, miškų, 
veterinarinės bei medicininės ento- 
mologijos laimėjimus skaitė sovie
tinės Mokslų Akademijos bendro
sios biologijos skyriaus sekr. M. Gi
liarovas, Lietuvos Mokslų Akademi
jos zoologijos ir parazitologijos ins
tituto direktorius P. Zajančkauskas 
bei kiti šios srities specialistai.

TARPTAUTINĖJE MAŽU GRA
FIKOS FORMŲ PARODOJE Lodzė
je, Lenkijoje, dalyvavo 112 daili
ninkų su 836 darbais. Paskirta 10 
medalių, kurių vienas buvo įteiktas 
S. Eidrigevičiui. Lietuvai šioje pa
rodoje taipgi atstovavo: A. Cepkaus- 
kas, G. Didelytė, S. Katauskas, E. 
Kriaučiūnaitė, P. Lantuchas, K. Ra
monas ir V. Kisarauskas. Parodos ra
diniai — knygženkliai, naujametiniai 
sveikinimai, knygų iliustracijos bei 
kita estampinė grafika.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS SA- 
LĖJE Maskvoje dviejų dalių koncer
tą surengė Vilniaus filharmonijos 
senosios muzikos ansamblis "Musica 
humana”, kurį sudaro A. Vizgirda 
(fleita), E. Piiičiauskas (obojus), J. 
Andrejevas (klavesinas) ir J. Bane
vičius (violončelė). Programon jie 
buvo įtraukę XVIII š. italų, prancū
zų ir vokiečių klasikų muziką. Susi
tikime su koncerto dalyviais taipgi 
dalyvavo M. Glinkos konkurso lau
reatė Giedrė Kaukaitė, Vilniaus ope- . 
ros sopranas.

TARPTAUTINEI PARODAI “Fo
tografuoja medikai", pirmą kartą su
rengtai Mogiliovo mieste, Gudijoje, 
savo nuotraukas buvo atsiuntę 102 
fotografai, gyvenantys Sovietų Są
jungoje, jos okupuotose srityse, R. 
Vokietijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir 
kitose šalyse. Parodos rengėjai pasi
rinko 51 fotografo darbus. Sėkmė 
šioje parodoje lydėjo šiaulietį Ričar
dą Dailidę: pirmą vietą ir pirmo 
laipsnio diplomą jis laimėjo už nuo
traukų seriją "Liaudies meistrai”, 
trečią vietą — už nuotraukas iš seri
jos “Mano miestas". y. Kst.
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ROYAL YORK-BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis (bungalow); 
centrinis šildymas-vėsinimas, pilnai užbaigtas rūsys su atviru židiniu ir 
išėjimu j kiemų, dvigubas garažas su privačiu {važiavimu, puikus didelis 
kiemas su vaismedžiais ir srauniai tekančiu upeliu; apie $25.000 {mo
kėti.
ISLINGTON • EGLINTON rajone puikus 6 kambarių vienaaugštis; vi
sai nauji kilimai, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu 
{važiavimu; 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 {va
žiavimu.
INDIAN ROAD • BLOOR, gražus 16 didelių kambarių originalus tribu- 
tis, vos keliolikos metų senumo; balkonai, 3 garažai su plačiu {važia
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 {važiavimu; 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 {važiavimu, 
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 bendranamis 
(condominium) — “penthouse”; 2 prausyklos, centrinis vėsinimas-šil- 
dymas; didžiulis balkonas; vaizdas į golfo aikštyno pusę, puikus vaizdas. 
SOUTH KINGSWAY, 6 kambariai bendranamyje (condominium), 2x 
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

Toronto Maironio mokyklos metiniame vakare Prisikėlimo parapijoje dali
nama loterijos laimė. Iš kairės: B. Prakapienė, T. Stanulis ir D. Karosas — 
tėvų komiteto pirmininkas, vadovavęs šiam mokyklos renginiui

Kanados įvykiai

ANTANAS GINIOTIS 
namų 769-9356

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 12V4% 
term, indėlius 2-3 metų 10 ~ 
pensijų ir namų s-tas 11 
taupomųjų s-tų 10
spec. taup. s-tų 12
depozitų-čekių s-tų 6

DUODA PASKOLAS IS: 
asmenines ........................ 13’/i%
mortgičius ........................ 13 Vi %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. 
” pensijų ir namų s-tą nuo sausio 1/80

10-3 
10-3

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seltadieniafs 
Sekmadieniais

10-8 
10-8 
9-1 

9.30-1

% 
%' 
% 
% 
%

Nemokama vl*ų narių gyvybė* drauda pagal lantaupų dydį iki $2,000, 
aimeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius Ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslo* — ne 

PELNAS, bet spiningas 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 | NAMUS 

----------------------- o------------------------—

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue — , -
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 

’ taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

e TELE VISION
(J /.f f f'VZf Savininko* — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.)
McGee apylinkėje gyvena dau
giausia žydų kilmės kvebekie- 
čiai ir kad ji jau 14 metų atsto
vaujama liberalų. Po visų pa
pildomų rinkimų Kvebeko par
tija provinciame parlamente da
bar turi 68 atstovus, liberalai — 
30, Tautinės vienybės partija — 
9. Prie jų tenka pridėti 3 parti
jom nepriklausančius atstovus.

Naujasis Kanados biudžetas 
bus pateiktas federaciniam par
lamentui gruodžio 11 d. Finan
sų min. J. Crosbie perspėjo ka
nadiečius nesitikėti nuolaidų 
pajamų mokesčio srityje, nes 
jų šiuo metu neleidžia iš libera
lų perimtas didžiulis defecitas. 
Įtakos biudžetui taipgi turės vis 
dar galutinai su Alberta nesu
tartas naftos pabranginimas. 
Linksmesnę žinią paskelbė imi
gracijos ir darbo min. R. Atkey 
apie planus jaunų bedarbių 
skaičiui sumažipti. Pasak jo, 
biudžetan. bus įtraukta spaciali 
programa, kurios dėka iki 1981 
m. dabartinis 402.000 jaunų be
darbių skaičius sumažės bent 
100.000. Šiam tikslui bus duo
damas kreditas darbus jauni
mui parūpinančiom darbovie
tėm, įsteigtas specialus Jauni
mo Paslaugų Korpas. R. Atkey 
taipgi žada įsileisti Kanadon 
daugiau augštas kvalifikacijas 
turinčių darbininkų, kurių 
trūksta kanadiškoms įmonėms.

Toronte įvykęs NDP suvažia
vimas oficialiai patvirtino lig
šiolinę savo vado E. Broadbento 
politiką, atmesdamas visus radi
kalaus kairiojo sparno siūly
mus. Vienintelė išimtis •— rezo
liucija, remianti Kanados pašti
ninkų uniją ir jos vadą J. C. 
Parrotą, kuris yra . gavęs tris 
mėnesius kalėjimo už nepaisy
mą Kanados parlamento įsako 
grąžinti streikuojančius pašti
ninkus darban, šį sprendimą 
jau yra patvirtinęs apeliacinis 
Ontario teismas, ir unijos advo
katams teliko vienintelė pako
pa — augščiausiasis Kanados 
teismas. Rezoliucija dėl nepo
puliarios J. C. Parroto ir pašti
ninkų unijos partijai'gali atnešti 
daugiau žalos, negu naudos. Dėl 
Kvebeko atsiskyrimo nuo Kana
dos pilną apsisprendimo laisvę 
NDP palieka kvebekiečiams, 
bet reiškia vilti, kad jie nutars 
pasilikti dabartinėje federacijo
je ir kovos už savo teises jos rė
muose. Socialistus jų vadas E. 
Broadbentas dabar laiko vienin
tele veiksminga opozicine parti
ja federaciniame parlamente, 
nes liberalus paralyžavo P. E. 
Trudeau pasitraukimas iš vado 
pareigų. Komentatoriai betgi 
daro išvadą, kad naujo liberalų 
vado rinkimai bei jiems rodo
mas rūpestis visiškai nustelbs 
socialistus.

Ontario Darbo Federacija, 
jungianti šios provincijos uni
jas, savo metini suvažiavimą tu
rėjo Toronte. Jos vadas C. Pil- 
key, sekdamas Kanados Darbo 
Kongreso pirm. D. McDermot- 
tu, griežtai pasisakė prieš ko
munistinės marksistų-leninistų 
grupes, kurios savo įtaka bei 
veiksmais nori sunaikinti visą 
darbo sąjūdį. Pasak C. Pilkey, 
ir A. Hitleris savo veiklą pra
dėjo su maža grupele. Tie mark- 
sistai-leninistai, jo nuomone, ne
daug teturi įtakos Ontario uni
joms, bet ją stengiasi išplėsti. 
Laiškanešių unija, lyg patvir
tindama šį teigimą, pasiūlė re
zoliuciją Ontario Darbo Federa
cijos atstovų suvažiavime reika
lauti Kanados Darbo Kongreso 
pirm. D. McDermotto atsistaty
dinimo. Esą jis savo pareiški
mais įžeidęs Kanados paštinin
kų uniją ir jos vadą J. C. Parro
tą, kai pastarasis nepaklausė 
parlamento įsakymo sustabdyti 
streiką. Oficialų D. McDermot
to pasmerkimą Ontario Darbo 
Federacijos atstovai atmetė net 
90% balsų dauguma. Tada buvo

priimta švelnesnė rezoliucija, 
pasisakanti už “broliškos pagal
bos teikimą” paštininkams, ka
lėjimo bausmės susilaukusiam 
J. C. Parrotui, jeigu ją patvir
tins augščiausiasis Kanados teis
mas.

Union Nationale — Kvebeko 
tautinės vienybės partija, ilgus 
metus valdžiusi šią provinciją 
premjero M. Duplessis laikais, 
nutarė užsidaryti sekančių me
tų pavasarį, kai premjeras R. 
Levesque praves referendumą 
nepriklausomos sandraugos su 
Kanada klausimu. Šį pareiški
mą prieš gerą mėnesį padarė 
jos vadas R. Bironas, dabarti
niame Kvebeko parlamente tu
rintis tik 9 atstovus, $7.077 par
tijos ižde ir net $130.000 parti
nės skolos. Norima įsteigti kitą 
partiją, kuri apjungtų visą de
šinį kvebekiečių sparną, šiam 
sumanymui R. Bironas gavo sa
vo partijos atstovų pritarimą 
705:77 balsų santykiu. Tuo klau
simu bus sušauktas Union Na- 
tionale partijos suvažiavimas 
pavasarį.

Ateitininkų žinios
Ateitininkai turės bendras kūčias 

gruodžio 16, sekmadienį, Prisikėlimo 
par. salėje. Kviečiami dalyvauti *7isi 
ateitininkai, ’ tėvai ir svečiai. Daly- 
aują prašomi užsiregistruoti iš anks
to, nes reikalinga žinoti dalyvių 
skaičius, kad būtų galima paruošti 
užtektinai maisto. Registruotis pas 
G. Kaknevičienę tel. 532-6760.

Jaunimo rekolekcijos — šį savait
galį Sharron, Ont. Prasidės penkta
dienio vakarą ir baigsis sekmadienį 
apie pietūs. Kviečiamas jaunimas 
nuo 18 iki 25 m. amžiaus. Registruo
tis pas Giedrę Čepaitytę tel. 621- 
2343. Rekolekcijas ves kun. Jonas 
Bacevičius, OFM, ir sės. Igne.

Ateitininkai yra kviečiami daly
vauti Prisikėlimo par. Advento su
sikaupime, kuris prasidės gruodžio 
6 d. ir baigsis gruodžio 10 d. vakare 
su ligonių Mišiomis.

Sveikiname jaunas ateitininkų šei
mas, kurias Dievas apdovanojo vai
kučiais: Almis ir Danguolė Kuolai 
sulaukė antro sūnaus, Algis ir Do
nata Puteriai — dukrelės, Rimas ir 
Lina Kuliavai — sūnaus. Džiaugia
mės kartu su tėvais!

Jaununčių berniukų ir mergaičių 
ateitininkų susirinkimas — repetici
ja Kūčioms įvyks gruodžio 9, sekma
dienį, 2.30 v.p.p., seselių namuose. 
Prašome visus dalyvauti.

Skautų veikla
• Užjaučiame skautiškąją Saulai

čių šeimą, mirus sesei Onai Saulai- 
tienei. Velionė, kaip ir jos vyras An
tanas Saulaitis, visą savo gyvenimą 
lietuvių skautybei skyrė daug darbo 
valandų. Paliktas pavyzdys su šim
tais gerų darbų nematomai, bet am
žinai kaip vainikas padedamas ant 
jos kapo.

• LS seserijos ir LS brolijos tun- 
tininkų-kių sąskrydis Beaumont, 
Ohio, lapkričio 23-25 d.d. sutraukė 
per 60 dalyvių. Kanados rajonui at
stovavo 17 vadovų-vių. Programos 
vedėjai Laima ir Česlovas Kiliuliai 
sugebėjo dalyvius sudominti, {trauk
ti { diskusijas ir pratimus taip, kad 
kiekvienas turėjo progos pasireikšti, 
kitus pamokyti ir pats ko nors iš
mokti. Linksmos pertraukos ir vaka
ronės kėlė nuotaiką, artino žmones. 
Įspūdinga buvo konferencijos užda
rymo sueiga — neilga, tiksli, simbo
liška ir jaudinanti. Pasisakyta už 
dažnesnius tokio pobūdžio suvažia
vimus. Dalyvių tarpe turėjome ir 
pirmąjį Lietuvos vyr. skautininką 
V. Senbergą, kuris su visais kartu 
visur dalyvavo.

• Sveikiname “Tėviškės Žibu
rius", pradedančius ketvirtąjį spau
dos darbo dešimtmetį ir tariame re
dakcijai skautišką ačiū už skiltelę 
mūsų informacijai.

• Kanados rajono vadija nutarė 
rengti pianisto Vytauto Smetonos 
koncertą kovo 30 d. Prisikėlimo au
ditorijoje. šis nutarimas padarytas, 
remiantis patirtais atsiliepimais apie 
pianistą, kuris koncertavo čia lap
kričio 11 d. Vilniaus un-to minėji
me.

• Mindaugo dr-vės sueiga — 
gruodžio 12 d. Prisikėlimo Parodų 
salėje, v

• Skautų kūčios — gruodžio 16 
d. Lietuvių Namuose. C. S.

PORTAS
VYČIO ŽINIOS

Netekome iškilaus vytiečio — lap
kričio pradžioje mirė sporto bei 
spaudos darbuotojas ir buvęs nepa
mainomas futbolininkas Stasys Pul- 
kys, vienas iš Vyčio steigėjų, fut
bolo komandos organizatorius, vado
vas ir nuolatinis žaidėjas. Vienas iš 
pirmųjų Vyčio korespondentų, savo 
rašiniais talkinęs visuose Vyčio lei
diniuose bei spaudoje. Pasitraukęs 
iš aktyvaus sporto, rėmė Vyčio klu
bą.

Jo šeimai, broliui Vytui Oakvillė- 
je, artimiesiems ir giminėms Lietu
voje reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Vytis B — H. Kovas 64:43. Vyčio 
jauniai B (16) neseniai lankėsi Ha
miltone ir sužaidė draugiškas rung
tynes su Kovo krepšininkais. Rungty
nes po atkaklios pradžios laimėjo ry
tiečiai 64:43. Žaidė — A. Karpis 6, 
J. Ažubalis 10, P. Sukauskas 4, R. 
Trinkūnas 2, S. Namikas 10, A, Bal
sys 4, A. Saplys 26, A. Dunderas, A. 
Slapšys. Kovo komandoje geriausiai 
žaidė T. Stanaitis 15. A. S.

ŠACHMATAI
Toronto Lietuvių Namų šachmatų 

klubas yra įsikūręs prieš trejus me
tus. Pasaulio Lietuvių Dienų šach
matų pirmenybėse 1978 m. Toronte 
I vietą laimėjo mūsų klubo narys R. 
Vaičaitis ir tapo Pasaulio Lietuvių 
Dienų šachmatų meisteriu.

Tais pačiais metais įvyko Kanado
je pasaulio meisterių turnyras, ku
riame Toronto Lietuvių Namų šach
matų klubo narys D. Allan iš vie
nuolikos partijų septynias laimėjo. 
Niujorko baltiečių šachmatų turnyre 
1979 m. lapkričio 10-11 dienomis ant
rą vietą laimėjo Toronto Lietuvių 
Namų šachmatų klubo narys J. Chro- 
lavičius.

Toronto Lietuvių Namų šachmatų 
klubas šiuo metu užima antrą vietą 
augščiausioje Toronto apylinkės kla
sėje. Laukiame naujų narių.

Valdyba

SPORTAS LIETUVOJE

Lietuvos augščiausios lygos fut
bolo pirmenybėse dalyvavo 17 ko
mandų. Aukso medalį antrą kartą 
išsikovojo Mažeikių “Atmosfera”, 
per 32 rungtynes surinkusi 50 taš
kų. Sidabro medalis teko Kauno "Ke
lininkui", nuo “Atmosferos" atsili
kusiam vienu tašku. Bronzos medalį 
su 40 taškų laimėjo Kėdainių “Ne
vėžis". Vilniaus “šviesos” ir Plun
gės “Kooperatininko” komandos, už
ėmusios paskutiniąsias vietas, iškri
to iš augščiausios lygos. Sekanti se
zoną jas šioje, lygoje pakeis. Jonavos 
“Statyba" ir Kapsuko (Marijampo
lės) “Sūduva”.

Lietuvos jaunių sportinės gimnas
tikos pirmenybės Vilniuje sutraukė 
44 dalyvius. Cempijonais tapo Kauno 
kūno kultūros instituto I kurso stu
dentas Virginijus Chorošiejus ir 
Kauno IV-sios vidurinės mokyklos 
devintokė Dalia Bakaitė. Antrąsias 
vietas laimėjo vilnietė V. Puodžiū- 
naitė ir kaunietis E. Kugas, trečią
sias — vilniečiai I. Germonaitė ir S. 
Gribovas.

Panevėžyje buvo užbaigtas XIV 
Lietuvos regbio (rugby) taurės tur
nyras. Baigminėje kovoje susitiko 
Panevėžio "Elektronas” ir Kauno 
“Staklės”. Rungtynes 18:15 rezultatu 
laimėjo palyginti jauna panevėžiečių 
komanda, įsteigta prieš aštuonerius 
metus vyr. gydytojo Zenono Belicko, 
treniruojama V. Talentb. Komandos 
kapitonas — A. Glinskis. Pernykš
čiu čempijonu buvo Kauno “Energo- 
statybos" regbininkai. Po dabartinių 
pirmenybių Panevėžio “Elektronas” 
ir Kauno “Staklės” sekantį sezoną 
dalyvaus pirmenybėse dėl Sovietų 
Sąjungos taurės.

Visoms komandoms sužaidus po 
46 rungtynes, buvo užbaigtos Sovie
tų Sąjungos pirmosios lygos futbolo 
pirmenybės. Jose savo poziciją šiek 
tiek pagerino Vilniaus “Žalgiris”, 
neperseniausiai perkeltas iš antro
sios į pirmąją lygą. Jam šiemet te
ko VI vieta 24-rių komandų grupėje. 
Pirmenybėse “Žalgirio” futbolinin
kai Išsikovojo 48 taškus. Juos pra
lenkė: I. Lvovo “Karpatai" su 64 
taškais, II. Krasnodaro "Kubanė” su 
56, III. Dušanbės “Pamyras" su 53, 
IV. Jaroslavlio “šinikas" su 52, V. 
Voronežo “Fakelas” su 50.

Lietuvos stalo teniso čempijonais 
Klaipėdoj {vykusiose pirmenybėse 
tapo kauniečiai — “Tauro" fabriko 
inž. Eduardas Zakarianas ir VIII 
klasės moksleivė Jolanta Danilevi
čiūtė. Pastaroji, treniruojama L. Se
reikos, turėjo labai sėkmingą sezo
ną — tapo Sov. Sąjungos jaunių 
čempijone ir Europos mergaičių pir
menybių laimėtoja. Moterų dvejeto 
kovas laimėjo kaunietės A. Stankie- 
nė ir J. Danilevičiūtė, vyrų dvejeto 
— vilniečiai Z. Rusakevičius ir V. 
Obuchovas. Mišrų dvejetą netikėtai 
laimėjo jaunieji J. Danilevičiūtė ir 
Z. Rusakevičius, nugalėję E. Zaka- 
rianą ir A. Stankienę, kurie Sov. 
Sąjungos pirmenybėse yra laimėję 
bronzos medal}.

Speciali apvali aikštelė dviračių 
lenktynėms atidaryta Klaipėdoje, 
pirmoji visoje Lietuvoje. Ji turi nuo
žulnų grindini, kurio dėka dvirati
ninkai galės išvystyti dideli greit}. 
Statybai vadovavo Valentinas Dra- 
gašius, anksčiau priklausęs Lietuvos 
dviratininkų rinktinei.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KRIAUČIONAITt, 
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.

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 sųžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamų turtų, 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.

T a u p y k i r
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

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

s k o I i n k i s

PARAMA
IMA:

12’/a%
12Vi%
10 %
11 %
12 %
10 %

6 %

už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planą 
speciali taup. sąsk. 
už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 24 mi

12% už asm. paskolas

12% už mortgičius

15% už perviriio kreditą 
(line of credit)

A

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 $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
-h,-- --------------------------- į---- 1------- -----------Ui
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais' 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šešiadieniais — nuo 9 vai. ryto Iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street We$t, 

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

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

FLORIDA 
REAL m

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas 

Angelė E. Karnienė 
REALTOR ... BROKER ... NOTARY

T7 Cr 11 A T 17 >701 Gulf Boulevard, it. Petersburg feaach.F-l. >5706
1 A 1 XL Telefonas (01» )6O-244B . vakare (SI5) 345

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toliom! tclevizijo*, HI-FI ir radijo aparatai. 
Prityrę* ipeeioliito* *u ilgo praktiko.

1000 College St • LE 1-3074 o Sav. P. IHb.ll*

CTEDUABI’Q Ell DC 406 Roncesvalles Ave.d B ETHAN O F UlIO Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas a

Telefonas 535-1258

ANKA & PETER/photogrdphers

2.374 Bloor Street Wst .Toronto, m6s ipę y^ę ^gg

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 
fotografinių darbų.

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



’ .Pasaulio įvykiai
‘POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II TRIS DIENAS' VIEŠĖJO 
-Turkijoje, kurios net 98% gyventojų yra mahometonai. Dėl pa
reikštų grasinimų nužudyti popiežių jo apsaugai Turkijos vyriau

sybė buvo priversta panaudoti 10.000 karių ir policininkų, bet nie- 
įkas .prieš jo gyvybę nesikėsino. Ankaroje Jonas Paulius II buvo 
priimtas Turkijos prez. Koruturko, aplankė Turkijos respublikos 
įsteigėjo K. Ataturko mauzolėjų. Savo kalbose pasisakė už katalikų 
'ir mahometonų bendradarbiavimą abipusiu teisių respektavimu. 
JRągrindinis dėmesys teko Jono Pauliaus II apsilankymui Istan
bul, kur jis susitiko su Rytų Ortodoksų Bendrijos patriarchu 

jDimitrijum I, dalyvavo ortodoksų pamaldose šv. Jurgio katedroje. 
^Ortodoksai nuo Katalikų Bendrijos atskilo 1054 m., atmesdami 
popiežiaus pripažinimą savo va-e
du. Pokalbiuose su Dimitrijum 

H kaip tik ir buvo svarstomas 
.vienybės atstatymas. Vizitas už
baigtas viltingu pareiškimu, kad 
į ateityje abi šios krikščioniško- 
Isios grupės galės atnašauti Mi
šias prie to paties altoriaus. Su- 

' sitaikymo kryptimi esąs padary
tas tvirtas žingsnis. Pasak popie
žiaus Jono Pauliaus II, abi Ben
drijos gali skirtis savo liturgija, 
tikėjimo tięsos skelbimu ir net 
teologija, bet gali būti viena 
krikščioniška Bendrija. Jonas 
Paulius II buvo užsukęs ir į Ha- 

*gia Sophia muzėjų, kur auksinė
je dėžutėje yra laikoma Maho

meto, plaukų kuokšte. Grįžęs į 
"Vatikaną, Jonas Paulius II pra
nešė, kad bus sudaryta jungtinė 
katalikų ir ortodoksų komisija 

^nesutarimams išspręsti iki šio 
Šimtmečio pabaigos.

r Tarybos posėdžiai
Prez. J. Carteriui vis dar ne- 

įpavyko išlaisvinti 50 JAV amba
sados pareigūnų Irane. Lig šiol 
buvo kalbama apie 49, bet vė
liau paaiškėjo, kad studentai tu
ri 50 įkaitų. Vilties teikė Jung
tinių Tautų gen. sekr. K. Wald- 
heimo sušauktas saugumo tary
bos posėdis, kuriame turėjo da
lyvauti Irano užsienio reikalų 
ininisterio pareigas einantis A. 
H. Bani-Sadras, siekęs kompro
misinės išeities, tačiau jį pasku
tiniu momentu iš pareigų atlei
do ajatola R. Chomeinis. Užsie
nio reikalų ministeriją jis ati
davė Irano radijo ir televizijos 
vadovui S. Godbzadehui, žino
mam revoliucininkui, kuris net 
du kartus buvo ištremtas iš 
JAV. Pastarasis atsisakė daly- 
;vauįlįrį^gumo tapybos posė
džiuose. Tikimasi, kad taryba 
vienbalsiai pasisakys Už ameri
kiečių diplomatų paleidimą, bet 
šią rezoliuciją ir toliau ignoruos 
Jranas. Meksikos vyriausybė, 
prieš porą savaičių uždariusi 
savo ambasadą Teherane, viešai 
■atsisakė įsileisti šachą M. R. 
t’ahlavį. Prieglaudą jam dar 
kartą pasiūlė Egipto prez. A. Ša
riatas, nepaisydamas ajatolos R. 
Chomeinio grasinimų pradėti 
mahometonišką revoliuciją 
Egipte. Sachas M. R. Pahlavis iš 
Niujorko ligoninės buvo nuga
bentas j karo ligoninę Lakeland 
aviacijos bazėje.

Nauja konstitucija
Iraną mahometoniška dikta

tūra pavers naujoji konstitucija, 
kurioje pagrindinė valdžia ati
duodama ajatolai R. Chomei- 
niui. Jo žinioje taipgi bus ir 12 
asmenų taryba, dominuojama 
mahometonų dvasininkų. Šacho 
M. R. Pahlavio monarchinę dik
tatūrą pakeičia mahometoniško- 
ji respublika su diktatorium R. 
Chomeiniu, kurio tribunolai jau 
spėjo nuteisti ir sušaudyti 658 
iraniečius. Naujoji konstitucija 
buvo patvirtinta specialiu refe

rendumu, kurį ignoravo ketu
rios pagrindinės partijos. Refe
rendumui buvo panaudotos skir
tingos dviejų spalvų kortelės: 
žalia, reiškianti pritarimą kons
titucijai, ir raudona, atmetanti 
ją. I tas korteles balsuotojai tu
rėjo įrašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Tokiose aplinkybėse 
reikėtų didelės drąsos užpildyti 
raudonai kortelei. Ajatola R. 
Chomeinis iš anksto paskelbė, 
kad dalyvavimas referendume 
yra šventa kiekvieno mahometo
no pareiga. R. Chomeinio šali
ninkai Libijoje sudegino JAV 
ambasadą Tripolio mieste.

Disidentų teismas
Gruodžio 10 d. Varšuvoje bus 

pradėta keturių disidentų byla. 
Jie yra kaltinami nelegalią de
monstracija Lenkijos nepriklau
somybės dieną. Žmogaus Teisių 
Sąjūdžiui priklausantis W. 
Ziembinskis papildomai apkal
tintas liaudies įžeidimu dėl sa
vo pareiškimo, kad Lenkija nė
ra laisva. Kiti trys kaltinamieji 
— A. Czuma, J. Jankowskis ir 
B. Komorowskis.

Protestas Londone
Kelios dešimtys tūkstančių 

londoniečių surengė protesto 
demonstracijas prieš premjerės 
M. Thatcher pradėtą įgyvendinti 
biudžetinių išlaidų sumažinimą 
$3,5 bilijono. Diržo susiveržimas 
daugiausia palietė valdžios pa
šalpas mokykloms, ligoninėms, 
transportui, savivaldybių pa
slaugoms. Išlaidų sumažinimu ti
kimasi pristabdyti infliaciją, ku
ri yra pasiekusi 17,2'/ . Automo
bilių gamykla “British Ley- 
land”, nešanti nuolatinius nuos
tolius, mažina darbininkų skai; 
čių. Prieš šias reformas buvo 
pasisakęs komunistas unijos va
das D. Robinsonas. Gamyklos 
vadovybė jį atleido iš darbo. Dėl 
jo pašalinimo nelegalų streiką 
pradėjo 30.000 darbininkų, bet 
kitos unijos tą streiką privertė 
nutraukti, matydamos jo absur
diškumą. Premjerė M. Thatcher 
Bendrosios Rinkos vadų pasita
rime norėjo sumažinti Britani
jos įnašą į bendrą fondą, iš ku
rio mokamos pašalpos ūkinin
kams už maisto gaminius, užtik
rinant augštas jų kainas. Ypač 
daug pinigų išleidžiama svies
tui, kurio perteklius vėliau pa
pigintai parduodamas Sovietų 
Sąjungai. Metinis Britanijos įna
šas į Šį fondą siekia $3 bilijonus. 
M. Thatcher norėjo, kad jis bū
tų sumažintas'iki $0,5 bilijono 
dėl ekonominių Britanijos pro
blemų. Kiti Bendrosios Rinkos 
nariai tą įnašą sutiko sumažinti 
tik $875 milijonais.

• Niekad nemesk purvo — 
gali nepataikyti, bet būsi susi
purvinęs savo rankas (J. Par
ker).

I ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

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

0 • NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705)445-8819 
atstovas MARIO TURCO

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime (vairių 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., Telefonus Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

DDADDA (®>
- 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
V/SŲ DRAUDA • 20 M£7Ų PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

VLIKo pirm. dr. K. Bobelio pranešimo pasiklausyti susirinkę Toronto Lietuvių Namuose š.m. lapkričio 18 d. 
Iš kairės: A. Šileika, T. Stanulis, ,B. Jackus, J. Varanavičius, dr. K. Bobelis, KLB pirm. J. R. Simanavičius ir kt.

Kanados Lietuviu Fondas
S. m. gruodžio 1 d. Toronto 

Lietuvių Namuose įvyko specia
lus Kanados Lietuvių Fondo su
sirinkimas, kuriame buvo priim
ti Fondo įstatų kelių paragrafų 
patikslinimai su viena pastaba. 
Tuojau pat (12 v.) buvo pradė
tas visuotinis-metinis Fondo na
rių susirinkimas. Susirinkimą 
pradėjo dr. A. Pacevičius, KLF 
tarybos pirmininkas, ir pakvietė 
inž. E. Cuplinską, Fondo valdy
bos pirmininką, pirmininkauti, 
inž. H. Lapą ir J. Andrulį sekre
toriauti.

Invokaciją skaitė kun. B. Mi
kalauskas, OFM. Buvo pagerbti 
mirusieji Fondo nariai, kurių 
jau yra 168. Susirinkimą sveiki
no L. Skripkutė KLB krašto val
dybos vardu ir J. Vaičeliūnas — 
Tautos Fondo vardu. Buvusio 
visuotinio narių susirinkimo 
protokolas nebuvo atneštas ir 
nebuvo skaitytas. Tarybos pirm, 
dr. A. Pacevičius pranešė ąpie 
Fondo veiklą, suteiktą paramą 
meno, kultūros ir jaunimo rei
kalams ir skatino visus plačiau 
įsijungti į Fondo veiklą. Valdy
bos pirm. E. Cuplinskas pranešė 
apie valdybos darbus bei gautus 
palikimus: V. Baužos, Vikt. Ig- 
naičio, A. Žičkaus. Ižd. L. Tamo
šauskas pranešė apie finansinę 
atskaitomybę už 1978 m. Dr. A. 
Dailydė revizijos komisijos var
du pranešė, kad pajamos ir iš- 
laidos-atitinka-pagal įrašytus dd- 
kumentuš ir bankų sąskaitas. 
Sąskaityba vedama tvarkingai.

Po pranešimų diskusijose dr. 
S. Čepas pastebėjo, kad susirin
kimas turėjo būti sušauktas ligi 
balandžio 30 d., ir pasiūlė, kad 
KLB valdybai galėtų atstovauti 
Fonde betkuris KLB krašto val
dybos įgaliotas asmuo, kuris bū
tų ir Fondo narys. Šiuo klausi
mu buvo ilgos diskusijos, po ku
rių nutarta, kad KLB valdybai 
gali atstovauti betkuris įgalio
tas krašto tarybos asmuo, KLF 
narys. Diskusijose paaiškėjo, 
kad susirinkimo dieną Fonde 
buvo 844 nariai, jo susirinkime 
dalyvavo 61, turintys 161 įgalio
jimą iš kitų narių. Fonde yra 
$235.004.

Auditoriaus pranešimas buvo 
gautas, bet iždininkas jį paliko 
namie, tad pranešimas nebuvo 
skaitytas. Po ilgesnių diskusijų 
buvo patvirtintas tas pats audi
torius ateinantiems metams.

Kanados Lietuvių Fondo ta- 
rybon išrinkti: K. Lukošius 191 
balsu, dr. A. Pacevičius 182, J. 
Bersėnas 181, E. Cuplinskas 
177, L. Tamošauskas 168, S. Ja- 
kubickas 158, Januška 154, H. 
Lapas 150, P. Lelis 141, L. 
Skripkutė 136, V. Ignaitis 131, 
V. Dargis 109. Revizijos komisi
ja perrinkta ta pati: V. Aušro
tas, A. Bumbulis, dr. A. Daily
dė.

Inž. H. Lapas pasiūlė priimti 
nutarimą, dėkojant) VLIKui už 
JAV atstovu rūmuose pravestą

rezoliuciją Pabaltijo klausimu. 
Nevisi tam pritarė, bet daugu
mos balsais nutarimas buvo pri
imtas.

Ta proga H. Lapas priekaišta
vo “TŽ” redakcijai, kad minėto
ji rezoliucija nebuvo išspausdin
ta “T. Žiburiuose” po VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelio pranešimo 
Toronte.

Pažymėtina, kad rezoliucija 
nr. 200 buvo priimta JAV atsto
vų rūmų ir perduota svarstyti 
senatui. Joje reiškiamas pagei
davimas JAV prezidentui iškel
ti Baltijos valstybių klausimą 
būsimoje Madrido konferencijo
je, remiantis Helsinkio aktu, at
kreipti kitų valstybių dėmesį į 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybės siekimą, reaguoti į nau
jąjį Sov. Sąjungos pilietybės 
įstatymą. JAV senatas dėl šios 
rezoliucijos dar nėra taręs savo 
žodžio. Dalyvis

Toronto Lietuvių Namų Jau
nimo Būrelis įsteigtas 1977 m., 
kad lietuvių jaunimas, ypač ne
dalyvaujantis parapijose, ateiti
ninkuose, skautuose, turėtų pro
gą pabendrauti. Lietuvių Na
mai ir Labdaros Fondas gausiai 
finansuoja būrelio veikimą ir 
įvairias jo iškylas. Būrelio ko
mitetas sudarytas iš jaunimo 
(20 m. ir virš); kurio pirminin
kas yra M. Yčas,' kuris yra ir 
'LN valdybos1 narys!' Komiteto 
nariai yra: A. Bražukas, K. Dam- 
baraitė, R Grigaliūnaitė, R. 
Narbutas, V. Pacevičius, A. Pi- 
lipaitis, J. RusinaviČius, A. 
Stauskas, S. Underytė, J. Yčas, 
M. Yčas, R. Lapas.

Iki šiol būrelis suorganizavo 
dvi slidinėjimo iškylas, slidinė
jimo stovyklą, filmų vakarus, 
dvi studentų savaitgalio stovyk
las Wasagoje ir pirmą žiemos 
sutikimo Vakarą jaunimui. Nu
matytos programos: antras žie
mos sutikimo vakaras (1979 m. 
gruodžio 1 d.), meno paroda, 
antra slidinėjimo stovykla, fil
mų vakarai ir baltiečių talentų 
vakaras. Planuojama susijungti 
su sporto klubu “Vytis”.

šie renginiai yra skelbiami 
“LN Žiniose”, “TŽ”, plakatuose. 
Pranešimai siunčiami jaunimui, 
kuris yra pranešęs būreliui sa
vo adresus ir domisi jo veikla. 
Būrelis jieško daugiau jaunimo 
(ypatingai 17-19 metų), kad pri
sidėtų prie jo kultūrinių bei vi
suomeninių darbų.

R. Grigaliūnaitė

Apie Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties minėjimą 
rašė ir kaikurie etniniai laik
raščiai. Indiečių dvisavaitraštis 
“India Calling”, redaguojamas 
Anant Singh, lapkričio 16 d. lai
doje išspausdino ilgoką rašinį 
apie Vilniaus un-to įsteigimą ir 
pridėjo dvi iliustracijas iš etni
nei spaudai išsiuntinėtos ilius
tracijos.

St. Catharines, Ont.
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metu sukakties minėjimas įvyko lap
kričio 24 ir 25 d.d. slovakų salėje 
dalyvaujant organizacijų vėliavom. 
Po kun. J. Liaubos, OFM, invokaci- 
jos sekė S. šetkaus paskaita.
( Pagrindinę programos dalį atliko 
Hamiltono Aušros Vartų choras su 
solistėmis, vadovaujamas jaunos, ta
lentingos muzikės D. Deksnytės-Pų- 
well. Choras maloniai nuteikė klau
sytojus geru dainavimu bei įdomiai 
parinktu repertuaru. Padainuota 10 
dainų. Publikai smarkiai plojant, te
ko chorui kelias dainas pakartoti. 
Prie programos įvairumo prisidėjo 
ir choro pranešėjas K. Mileris.

Dėl pasitaikiusiu ligų, darbų bei 
kitokių smulkesnių priežasčių daly
vių skaičius nebuvo didelis, bet nuo
taika buvo kuo puikiausia, nes be 
nemažo choro iš Hamiltono atvažia
vo dar ir choro draugai. Loterija 
irgi buvo pirmaeilė. Wellandiečio 
Jono Radvilos šeima paaukojo $80 ir 
dar visokių gėrybių svečių pavaišini
mui.

Sekmadienį buvo pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės, kun. J. 
Liauba pasakė ypatingai reikšmingą 
pamokslą. Gėles prie Laisvės pa
minklo nunešė du savanoriai, ap
juosti tautinių spalvų juostom — 
Antanas Šukys dviejų Vyčio kryžių 
kavalierius ir Jonas Radvila iš Wel- 
lando. Pastarasis, senesnės kartos 
ateivis, gerai įsikūręs Wellando 
mieste, labai daug padėjo pokari
niams ateiviams. Jis ir dabar talki
na lietuvių veiklai. Abu šie sava
noriai yra LVS “Ramovės” pakelti į 
garbės narius.

Padėjus gėles prie Laisvės pa
minklo, “Ramovės” pirm. J.- Sarap- 
nickas pasakė kalbą. Lietuvos him
nu užbaigtas Lietuvos kariuomenės 
minėjimas. Tiek pamaldose, tiek So
delyje dalyvavo gražus skaičius lie
tuvių.

VISI LIETUVIAI kviečiami daly
vauti Pavergtų Tautų metiniuose 
pietuose-diskusijose, kuriose kalbės 
Kanados parlamento nariai bei sep
tynių pavergtų tautų atstovai, įskai
tant ir lietuvių. Pietūs-diskusijos 
įvyks "Esquire Hotel” žemutinėje 
salėje, 88 Queenston St. Data — 
gruodžio 30, sekmadienį. Pradžia 
12.15 v. Data pritaikoma parlamen
tarams, nes tik Kalėdų atostogų me
tu jie gali palikti Otavą. Geri pietūs 
kainuos $6 asmeniui. Baras atski
rai.'

Diskusijų tema: Rytų-Vidurio Eu
ropos pavergtų tautų reikalai. Kvie
čiami ir svečiai diskusijose dalyvau
ti. Svarbu, kad lietuvių dalyvautų 
kuo daugiausia, nes lietuviai šiame 
krašte visur yra labai pageidaujami. 
Dėl vietų skambinti S. šetkui tel. 
684-1753. Kor.

PADĖKA
Už manęs lankymą ligoninėje, gė

les, atvirute^, dovanas ir sveikini
muose pareikštus malonius žodžius 
reiškiu nuoširdžią padėką: sesei ir 
svainiui A. J. Ališauskams, L P. 
Baronams, A. ,K. Gruniams, V. S. 
Gudaičiams iš Niagara Falls, M. J. 
Grigams, J. Johnsonui, K. Jonušui, 
O. Kąvaliūnienei, kaimynams G. F. 
Martin, kun. J. Liaubai, OFM, A. V. 
Palujanskams, J. M. Saukams, B. M. 
Satkevičiams, P. J. Skeivelams, M. 
S. Setkams, S. I. Tauterams, L. J. J. 
Vyšniauskams.

Visiems, pareiškusiems užuojautą 
ir linkėjimus, tariu lietuvišką ačiū.

P. Polgrimienė

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

Dviejų ir trijų savaičių grupėse, šalia VILNIAUS, bus galima pasirinkti šiuos miestus: RYGĄ, 
ROMĄ, VIENĄ, DUBROVNIKĄ, ATĖNUS, AMSTERDAMĄ arba kitus. Susidarius 5 kelei
viams, bus galima sustoti dviejose vietose pagal pageidavimą. Kad tai būtų galimo pada
ryti, reikia labai anksti užsiregistruoti. Smulkesnių žinių skambinti žemiau nurodytu telefonu.

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

V IA< ĮSAS
All Seasons Travel, B.D.I 

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS
A. KARK1ENĖ
tel. 533-3531

nuo 11 v,r. iki 7 v.v.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
tėviškės žiburiai be 

kabučių
Metai iš metų savaitraštis "Tėviš

kės žiburiai” skleidžia tikrus Lietu
vos spindulėlius ir tviska kąip tėviš
kės žiburiai. Nuoširdžiai linkiu ir 
ateityje, daug daug metų po šių 
metų, sugebėti taip pat gražiai ir lie
tuviškai žibėti. Gyvuokite!

Ta proga leiskite suminėti keletą 
pasiūlymų.

1. Malonu, kad teisingu vedamuo
ju 1979 m. 45 nr. aiškiai pasisakėte 
dėl lietuvio sportininko Vlado Ce- 
siūno pagrobimo, įvykdyto sovietinių 
komunistų agentų. Būtų naudinga ir 
labai reikalinga patiems lietuviams, 
gyvenantiems Vokietijoje, tą trage
diją detaliai ištyrinėti, panaudojant 
vokiečių surinktas žinias, spaudos 
iškarpas, atsargius pasikalbėjimus 
su V. Cesiūną pažinusiais asmenimis 
ir parengti bei išleisti knygą, iš anks
to neskelbiant nei autoriaus, nei 
spausdinimo vietos, kad sovietai ne
sunaikintų. Rusai nori, kad užsienio 
lietuviai patikėtų jų skelbiamiems 
melams apie pagrobtą lietuvį.

2. Per daugelį numerių spausdinti 
G. Dumčiūtės-Breichmanienės atsi
minimai “Studentiškos dienos Vil
niuje" yra įdomūs, reikšmingos ap
imties ir galėtų būti panaudoti atei
tyje, įvairiais atvejais nagrinėjant 
paskutiniuosius okupacinius laiko
tarpius Lietuvoje. Gal autorė galėtų 
prisiminti žydų pavardes, bent var
dus, keletą kartų praleistus. Palikus 
tiktai laikraščio skiltyse, viskas grei
tai bus pamiršta ir kažin ar koksai 
istorikas, publicistas laikys išslkir- 
pęs ar padės į didžiąsias bibliotekas, 
padaręs atspaudus.

3. Tolygio prašosi svrastymo: ko
dėl “TŽ” nepradeda spausdinti kny
gų, knygučių? O jei taip daro, toliuo
se gyvenantieji nežino. Kelios lietu
viškos redakcijos išspausdina savo 
bendradarbių raštus. Argi Kanados 
lietuviams neįmanoma taip prisidėti 
prie lietuviškos spaudos įsitvirtini
mo?

4. Prieš keletą metų esu palankiai 
rašęs apie Kanadoje gyvenantį ir ku
riantį lietuvį dailininką, retai įdo
mias skulptūras iš medžio šaknų ir 
šakų. Vieną jo medžio skulptūrą įsi
gijau ir tebelaikau. Ir po Los An
geles mieste įvykusios Pr. Baltuonio 
parodos matyti jo suraizgyti vaizde
liai buvo nemažėjančiai įdomūs.

Tačiau "TŽ” 45 nr. atspausdintas 
jo kūrinėlis “Adomas ir Jieva”, pa
darytas iš briedžio kaukolės, mane 
paveikė neigiamai. Nenoriu matyti 
Imirusių gyvulių Icaulų, kad ir thėrilš- 
"kai išdėstytų. Mirusius reikia gerbti', 
tiek žmones, tiek gyvulius.

5. Pritariu "TŽ" užimtai stipriai 
linijai, ginant Seinų apylinkėse gy
venančių tikinčiųjų lietuvių religi
nes laisves. Būtų gražu ir naudinga, 
jei mūsų jaunimas ar kuri organiza
cija, redakcija pasiųstų veiklius ir 
atkaklius atstovus į tas apylinkes 
ginti tenai gyvenančių lietuvių rei
kalų, ne vien religinių, bet ir tauti
nių, organizacinių. Iš užu tūkstančių 
kilometrų nuotolio nedaug galima 
tiesiogiai paveikti.

Algirdas Gustaitis

TURTINGUMAS IR DUOSNUMAS
Š.m. “TŽ” 40 nr. šiame skyriuje 

A. Juodvalkis rašė apie turtą ir pa
ramą lietuviškai veiklai. Sutinku pil
nai su jo pasisakymu, nes daug jo 
išvardintų neigiamybių kiekvienas 
atrasime savo kolonijose, tik noriu 
papildyti jo nuomonę.

Pasak jo, korespondentai dažnai 
įsismaginę paverčia savo rašinį į 
“reklaminį” skelbimą. Gyvename de
mokratiškuose kraštuose, kur be 
“reklamos” niekur neapsieinama. 
Korespondentas .rašydamas apie to
kį asmenį, gerai žino ar jis vertas 
aprašymo. Toks asmuo- savo veikla 
buvo sumokėjęs gerą sumą už “rek
lamos” paskelbimą. Jeigu jį apra
šysite šiandieną, rytoj turėsite dvi
gubą naudą iš jo. Panašiai kaip pre
kyboje — propaganda atneša pelną.

Kiek skaitytojų domisi politinių 
veiksnių ir bendruomenės straips
niais? Labai maža dalisv Daugiau'- 
šia domisi tik tie, kurie tokio sti
liaus straipsnius rašo. Visuomenė 
paskaito tik antraštę. Skaitytojus, 
ypač dirbančiuosius, domina leng
vesnio turinio straipsniai, kuriuose 
aprašoma kaip mūsų tautiečiai gyve
na, kaip įsikūrę, ką turi ir kaip pra
leidžia laiką. Aišku, šis domesys ne
turi blogos valios. Kadangi mes gy
vename toli vieni nuo kitų, išsiblaš
kę’ per kelis pasaulio kontinentus, 
tai mus ir domina mūsiškių gyveni
mas. Aišku, mes tokių žinių nejieš- 
kome pas svetimtaučius.

Ką galėtume parašyti apie tokį 
tautietį, kuris mūsų bendruomenei 
nieko neduoda, niekur neprisideda, 
laikraščių nei knygų neskaito ir jų 
neperka. Aišku, jam labai patiktų 
nieko neduodant sulaukti paginančio 
aprašymo. Tokie pavydi tiems, apie 
kuriuos rašoma.

Gaila, kad turime tokių tautiečių, 
kurie likviduoja savo bibliotekas ir 
perleidžia kitiems, bet gera bent tai, 
kad jie tas knygas nupirko ir spau
dą parėmė, šiandieną idealistų ir to
bulai nusiteikusių tautiečių nerasi
me.

A. Juodvalkis rašo: “Paprastai, 
kas daug turi, iš to ir daugiau rei
kalaujame”. Aš dar pridėčiau, kaip 
išeivijos gyvenimo praktika parodo 
“kas daug turi, tas nieko neduoda". 
Todėl jis ir turi daug, kad neduoda. 
Tokių tautiečių, kurie daug turi ir 
nieko neduoda, turime daug, todėl 
aprašykime geriau tokius tautiečius, 
kurie mažai turi, bet daug duoda. 
Laimėsime daugiau, nes tik tokiais 
tautiečiais laikosi bendruomenės 
veikla. Aleksandra Vaisiūnienė

PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
APYSKAITA

Aš rašau viešai prašydamas, ne, 
reikalaudamas, kad netrukus būtų 
paskelbta praėjusių Pasaulio Lietu
vių Dienų apyskaita. Mdn rūpi, nes, 
kol neišvažiavau Vokietijon, buvau 
finansų komiteto narys. Tad jaučiuo
si atsakingas, juo labiau, kai žinau 
kokios sumos buvo surinktos, kokios 
sumos buvo iš valdžios gautos, ko
kios buvo išlaidos ir, svarbiausia; 
koks buvo pelnas.

Jau paskelbta, kad iš to pelno bu
vo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdybai paskirta pinigų; girdė
ta, kad ir kitiems paskirta. Tuo pa
čiu paskelbta, kad atsiskaitymas su 

.^valdžia patenkinimą). atliktas, Ta
čiau. neatsiskaityta su lietuvių vi
suomene, kuri nuolat prašoma auko
ti kilniems tikslams. Jos teisė, ma
nau, žinoti, kas su jos aukomis, kas 
su jos dėka padarytu pelnu daroma.

Algis Stankus-Saulaitis

TAIP NEDERĖJO
Vilniaus universiteto 400 metų su

kakties minėjimas 1979 m. lapkričio 
11 d. Toronto universiteto Convoca
tion salėje praėjo labai kultūringai. 
Programa buvo vertinga ir įdomi — 
pritaikyta tam tikslui ir dvasiai. Tru
ko apie 4 vai. Iki pabaigos publikos 
sumažėjo per ‘4. Išėjo iš salės vien 
lietuviai, net tie, kurie taip ragino 
ateiti į minėjimą. Jų tarpe buvo ir 
lietuvių korespondentų, Lietuvos 
laisvinimo aukų rinkėjų, save lai
kančių dideliais patriotais. Daugiau
sia paliko salę tie "narsuoliai” per 
paskutinę pertrauką V. Smetonos 
koncerto metu. įdomu, koks buvo 
jų motyvas, nes minėjimas-koncertas 
buvo labai vertingas ir įdomus. Gėda 
lietuviams prieš svetimtaučius.

K. L.

Ginčas
— Aš medžiojau Afrikoje tig

rus, — sako vienas.
— Nesąmonė! — atkerta ki

tas. — Afrikoje tigrų nėra.
— Teisingai, nes aš visus juos 

iššaudžiau . . .

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis,

Specialistas portretų, 
vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų. įrėminimai

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

Tel. 249-3 1 77, po 6 valandos vakaro 248-9564

W. G. DRESHER SAn 

Į)rESHER-RaRAUSKAS ągen£nce 

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

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų —- Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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^"Tėviškės Žiburiu”trisdešimtmečio iškilmė

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

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

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

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

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

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

TO R O\T O

M MONTREAL

Anapilio žinios
— “Tėviškės žiburių” 30 metų 

sukakties proga nuoširdžiai sveiki
name laikraščio leidėjus bei visą jų 
štabą, skaitytojus ir bičiulius. Linki
me laikraščiui lietuviškai krikščio
niškomis idėjomis žėrėti ilgus ilgus 
metus.

— “Tėviškės žiburių" sukakties 
proga šį sekmadienį 11 vai. pamal
das laikys ir pamokslą sakys svečias 
iš Montrealio kun. dr. F. Jucevičius.

— Si šeštadienį, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, Mišios 7.30 
v.v. Svečias kunigas klausys išpažin
čių.

— Kalėdų eglutė parapijos vai
kams gruodžio 30 d. tuoj po 11 v. 
pamaldų. Eglutę ruošia jaunų šeimų 
būrelis. Praėjusį sekmadienį vaikų 
motinos turėjo pasitarimą.

— Lietuvių katalikių moterų 
draugijos šios parapijos skyriaus 30 
metų veiklos sukaktis bus paminėta 
gruodžio 16 d. Draugijos koncertas, 
iškviečiant iš Montrealio jaunimo 
ansamblių “Gintaras”, numatomas 
pavasarį.

— Praėjusią savaitę Sv. Jono lie
tuvių kapinės palaidotas a.a. Vytau
tas Mažulaitis, 56 m.

— Sekmadienio aukų vokeliai 
1980 m. gaunami po pamaldų para
pijos salėję,

— Kalėdiniu plotkelių gaunama 
po pamaldų parapijos salėje.

— Pakvietimai į N. Metų sutikimą 
Anapilio salėje gaunami parapijos 
salėje po pamaldų. Savaitės dieno
mis skambinti: P. Ščepavičius 766- 
3726, vakarais — R. Celejevska 231- 
8832.

— Pakrikštyta Irin Kathleen, Paul 
O’Connor Ir Denise Skurdelytės 
dukra.

— Pamaldos: šį šeštadienį už a.a. 
Emilijos ir Stanislavą Ažubalius; 
sekmadienį: 10 v. už a.a. Mariją Va
liulienę, 11 v. už "T. Žiburių darbuo
tojus, už Daniclių-Ališauskų šeimų 
mirusius, a.a. Bronių Raškauską ir 
a.a. Stasį Pulkį.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: $1.000 Teklė Sarguns (latvė); 
po $200: E. J. Sileikiai ir K. Mažu- 
laitienė (prisiminti sūnų a.a. Vytau
tą); po $100: E. Birgiolienė ir J. J. 
Pilipavičiai.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Antradienį, 8 v.v., jaunimas ren

kasi planuoti kalėdinės jaunimo pro
gramos.

— Ketvirtadienį, 8 v.v., renkasi 
vietnamiečių šalpos komitetas.

— Tarybos posėdis — gruodžio 11 
d., 8 v.v.

— Advento ir Kalėdų švenčių 
tvarkaraštis: pamaldos — kas sek
madienį, 9.45 v.r.; tačiau IV Adven
to sekmadienio pamaldos bus 1.30 
v.p.p., kurias praves mūsų jaunimas 
ir sekmadienio mokyklos mokiniai; 
bus Kalėdų eglutė su Kalėdų sene
liu;

Kūčių vakaro pamaldos su šv. Ko
munija — 6 v.v., Kalėdų rytą 9.45 v. 
(be Komunijos); gruodžio 30 d. pa
maldos — 9.45 v.r.

— Dėkojame moterų draugijai, 
kuri parapijai paaukojo $300, bei vi
siems, kurie prisidėjo prie Advento 
vainiko pynimo.

— Sveikiname "Tėviškės žiburius" 
3(Tmetų sukakties proga.

Lietuvių Namų žinios
— Sekmadienių popiečių aptarna

vimui reikalingos vyresnio amžiaus 
padavėjos. Kreiptis į šeimininkę ar
ba telefonu 677-5776,

— LN rengiama Kūčių vakarienė 
bus gruodžio 24, pirmadienį, 7.30 v. 
v., Karaliaus Mindaugo menėje. Bi
lietai parduodami sekmadienių po
piečių metu ir LN raštinėje darbo 
valandomis.

— N. Metų sutikimas — gruodžio 
31, pirmadienį, 7 v. v., Karaliaus 
Mindaugo menėje. Bilietai: $20, 
pensininkams $18, studentams $15; 
gaunami sekmadienių popiečių metu 
ir LN raštinėje darbo, valandomis.

— Toronto skautų-čių rengiamos 
Kūčios bus LN gruodžio 16 d.

— Lietuvių Verslininkų ir Profe- 
sijonalų S-gos metinis susirinkimas 
įvyks LN gruodžio 16 d., 3 v. p. p.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Adventinis susikaupimas prasi

deda šį ketvirtadienį Atgailos sakra
mentu 7.30 v.v.; bus tęsiamas penk
tadienį 7.30 v.v., šeštadienį 10.30 v.r., 
pirmadienį 7.30 v.v. Mišios su specia
liom ligonių maldom ir jų patepi
mu. Susikaupimą ves provincijolas 
kun. Paulius Baltakis, OFM, ir kun. 
Bernardinas Grauslys, OFM.

— Sį sekmadienį per 10 v. Mišias 
giedos pranciškonų kandidatai iš 
Kennebunkport.

— Susituokė Robertas Karauskas 
pu Dana Vaseryte, Šarūnas Valiulis 
su Ramūne Ulbaite.

— Elena Dambrauskienė atšventė 
savo 80-tąjį gimtadienį gausiame gi
miniu ir draugų būryje.

— Parapijos choras gruodžio 1 d. 
atšventė savo globėjos šv Cecilijos 
šventę pokyliu Parodų salėje.

— KLK Moterų Dr-jos parapijos 
skyriaus metinė šventė — šį sekma
dienį po 11.30 Mišių Parodų salėje. 
Bus agapė ir kun. B. Grauslio, OFM, 
paskaita.

— Pirmasis mėnesio penktadie
nis — gruodžio 7. Lankomi ligoniai 
ir seneliai aprūpinant sakramentais. 
Mišios vakare — 7.30.

— Sį Šeštadienį, gruodžio 8, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šventė. Mi
šios.mūsų šventovėje 8, 8.30, 9, 9.30, 
10 ir. 10.30.v.r.

— Uždaros vyrų rekolekcijos, ku
rias ves kun. P. Daugintis, SJ, bus 
gruodžio 7-9 d. d. King City, Ont. 
Registruotis klebonijoj.

— Studentų rekolekcijos Sharon, 
Ont., gruodžio 7-9 d.d. Vedėjai: kun.
J. Bacevičius, OFM, ir seselė Igne 
Marijošiūtė. Registruotis pas G. Cc- 
paitytę tel. 621-2343.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
parapijos raštinėje, o sekmadieniais 
ir zakristijoje.

— Parapijai aukojo: H. E. Stepai- 
čtai $100, A. E. Ripkevičiai $50; M. 
Mažulaitienė savo a.a. sūnaus Vytau
to atminimui — $300 liturginiams 
drabužiams pirkti.

— Vietnamo pabėgėliams aukojo:
J. M. Astrauskai $100, M. Valaitis 
$100, V. F. Skrinskai $25, J. Straz
das $20.

— Naujam pianinui pirkti aukojo:
K. D. Manglicai $100, K. M. Juzumai 
$60, Z. M. Burkšaičiai $50, A. Z. Pu- 
šinskai $50, V. T. Macai $50, A. N. 
Baneliai $50, S. J. Poškai $50, Z. A. 
Dobilai $40, V. B. Biretos $40, E. V. 
Janulevičiai $30, J. V. Samulevičiai 
$30, V. O. Girčiai $30, J. A. Rakaus
kai $30.

— Pakrikštytas Mykolas-Konradas 
(ne Kondratas), Gintauto ir Daivu- 
tės (Gataveckaitės) Bėrių sūnus.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Anas
taziją ir Igną Abromavičius, užpr. 
P. P. Remeikos, 8.30 už Barborą 
Stonkienę, užpr. E. J. Cuplinskai, 
9 v. už Simanavičių šeimos mirusius, 
užpr. A. R. Simanavičiai, 9.30 už Sta
nislovą Vaičiulį, užpr. E. Vaičiulie
nė, 10 v. už Antaną Cirūną, užpr. 
žmona, 10.30 už Joną Birgiolą, užpr. 
šeima; sekmadienį 8 v. už Kazimie
rą ir Kostą Jakubauskus, užpr. J. J. 
Šarūnai, 9 v. už Vladą Ramanauską 
ir Vladą Tamošiūną, užpr. E. K. Sie
kiai, 10 v. už Bronių Čepaitį, užpr. 
K. B. Čepaičiai, 11.30 už “Tėviškės 
žiburių” mirusius darbuotojus, 7 v.v. 
padėkos intencija, užpr. K. Bubliaus- 
kienė.

— Sveikiname “Tėviškės žibu
rius", švenčiančius 30-ties metų su
kaktį.

PARDUODAMAS VASARNAMIS 
SPRINGHURSTE — trys miegamie
ji, salonas, virtuvė, prausykla. Izo
liuotas žiemai, apstatytas gražiais 
baldais, išklotas kilimais, tinkamas 
gyvenimui vasarą ir žiemą, elektrinis 
šildymas. Tik kelios minutės nuo pa
plūdimio, arti Mėlynųjų Kalnų bei 
slidinėjimo. Naujas dvigubas gara
žas. Prašoma kaina $33,900. Skam
binti Mississaugoje tel. 279-9795.

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.

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

I valandę po pietų, LN Karaliaus Mindaugo menėje

fe

VAIKU ŠVENTĘ-popietę
PROGRAMOJE:
• Hamiltono lietuvių teatras "Aukuras"

(vaidins P. Orintaitės vaikams parašytų 
pasakų "Žirgūnė ir Gailė").

• Maironio mokyklos mokinių choras ir
deklamacijos.

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

• “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

i a. petrikonio meno |i MVW
!
 gruodžio 15 d. t, 4-8 |

-- -.16 d. 1 lp-1 f
prisikėlimo parapijos parodu salėje |

“Tėviškės žiburių” trisde
šimtmečio iškilmė — gruodžio 
9, sekmadienį, 4 v. p. p., Anapi
lio salėje. Tų dieną abiejose lie
tuviu katalikų šventovėse bus 
atnašaujamos Mišios už miru
sius ir gyvus “TŽ” darbuotojus. 
Lietuvos Kankinių šventovėje 
jos bus 11 v. r. (su kun. dr. F. 
Jucevičiaus pamokslu), Prisikė
limo šventovėje — 11.30 v. r. 
(su kun. Pr. Gaidos pamokslu). 
Popietinė iškilmė bus Anapilio 
salėje 4 v. p. p. Meninę dali at
liks žymieji mūsų solistai — G. 
Čapkauskienė. V. Verikaitis, 
Vyt. Paulionis ir skaitovė Iz. 
Žmuidzinienė iš Ročesterio. Iš
kilmėje dalyvaus visa eilė žymių 
žmonių iš Kanados ir JAV- Erd
vioje Anapilio salėje vietų dar 
yra. įėjimas Į šią iškilmę — $10 
(įskaitant vakarienę, paruoštą p. 
p. Bubulių). Maloniai kviečia
me dalyvauti “TŽ” skaitytojus, 
bendradarbius, rėmėjus ir visus, 
kuriems rūpi lietuviškoji spau
da.

Ryšium su “TŽ” sukaktimi 
gruodžio 9, sekmadienį, rengia
ma dail. Pr. Baltuonio kūrinių 
paroda mažojoje Anapilio salė
je. Ji veiks tik sekmadieni nuo 
10 v. r. iki 6 v. v. Atidarymas — 
12 v., dalyvaujant pačiam daili
ninkui.

KLK Moterų Draugijos Lietu
vos Kankinių parapijos skyriaus 
metinė šventė — gruodžio 16, 
sekmadienį. Iškilmingos pamal
dos 11 v. r., dalyvaujant narėms 
su vėliava, o po jų — agapė sa
lėje. Meninę programą atliks 
“Gintaro” dainininkės. Rengė
jos kviečia dalyvauti visas na
res, prijaučiančias bei jų šei
mas ir rėmėjus.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENt. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9076, vakarais 
tel. 763-625G. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir 1.1. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

Visų “Fabijolės” aktorių susi
rinkimas kviečiamas gruodžio 
9, sekmadienį, 1 v. p. p., Prisi
kėlimo patalpose.

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis šaukiamas gruodžio 
18 d., 7.30 v. v., Lietuvių Na
muose. Bus padaryti valdybos 
pranešimai ir renkama nauja 
valdyba, šis susirinkimas yra 
tuo įdomus, kad valdyba yra pa
kvietusi keletą referentų pada
ryti 5 minučių pranešimus įvai
riais Bendruomenei rūpimais 
klausimais: jaunimo — G. Juo- 
zapavičiūtė-Petrauskienė, kultū
ros — archit. A. Banelis, Vasa
rio 16 šventės — dr. J. Cuplins- 
kienė, visuomeninės veiklos — 
Al. Juzukonis. Visi tarybos na
riai (rinkti ir organizacijų atsto
vai) turi balsavimo teisę. Susi
rinkimas yra viešas ir visi ma
liniai kviečiami dalyvauti.

KLB Toronto apyl. valdyba
VLIKo seime gruodžio 8-9 

d.d. Baltimorėje iš Toronto da
lyvaus KLB pirm. J. R. Simana
vičius, Tautos Fondo Kanados 
atstovybės pirm. J. Vaičeliūnas, 
Tautos Fondo Toronto atstovy
bės pirm. A. Firavičius ir kt.

Kanados paštas skatina ne
delsti su kalėdinėmis siuntomis. 
Siuntiniai turėjo būti išsiųsti iki 
gruodžio 3 d. Laiškai ir kortelės 
uždaruose vokuose turi būti iš
siųsti iki gruodžio 13 (adresa
tams vietiniame mieste — iki 
gruodžio 17). Kalėdines korte
les, siunčiamas į JAV, reikia pa
žymėti “printed matter”, jei no
rima pasinaudoti III kl. tarifu. 
Pašto įstaigos metropoliniame 
Toronte bus atidarytos ir du 
šeštadienius — gruodžio 8 ir 15 
nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p.

“Tauro” klubas, vietoje gėlių 
mirus A. Andrulio žmonai, pa
skyrė $25 auką “T. žiburiams”.

A. a. Stasio Pulkio atminimui 
R. ir J. Paškauskai paaukojo 
“TŽ” $10.

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

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

Kalėdiniai ir N. Metų sveiki
nimai jau priimami “TŽ” admi
nistracijoje. Organizacijos ir pa
vieniai asmenys prašomi nedels
ti ir laiku atsiųsti sveikinimo 
tekstus. Paskutinė diena sveiki
nimams — gruodžio 11. Jie bus 
išspausdinti kalėdiniame nume
ryje, kuris išeis gruodžio 20 d. 
Kaip ir kitais metais, rengiamas 
puošnus bendras sveikinimas, 
kurin kviečiame įsirašyti pavie
nius asmenis, norinčius pasvei
kinti savo bičiulius ir išvengti 
Įprastinių kortelių. Įsijungiant 
į ši sąrašą, skiriama auka “T. Ži
buriams”.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
“TŽ” aukojo $30: Sofija ir Sta
sys Rakščiai, Fruitland, Ont., 
Gražina ir Haris Lapai, Marijo
nas Valaitis; $25: Balys Vaišno
ras, Helen ir Kęstutis Norkai, 
Hamilton, Ont.; $20: P. Ščepavi
čius, O. L. Rimkevičiai, dr. 
Aleksas ir Aldona Valadkos, 
Adelė ir Juozas Kizai, J. ir K. 
Dervaičiai, St. Catharines, Ont.; 
$16: Marija ir Juozas Vaseriai; 
$15: Sofija Pyževienė; $10: Onu
tė ir Kazimieras Girniai, Inger
soll, Ont., B. K. Žutautai, Stasys 
Jaseliūnas, Jadvyga Barzdaitie- 
nė, V. Matulaitis, Stasė ir Anta
nas Zimnickai, A.. S. Petraičiai; 
$7: Albina ir Stasys Kavaliaus
kai.

Neturintiems savo šelpiamų
jų ir norintiems Kalėdų proga 
sušelpti vargstančius Toronto 
mieste yra įsteigtas specialus 
biuras, kuris teikiamą pagalbą 
nukreipia į reikalinguosius. Ad
resas: Christmas Bureau, 36 Ca
ledonia Rd., Toronto, Ont. M68 
4S4. Tel. 656-2970. Įstaiga vei
kia nuo 8-30 v.r. iki 4.30 v.p.p. 
kasdien, išskyrus savaitgalius. 
Ji bus atidaryta iki gruodžio 
24 d.

Orangutangų tyrinėtoja Biru
tė Galdikaitė-Brindamour, kvie
čiama suinteresuotų kanadiečių 
draugijos, skaitė paskaitą OISE 
patalpose lapkričio 22 d. Daly
vavo apie 300 asmenų. Paskaiti
ninke su savo tėvais yra gyve
nusi Toronte ir kituose Kanados 
miestuose. Dabar ji gyvena pa
kaitomis Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje, ir Borneo saloje. 
Plačiau apie ją bei jos darbus 
— kitame “TŽ” nr.

Vytas; Gerulaitis dalyvauja Mont- 
realyjc gruodžio 4-9 d. d. “World 
Championship Tennis Challenge 
Cup” varžybose. Rungiasi 8-ni žy
mieji pasaulio tenisininkai dėl gali
mo $180.000 honoraro laimėtojui.

Šios varžybos kelia didelį susido
mėjimą Vakarų pasaulyje. Apskai
čiuojama, kad televizijos tinklai pa
sieks 225 milijonus žiūrovų. Kvebe
ko provincijos valdžia, siekdama po
litinės reklamos, yra jau užpirkusi 
televizijos skelbimų laiką. J. B.

Sol. G. Čapkauskienė grįžo iš Aus
tralijos su geriausiais įspūdžiais. Ten 
ji atliko net keletą koncertų, aplan
kydama net ir mažesnes lietuvių gy
venvietes. Gruodžio 9, sekmadienį, 
ji koncertuos “T. žiburių” trisde
šimtmečio iškilmėje Toronte, Ana
pilio salėje.

Kalėdinių dovanų bingą suruošė 
“Rūtos” klubas lapkričio 28 d. Tai 
buvo gera proga apsirūpinti kalėdi
nėmis dovanomis. Visuotinis klubo

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS A D AMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

. — IKIŪMTREfiUŪ UETUUių
UIZ&±3 HflEDITūlftUJR

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einomqsios vtos 6% Asmenines .............................. 15%
Taupomąsias s-tas .12% Nekiln. turto ............ 14.5%
Pensiją planas ........... 10% Čekių kredito ............................ 16.5%
Term. ind. 1 m. 11.75% Invcstacincs nuo ................... 15.5%
Trumpai, term Ind. iki 13%

Duoda nemokamą gyvybės draudę Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. $10,000 už paskolos nimą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve 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.

Stasys ir Eugenija Čepai savo 
artimųjų tarpe atšventė 50 m. 
vedybinę sukaktį. Sukaktuvinin- 
kaixta proga gavo popiežiaus pa
laiminimą.

“LKB Kroniką” svetiinomis 
kalbomis parėmė $100: J. Pri- 
šas; $40: J. ir M. Aastrauskai, 
$25: V. Tamulaitis; $20: A. 
Skrebflnas; $10: Jurgis Račys.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
išleido knygą “The Violations 
of Human Rights in Soviet Oc
cupied Lithuania. A report for 
1978”. Jame išsamiai išdėstyti 
žmogaus teisių pažeidimai Lie
tuvoje. Leidinį redagavo dr. T. 
Remeikis ir Br. Nainys, šis lei
dinys siuntinėjamas spaudai, 
institucijoms, valdžios žmo
nėms, visuomenės veikėjams 
JAV-se ir Kanadoje.

i

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruošta 50 metu vedybinę sukaktį. Di
džiausia padėka mūsų vaikams, žen
tams, marčiai, dukraitėms ir vaikai
čiui. Nuoširdi padėka kun. Eugeni
jui Jurgučiui, OFM, už atlaikytas šv. 
Mišias, solistui V. Verikaičiui už gies
mes šventovėje, A. Vibriui už pra- 
vedimą salėje pokylio, A. Stulgins- 
kui už muziką.

Visiems giminėms, draugams, pa
žįstamiems už sveikinimus, dovanas 
ir prisidėjimą prie šios mūsų šven
tės nuoširdus ačiū —

Ona ir Vincas Beresnevičiai

PADĖKA
Nuoširdi mano padėka dr. A. Va

latkai už rūpestingą priežiūrą, dr. 
McIntyre už sėkmingai padarytą ope
raciją. Nuoširdžiai dėkoju už lanky
mą ligoninėje ir namuose, už gausias 
gėles ir vertingas dovanas: kun. B. 
Mikalauskui, OFM, kun. L. Januškai, 
OFM, seselei M. Brizgytei, J. Ruslie- 
nei, U. Žilinskienei, A. T. Žiliams, 
V. Siminkevičienei, E. Janiūnienei,
L. Novogrodskienei, O. Juodviršie- 
nei, G. J. Šulcams, A. Zubriui, Z. J. 
Didžbaiiams, KLK Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo skyriui, K. Butienei, LN 
Moterų Būreliui, O. Indrelienei, SLA 
organizacijai, B. Niūnevienei, M. Ja- 
sionytei, V. Knyvaitei, I. Vadauskie- 
nei, M. Senkuvienei, J. Vaitiekūnai
tei, M. Janušienei, M. A. Seliokams, 
B. Kcrulienei, J. Ignatavičienei, A. 
Vilimienei, E. Jaškuvienei, P. Šim
kienei, R. Klemkienei, O. Jakimavi
čienei, O. Karaliūnienei, Jūratei ir 
Matui Grents, J. Kudabai, A. Firavi- 
vičiui.

Dėkoju savo mielam vyrui už rū
pestį ir įvairią pagalbą mano ligos 
metu.

Visiems, visiems dėkinga —
Marija Basalykienė

narių susirinkimas įvyko gruodžio
5 d. ‘

Kristaus Karaliaus šventė buvo at
švęsta su atitinkama iškilme AV 
šventovėje grifodžio 2 d., dalyvau
jant kaikuriom organizacijom su vė
liavomis.

Kun. dr. F. Jucevičius, Sv. Kazi
miero par. klebonas, gruodžio 9, 
sekmadienį, dalyvaus “T Žiburių" 
trisdešimtmečio iškilmėse Toronte 
— Mississaugoje ir Lietuvos Kanki
nių šventovėje pasakys pamokslą. 
Montrealyje tą sekmadienį jį pava
duos kitas kunigas.

“Gintaro” ansamblis jautriai per
gyveno išvykos į Torontą atšaukimą 
dėl įvykusio pavojingų dujų sprogi
mo Mississaugoje. Viskas jau buvo ' 
paruošta kelionei dviem autobusais. 
Koncertas turėjo įvykti lapkričio 17 
d. Vietoj to Įvyko jaukus pobūvis Sv. 
Kazimiero par. salėje. Patirta, kad 
Montrealio “Gintaras” kviečiamas į 
Torontą ateinantį pavasarį.

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

“T. Žiburių” trisdešimtmečio 
proga gautas laiškas iš Kanados 
gubernatoriaus įstaigos Otavoje, 
kuriame gubernatoriaus asisten: 
tė Jeanne Marsolais rašo: “I ant 
pleased, on behalf of His Excel
lency, to send warm greetings 
and best wishes on the occasion 
of your Thirtieth Anniversary”.

“The Toronto Sun” lapkričio 
29 išspausdino ilgą rašinį apie 
Lietuvos sportininko Vlado če- 
siūno pabėgimą V. Vokietijoje 
ir pagrobimą, atliktą sovietinių 
agentų. Dienraštis, remdamasis 
lietuvių žmogaus teisių komite
to nario A. Juzukonio pateikto
mis žiniomis, rašo, esą prisibi- 
joma, kad VI. Cesiūnas pasiko
rė. V. Vokietijos vyriausybė, su
teikusi jam politinę globą, per- 
mažai rūpinosi jo apsauga ir jo 
pagrobimo ištyrimu. V. Vokie
tijos vyriausybė net neprotesta
vusi prieš VI. Cesiūno pagrobi
mą. Atrodo, jog V. Vokietija 
tiek pat nesaugi, kaip ir Suo
mija.

Lietuviškos vestuvės. Gruo
džio 1 d. Prisikėlimo šventovėje 
susituokė Šarūnas Valiulis su 
Ramune Ulbaite, “Volungės” 
dainininke. Vedybų puota įvyko 
Anapilio salėje. Jai vadovavo J. 
Žiūraitis. Jaunieji gavo daug 
sveikinimo telegramų, jų tarpe 
iš PLB pirm. inž. V. Kamanto. 
Meninėje dalyje pasirodė “Vo
lungė”. Ramunė yra ateitininkė, 
baigusi Toronto universitetą ir 
iki šiol dirbusi didelėje firmoje. 
Šarūnas Lojolos universitete ga
vo magistro laipsnį ir dirba 
verslo srityje. Jaunieji apsigy
vens Čikagoje. — Robertas Ka
rauskas ir Danutė Vaserytė su
situokė taip pat Prisikėlimo 
šventovėje. Koncelebracinėse 
pamaldose dalyvavo kun. A. Si
manavičius, kun. P. Ažubalis ir 
kun. B. Pacevičius. Pamaldų 
metu giedojo sol. V. Verikaitis. 
Vestuvių puota įvyko Prisikėli
mo par. salėje, dalyvaujant per 
300 svečių. Jaunoji darbuojasi 
kaip rentgeno specialistė, jau
nasis — skaitytuvų įmonėje. 
Puotai vadovavo A. Vitkienė.

“Linguaphone” institutas, ku
rio specialybė — įvairių kalbų 
mokymas, siūlo lengvo metodo 
kursą, kurį galima išeiti na
mie, klausant įrekorduotų juos
telių. Tai ypač parankus būdas 
norintiems išmokti anglų kalbą 
arba patobulinti jos mokėjimą. 
Plačiau žiūr. šio “TŽ” 5 psl.


