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Vyriausybė ir mozaika
Kanada paprastai vaizduojama kaip tautybių mozaika 

(derinys), kurioje kiekviena grupė randa savo vietą ir spal
vą. Kaip imigracijos kraštas Kanada per ketvertą šimtme
čių priėmė milijonus naujų gyventojų. Dėlto ir sakoma, 
kad,išskyrus indėnus bei eskimus, visi yra imigrantai, tik 
vieni jų yra atvykę prieš šimtmečius (jų palikuonys), kiti 
— prieš dešimtmečius. Kanados gyventojų pagrindą betgi 
nuo pat valstybinio gyvenimo pradžios sudarė prancūzai ir 
anglai. Ilgainiui ši proporcija.keitėsi, ir šiuo metu beveik 
trečdalis Kanados 2?-jų milijonų gyventojų yra neanglai 
ir neprancūzai. Nors kitų tautybių gyventojų skaičius buvo 
nemažas, tačiau valstybiniame gyvenime jis nedaug tereiš
kė — visur vyravo anglai ar prancūzai. Dalykai pradėjo 
keistis ypač nuo 1971 metų, kai P. E. Trudeau vyriausybė 
paskelbė daugiakultūrę politiką, atidarančią platesnius 
vartus ir kitom tautybėm. Tą politiką patvirtino Kanados 
parlamentas bei visos politinės partijos. Tai reiškė, kad 
tautinės bendruomenės, vadinamos etninėmis arba etno
kultūrinėmis grupėmis, gali visu plotu reikštis krašto gyve
nime, aktyviai jame dalyvauti ir gauti netgi finansinę pa
ramą iš valstybinių išteklių. Daugelis tautinių grupių, o jų 
tarpe ir lietuviai, ta parama pasinaudojo.

TAIP buvo valdant liberalų partijai. Tai buvo laikotar
pis, kai tautinės grupės ėmė reikštis platesniu mastu, 
jausdamos, kad jų veikla yra tiek pat kanadiška, kiek 
anglų ir prancūzų. Buvo sudaryta daugiakultūrė Kanados 

taryba, kurios uždavinys — būti patariamuoju balsu vy
riausybei, ypač daugiakultūrių reikalų ministeriui. Per 
eilę metų toji taryba paruošė daugybę rekomendacijų vy
riausybei, kuri dalį jų įvykdė (parama lėšomis, skelbimai 
etninei spaudai ir pan.), bet dauguma jų liko ilsėtis bylose. 
Gal mažiausiai padaryta švietimo srityje, kuri priklauso 
provincinėm vyriausybėm. Federacinė vyriausybė skyrė 
lėšų tam reikalui, bet provincijos nerodė didelio uolumo. 
Vis.dėlto per keletą metų ir šioje srityje pasistūmėta dau- 
giakultūrio gyvenimo linkme. Buvo ženklų, rodančių, kad 
daugiakultūrė politika apima vis platesnius barus ir su
daro palankią atmosferą etninėm grupėm, nors netrūksta 
ir opozicijos. Jaunimas, pradėjo didžiuotis savo kilme, jješ- 
knti savo šaknų, jomis domėtis. Seniau vyravo priešmga 
linkmė — vaikai slėpė savo kilmę, jos gėdijosi ir stengėsi 
suanglėti arba suprancūzėti, kad nesiskirtų nuo kitų. Vy
riausybės politikos dėka visa tai gerokai pasikeitė ir dabar 
tik nesusipratėliai stengiasi asimiliuotis anglų arba pran
cūzų visuomenėje, atsisakyti savo tapatybės.

PRIEŠ pusmeti pasikeitė Kanados vyriausybė — val
džion atėjo konservatorių partija. Daugiakultūrių rei
kalų ministeriu, kartu valdančiu ir sportą bei fizinio 
lavinimo sritį, buvo paskirtas Steve Paproski. Iš ligi šiol 

turimų duomenų matyti, kad iš esmės vyriausybės politika 
nepasikeitė. Naujasis ministeris tiktai paskyrė daugiausia 
savo partijos žmones į daugiakultūrę tarybą, ypač jos vado
vybę, sušaukė pirmą jos suvažiavimą, kuriame išdėstė savo 
politiką. Iš jos ryškėja, kad vyriausybė esminiuose daly
kuose tęs pradėtą daugiakultūrę politiką, nors nevengs pa
keitimų bei naujų posūkių. Visdėlto atrodo, kad lėšos dau- 
giakultūrėi veiklai bus mažinamos. Ypač tai pajus etninė 
spauda, kuri iki šiol gaudavo apmokamus valdžios skelbi
mus, kaip ir anglų bei prancūzų laikraščiai, šis klausimas 
iškilo ir parlamente. Ministeris S. Paproski patarė etninei 
spaudai orientuotis į pramonę ir iš ten laukti skelbimų. Vė
liau jis pareiškė, kad anksčiau etninei spaudai numatytos 
sumos dar nesumažintos ir kad vyksta tyrinėjimo procesas. 
Čia dera priminti, jog etninė spauda turi tokią pat teisę į 
vyriausybės skelbimus, kaip ir oficialiųjų kalbų laikraščiai. 
Išjungus etninę spaudą, daugybė gyventojų netektų infor
macijos šaltinių. Tai būtų neleistina diskriminacija. Kana
dos spauda, kaip ir gyventojai, yra daugiakalbė, todėl ir 
vyriausybė turėtų atitinkamai ja naudotis.

PRANEŠIMAS IŠ STOCKHOLMO

Estijos pogrindžio spauda

KANADOS ĮVYKIAI

Pabėgėliai iŠ Vietnamo
Imigracijos ministeris R. At- 

key pranešė, kad Kanados vy
riausybė sustabdys finansinę 
globą pabėgėliams iš Vietnamo. 
Jų nutarta įsileisti Kanadon iki 
1980 m. pabaigos 50.000. Ligi 
šio laiko valdžia globą suteikė 
12.000 pabėgėlių, įvairios orga
nizacijos bei grupės — 26.000. 
Pasak R. Atkey, valdžios globo
tinių skaičius bus užbaigtas su 
15.000, organizacijoms palie
kant 35.000. Paremti papildo
mus 9.000 joms nebus persun- 
ku. Vyriausybė tada sutaupys 
apie $22 milijonus, kurie bus 
nukreipti badaujantiems Kam- 
bodijos ir Laoso gyventojams 
bei pabėgėliams. Šiam sprendi
mui, galimas dalykas, turėjo įta
kos parlamento bei vyriausybės 
narių gaunami laiškai, 5:1 san
tykių pasisakantys prieš tokio 
didelio pabėgėlių skaičiaus įsi
leidimą Kanadon.

Federacinės konservatorių 
partijos populiarumo kritimą 
liudija Gallupo instituto lapkri
čio pradžioje pravesti viešosios 

nuomonės tyrimai, kuriuos bu
vo užsakęs didžiausias Kanados 
dienraštis “The Toronto Star”. 
Federacinio parlamento rinki
muose gegužės 22 d. konserva
toriai buvo gavę 369?, liberalai
— 40$r, NDP socialistai — 18%. 
Juos tada su labai tnenka atsto
vų persvara laimėjo konserva
toriai, mažumos vyriausybę su
darė min. pirm. J. Clarkas. Pas
kutiniuosiuose Gallupo institu
to tyrimuose už konservatorius 
pasisakė tik 28$;, už liberalus
— 47%, už NDP — 2391. Tai 
įvyko dvi savaites prieš P. E. 
Trudeau paskelbtą pasitrauki
mą iš liberalų vado pareigų. Ta
me pačiame tyrime min. pirm. 
J. Clarko vyriausybe buvo pa
tenkinti 29%, nepatenkinti — 
4791, neapsisprendę — 24%. 
Pačiu min. pirm. J. Clarku pa
tenkintų buvo 3291, nepaten
kintų — 52%, neapsisprendusių 
17%. Tuo tarpu P. E. Trudeau 
geru liberalų vadu laikė 65%, 
blogu — 28%, savo nuomonės 
nepareiškė 8%. E. Broadbentas

(Nukelta i 8-tą psl.)

Popiežius JONAS-PAUMUS II apaštališkoje delegatūroje Vašingtone, kur 1979. X. 6 priėmė diplomatinių atsto
vybių šefus su žmonomis, šioje nuotraukoje — Lietuvos atstovas dr. ST. BAČ'KIS, O. BAČKIENĖ ir jų sūnus prel. 
A. BACK1S, dirbantis Vatikane ir lydėjęs popiežių kelionėje po Jungtines Amerikos Valstybes

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Neramios soviety mažumos
MONS. KL. RAZMINAS

Arti milijono egzempliorių 
spausdinamas italų kalba tarp
tautinis žurnalas “Selezione dal 

-Reader’s Digest'J 1979 m. lap
kričio numeryje paskelbė platų 
Richard Murphy straipsnį “Ne
ramios sovietų mažumos”. Ja
me autorius objektyviai nagri
nėja rusų pastangas “suvirškin
ti” pavergtas tautas rusų inter
nacionalizmo katile. Autorius 
rašo: “Penkiolikoje sovietų res
publikų gyvena daugiau kaip 
šimtas įvairių, visai skirtingų 
tautinių grupių. Šis milžiniškas 
tautinis ir kultūrinis mišinys 
jau daugeli metų sudaro Krem
liui vieną didžiausių rūpesčių. 
Neramumai Tiflise, Ukrainoje, 
Baltijos kraštuose ir kitose so
vietų respublikose rodo, kad 
tautinė sąmonė nenori be pasi
priešinimo nusilenkti rusifika
cijos diktatui. Tai patvirtina ir 
prancūzų rašytoja Helene Car- 
rere d’Encausse savo dokumen
tinėje knygoje ‘L’empire ėda
te’ — (Suskilusi imperija). Au
torė čia rašo: ‘Kai 1917 metais 
komunistai paėmė valdžią, pa
žadėjo lygybę visom tautom. 
Bet praktikoje jie įgyvendino 
visai naujo tipo imperializmą, 
kuriame federacinė rusų res
publika tapo lyg “didžiuoju bro
liu” keturiolikos kitų respubli
kų tarpe. Visose gyvenimo ap
raiškose buvo įvesta ‘kultūrinė 
rusifikacija’. Tai, aišku, sukėlė 
nepasitenkinimą ir pasiprieši
nimą, kuris jaučiamas net ka
riuomenėje. . .”

“Dar didesnį susirūpinimą, 
— rašo toliau R. Murphy, — 
Maskvai kelia vis labiau didė
jantis religinio jausmo atgiji
mas, kuris glaudžiai jungiasi su 
tautinių teisių gynimu. Tai ypač 
pastebima Baltijos krašte Lie
tuvoje. kur Katalikų Bendrija 
tapo kovingo tautinio judėjimo 
centru. Savaime aišku, kad tai 
ir yra vienintelis kanalas prasi
veržti pro sovietinės oficialio
sios struktūros rėmus. Daugiau 
kaip 50'< lietuviu yra prakti
kuojantys katalikai, nors pasku
tiniųjų metu laikotarpyje sovie
tai vien Lietuvos sostinėje Vil
niuje uždarė 23 šventoves, pa
naikino visus vienuolynus, iš
vaikė seseris vienuoles ir su
varžė seminaristų priėmimą į 
vienintelę kunigų seminariją 
Kaune. . .”

“Nežiūrint to, — pastebi ‘Se
lezione’ autorius, — lietuvių 
protestai prieš rusifikaciją vis 
stiprėja. Kasmet rašomi įvairūs 
memorandumai, protestai ir 
prašymai augštiesiem sovietų 

vadam ir laisvojo pasaulio as
menybėm dėl religinės laisvės 
varžymų. Tuos prašymus pasi
rašo tūkstančiai tikinčiųjų bei 
daugiau kaip pusė Lietuvos ku
nigų Pp^terurju , ' >i pasiro
dė net pogrindinis žurnalas, 
skelbiantis atvira kovą sovietų 
valdžiai. Tie tautiniai sąjūdžiai 
visomis jėgomis siekia savo 
kraštų nepriklausomybės nuo 
Maskvos. Milijonai asmenų at
virai reiškia savo nepasitenkini
mą dėl didelio rusų šovinizmo. 
Ukrainiečiai, baltiečiai, armė
nai ir kitos tautos yra tikros 
tautinių sukilimų minos ‘Didžio
sios Motinos Rusijos’ kūne! So
vietų vadovai tai jaučia ir yra 
susirūpinę. Tai patvirtina nuo
lat rengiamos internacionalinės 
konferencijos, studijų dienos, 
stengiantis nugalėti nacionaliz
mo problemas, kurios vis labiau 
ryškėja.”

Paminėjo M. K. Čiurlionį
Įtakingas Romos dienraštis 

“II Messaggero” spalio 3 d. lai
doje, meno skyriuje, plačiai pa
minėjo M. K. Čiurlionį. Dien
raščio bendradarbė meno kriti
kė Gabriella Di Milia septynių 
skilčių straipsnį pavadino “Mis
terijos spalvos”.

“Pirmą kartą, — rašo “11 
Messaggero”, — kaikurie lietu
vio menininko M. K. Čiurlionio 
paveikslai peržengė Sovietų Są
jungos sienas ir buvo išstatyti 
Berlyno festivalyje. Taip Euro
pos meno kritika galėjo susipa
žinti su iki šiol mažai pažinto 
autoriaus kūriniais, kurie turė
jo nemažą įtaką “kilniajam” 
Kandinskio ir Mondriano abs- 
traktizmui”. Ilgas straipsnis 
iliustruotas M. K. Čiurlionio 
nuotrauka ir jo akvarele iš cik
lo “Vasara”.

Gabriella Di Milia išsamiai 
nagrinėja Čiurlionio meno rai
dą ir originalumą, plačiau apta
ria Čiurlionio “Gyvatės sonatą”, 
“žvaigždžių sonatą”. “Zodiako 
ženklus” ir “Jūros sonatą”. Au
torė pagrįstai pabrėžia, kad 
Čiurlionio meno įtaka to laiko
tarpio abstraktizmo meninin
kams buvusi labai žymi. Garsu
sis' Kandinskis pažino Čiurlionį 
ir matė jo kūrinius rusų meni
ninkų parodoje Petrapilyje.

Sacharovo tribunolas
“La Casa di Matriona” (Mat- 

rijonos Namai) yra viena pa
grindinių leidyklų Italijoje, ku
ri atvirai kelia sovietų ideologi
jos ir kultūros bankrotą, įgalina 
žmogaus teisių gynėjus atskleis
ti pasauliui žiaurią komunisti
nio režimo tikrovę. Tuo tikslu 
“La Casa di Matriona” leidžia 

ištisas serijas knygų komunizmo 
problemom nušviesti. Taip “Ru
sų Propilėjų” serijoje ši leidyk
la atspausdino net du išsamius 
rusų filosofo N. Berdiajevo vei
kalus apie "Komunizmo kilmę 
ir reikšmę” bei “Krikščionybę 
ir klasių kovą”. “Tyrinėjimų’ 
serijoje išleisti net 8 veikalai.

Jų tarpe ypatingos reikšmės 
turi jėzuitų kun. A. Floridi vei
kalas “Maskva ir Vatikanas”, 
kuriame plačiai panaudota 
“L K B Kronikos” medžiaga. 
Speciali serija pavadinta “Liu
dijimai” (Testimonianze). Šioje 
serijoje jau pasirodė ir “LKB 
Kronikos” itališkasis vertimas
I- jo tomo ir rengiamas jau
II- sis. Be to, čia išleisti Sacha
rovo tribunolo Hagoje doku
mentai, kur paskelbti ir visi lie
tuvių liudininkų pareiškimai.

“La Casa di Matriona” išlei
do ir II-jo Sacharovo tribunolo, 
įvykusio 1977 m. Romoje, doku
mentus “Antrasis Sacharovo 
tribunolo aktas”. Keletas pusla
pių šioje knygoje skirta Tomo 
Venclovos liudijimui apie reli
ginės laisvės varžymus Lietuvo
je. Be to, čia pateikiami Helsin
kio grupės atstovų Tomo Venc
lovos ir Liudmilos Aleksejevos 
liudijimai apie 7 moksleivių iš
metimą iš mokyklos Vilniuje 
dėl jų religinių ir tautinių įsiti
kinimų. Du atskiri puslapiai 
skirti Lietuvos Helsinkio gru
pės paskelbtam dokumentui 
apie ištremtų Lietuvos vyskupų 
Julijaus Steponavičiaus ir Vin
cento Sladkevičiaus padėtį. Jų 
ištrėmimas be jokio teisminio 
pagrindo ir sukliudymas beveik 
ištisus 20 metų eiti savo gany- 
tojines pareigas aiškiausiai 
prieštarauja Helsinkio nutari
mų 1-3 ir 8 paragrafui, šį doku
mentą pasirašė Lietuvos Helsin
kio grupės nariai kun.' K. Ga- 
ruckas, Ona Poškienė, Viktoras 
Petkus, Ejtanas Finkelšteinas, 
Tomas Venclova. Jurij Orlov su 
Liudmila Aleksejeva.

Kalk geležį, kol karšta'.
Šios patarlės ištikimai laiko

si Italijos lietuvių E L T A- 
PRESS redaktorius ir leidėjas 
mons. V. Mincevičius. Vos ga
vęs iš Lietuvos “LKB Kroni
kos” 38 nr., tuoj pat išvertė į 
italų kalbą ir daugiau kaip po
ros tūkstančių egzempliorių ti
ražu atspausdino ELTA-PRESS 
spalio 10-jame nr. šie tūkstan
čiai ELTA-PRESS egzempliorių 
jau pasiekė Italijos spaudą, vi
sas įtakingas Italijos ir užsienio 
institucijas, viešojo gyvenimo ir 
K. Bendrijos vadovaujančius 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pastaruoju metu Švedijos es
tus pasiekė du pranešimai apie 
pogrindžio spaudą. Pirmiausia 
tai liečia Tartu universiteto stu
dentų iniciatyvą leisti savo ne
oficialų laikraštį “Poolpaeva- 
leht" (Pusdienraštis). Jis turė
jo pasirodyti kas dvi savaitės. 
Iš viso buvo išleisti 7 ar 8 nu
meriai (pirmas 1978.X. 14, pas
kutinis 1979 m. bene sausio mė
nesį). Penki šio “Pusdienraš- 
čio” numeriai prasiskynė kelią 
ir į Vakanis. Iš jų galima susi
daryti vaizdą, kas rūpėjo Tartu 
universiteto studentų grupei, 
užsimojusiai leisti laisvą, cen
zūros nevaržomą laikraštį.

Pirmame leidinio numeryje 
rašoma; kad jis skiriamas inte
ligentams, siekiant gilesnio re
ligingumo bei religinės kultū
ros, kuri padėtų užtikrinti' tau
tos egzistenciją. Kad leidėjams 
religinės problemos tikrai rūpi, 
liudija ir kiti straipsniai, kelian
tys bendrąsias kultūros proble
mas bei abstrakčius filosofijos 
klausimus, liečiančius religiją.

Numeriai nedideli, vos 8-10 
mašinraščio puslapių, bet juose 
nestinga kultūros gyvenimo 
naujienų, rašoma net apie išei
vijos estus, spausdinami groži
nės literatūros kūriniai. Ypač 
vertingos žinios apie kitus estų 
laisvosios spaudos leidinius.

Užsienyje mažai žinoma apie 
estų pogrindžio spaudą. Kokia 
ji? štai straipsnis “žodžio ne, 
galima uždrausti ar užmušti”, 
padaugintas kaip planuojamos 
serijos nr. 1. Rinkiniai: “Vigi
lia” (čia sudėti straipsniai lie
čia bendrąsias kultūros proble
mas); “Ecclesia et Lectio” (.re
liginiai straipsniai); “Lectio” ir 
almanachas “žodis”.

Minėtas “Pusdienraštis” bu
vo paskelbęs ir savo adresą: Tar
tu, Paelsono g. 14. Tai studentų 
bendrabutis. Nustatyta ir pre
numeratos kaina: Švedijoje — 
5 kr., Danijoje — 10 kr., JAV 
— 2 dol., Vokietijoje — 5 DM, 
kituose kraštuose — nemoka
mai.

Šitą jaunatvišką iniciatyvą 
1979 m. pradžioje pradėjo per
sekioti Tartu KGB skyrius. Šve
diją pasiekusiuose pranešimuo
se pasakojama, kad Saugumo 
pareigūnai, padedami kaikurių 
universiteto žmonių, pradėjo 
jieškoti neoficialaus laikraščio 
leidėjų. Gegužės 30 d. buvo iš
kviesti tardymui keturi labiau
siai įtariami studentai, bet jie 
atsisakė eiti į KGB, nes šauki
mai buvo neteisėti. Tada birže
lio 4-5 d.d. visi keturi buvo mi
licijos prievarta nugabenti į 
KGB skyrių ir po vieną tardo
mi. Juos kaltino už tai, kad jie 

Šiame numeryje:
Vyriausybė ir mozaika 

Tautinės grupės Kanadoje ir vyridusybės politika 
Neramios sovietų mažumos

Pranešimas iš Italijos apie užsienio spaudos balsus 
Estijos pogrindžio spauda 

Mūsų bendradarbio pranešimas iš Stockholmo
Jaunimas apie religijų

Nuomonė lietuvių jaunimo, gyvenančio Pietų Amerikoje 
Knyga gali sugriauti Sovietiją?

Laiškas “Tiesos” redaktoriui A. Laurinčiukui Vilniuje
Lietuvaitė — orangutangų tyrinėtoja

Birutė Galdikaitė ir jos paskaita Toronto visuomenei
Dvylikos vaikų motina 

Lietuvė Venecueloje, globojanti dvylika vaikų 
Stiprėja sportinė veikla 
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Žmoniškumas atšipino giltinės dalgį

Tęsinys straipsnio apie išgelbėtą Lietuvos žydę
Paskutinis "Emilijos Platerytės" spektaklis

Čikagiškio “Dainavos” ansamblio išvyka į Klevelandą 
"Amerikos pirtyje" autorystės problema 

Buvo du broliai, bet kuris parašė populiariąją komediją?
Ramybės kampelis Brazilijoje

Įspūdžiai mūsų bendradarbio, aplankiusio lietuvišką šeimą
Ideologi ja ir santvarka

Socializmas kaip idėja ir sistema įvairiuose kraštuose

rinkę medžiagą apie “buržuazi
nį” Estijos laikotarpį, ketinda
mi ją paskelbti. Be to, jie leidę 
bei platinę nelegalų antitary
binį laikraštį. Hubertas Jakob- 
sas buvo kaltinamas buvęs 
“Pusdienraščio” redaktorium, o 
kiti trys — Jaanas Isotammas, 
Mattis Milius ir Viktoras Niit- 
soo jam talkinę. Be to, Isotam
mas kaltintas dar ir už tai, kad 
parašęs Martą Nikių ginantį 
raštą.

Visi keturi estai nebuvo for
maliai apkaltinti, tik raštu per
spėti dėl antitarybinės veiklos 
pagal augšč. tarybos potvarkį, 
išleistą 1972.XII.25. J. Isotam
mas ir M. Milius perspėjimą 
pasirašė, Jakobsas ir Niitsoo su 
jo turiniu nesutiko ir pasirašyti 
atsisakė. Raštišką perspėjimą 
Saugumo darbuotojai papildė 
žodžiu: “Padarykit galą savo 
laikraščiui arba pateksit į ka
lėjimą”. H. Jakobsą už tai paša
lino iš universiteto, komjauni
mo ir Tartu jaunųjų rašytojų 
sąjungos pirmininko pareigų. 
Apie kitus tris estų pogrindžio 
laikraščio leidėjus gautuose 
pranešimuose sakoma, kad jie 
turėjo nemalonumų universite
te. A. Lembergas

Lietuviu
laimėjimas

Šveicarijos lietuviams pavyko 
surasti rėmėją, kuris apmokėjo 
išlaidas "LKB Kronikos” 36 nr. 
vertimo išleidimo. Leidinys pa
vadintas "So leben Litauens Ka- 
tholiken” (Taip gyvena Lietu
vos katalikai). Jis išspausdintas 
vokiečių kalba organizacijos, 
kuri vadinasi “Glaube in der 2. 
Welt” (Tikėjimas antrame pa
saulyje). Iliustruotas Aušros 
Vartų paveikslu, vyskupo J. 
Steponavičiaus atvaizdu ir Šv. 
Kazimiero šventovės nuotrau
ka. pažymint, kad ji paversta 
ateistiniu muzėjumi.

Ši knygelė išsiuntinėta visoms 
vokiškai kalbančioms parapi
joms Šveicarijoje, platinama 
katalikų centruose Vokietijoje 
ir Austrijoje.

Institutas G2W savo leidžia
mame biuletenyje “G2W Infor- 
mationsdienst”, kuris išeina du 
kartus į mėnesį, daug vietos 
skiria “LKB Kronikos” infor
macijai. Tokiu būdu kelių metų 
laikotarpyje buvo išspausdinti 
svarbesnieji “LKB Kronikos” 
straipsniai vokiečių kalba, šią 
informacinę G2W instituto veik
lą palaikydama, Šveicarijos Lie
tuvių Bendruomenė įstojo į šį 
sambūrį kolektyviniu nariu. J. J.
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Jaunimas apie religija

Sveikinimai

ALEKSANDRA VAISIŪNIENfc

S.m. spalio 11 d. Venecuelos 
Jaunimo Sąjunga pakvietė besi
lankantį svečią kun. Praną Ga
vėną, “Mūsų Lietuvos” redakto
rių. ir mūsų kolonijos kapelioną 
kun. Antaną Perkumą vakaro
nei bei pokalbiui. Vakaronė įvy
ko gražiame Mažeikų ūkyje.

Jaunimo Sąjungos pirm. inž. 
Aras Mažeika šiais metais baigė 
inžinerijos mokslą. Mažeikų šei
mos jaunimas yra išskirtinų ga
bumų vaikai — gimnazijoje, 
universitete ir kitose mokyklose 
buvo pirmaisiais mokiniais. Jų 
yra penki sūnūs ir viena dukra. 
Visi yra baigę ar bebaigtą augš- 
tuosius mokslus.

Pasivaišinus Aras Mažeika, 
Jaunimo Sąjungos pirmininkas, 
pakvietė visus pasiklausyti kun. 
Pr. Gavėno pasakojimo apie 
Brazilijos lietuvių jaunimo gy
venimą. Susirinkime dalyvavo 
32 asmenys.

Pirmiausia įdomu buvo iš
girsti, kaip yra susiorganizavęs 
Brazilijos jaunimas. Paaiškėjo, 
kad Brazilijos lietuvių jaunimas 
yra nestipriai susitvarkęs, nes 
šių dienų moderni jaunimo gal
vosena yra visai kita. Toliau mū
sų jaunimas buvo prašomas pa
sisakyti religijos, ateities planų 
ir kitais juos slegiančiais klausi
mais.

Aras pareiškė, esą jiems nesu
prantama. kodėl vyresnioji kar
ta jiems daro priekaištus, kad 
nelanko lietuviškų pamaldų. 
Jįpms tai atrodo lyg ir prievar-

RRISIMENANT
Architektas Algirdas Šalkaus

kis, filosofo Stasio brolis, mirė 
Toronte 1979 m. birželio 3 d. 
Palaidotas birželio 6 d. šv. Jo
no lietuvių kapinėse Missisau- 
goje.

Velionis gimė 1903 m. spalio 
7 d. šauliuose. Tėvas dr. Julijo
nas Šalkauskis — ilgametis šau
lių burmistras, motina Barbora 
Goštautaitė — garsios lietuvių 
bajorų giminės dukra. Tėvai 
užaugino ir išmokslino 4 sūnus 
ir 5 dukras.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Šalkauskiu šeima išvarė žymią 
vagą. Tėvas Julijonas reiškėsi 
kaip administratorius ir visuo
menininkas Šiauliuose, sūnus 
Stasys — kaip filosofas ir Vy
tauto Didžiojo universiteto rek
torius, sūnus Kazys — to uni
versiteto profesorius, sūnus Ju
lijonas — inžinerius, sūnus Al
girdas — architektas.

Velionis Algirdas 1921 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją, o 1927 
m. Dresdene, Vokietijoje, gavo 
architekto diplomą. Baigė Lie
tuvos karo mokyklą aspirantu 
ir išėjo atsargon su jaun. leite
nanto laipsniu. 1935 m. vedė 
Nataliją Peičytę, užaugino duk
rą Nataliją Liačienę, architek
tę, ir sūnų Stasį, medicinos dak
tarą.

Velionis, dirbdamas savo pro
fesijoje, Lietuvoje pastatė ne- 
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Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės
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Tel. 537-1442 ,
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tavimas asmeninės laisvės. Ko
dėl jie turi eiti į pamaldas, jei 
neturi jokio patraukimo jaus
mo? Jiems#religinis klausimas 
esąs svetimas ir atrodo nereika
lingas. Jie religijos visai nesu
pranta, nes mokyklose nebuvo 
religijos pamokų. Pats Aras sa
kėsi esąs kryžkelėje, kurioje ne
matyti aiškaus kelio į religiją.

Mūsų papročiuose religija ir 
tautiškumas rišasi, juo labiau 
išeivijoje. Didelė dalis pamaldų 
lankytojų eina į šventovę, ne 
vien religijos vedami, bet ir to
dėl, kad tai vienintelė vieta, ku
ri suburia didesnį skaičių mū
sų tautiečių. Dažnai po lietuviš
kų pamaldų būna įvairūs tauti
nio pobūdžio renginiai. Jaunimo 
nesilankymas į lietuviškas pa
maldas daug prisidėjo prie nu- 
tautimo, nes pamažu darėsi vis 
didesnė spraga tarp jaunimo 
galvosenos ir religijos. Jauni
mas atsikalbinėdavo vyresnie
siems, teisindamiesi, kad jiems 
reikia mokytis. O kai ateina 
atostogos, jie grupėmis išvyksta, 
ir taip daina be galo. Tad svar
bu, kad jaunimas pats suprastų 
ir įsisąmonintų, kad lietuviškų 
pamaldų lankymas yra prasmin
gas ir būtinas.

Malonu bus, jei jaunimas, 
gvildendamas religijos reikalin
gumą, pakreips savo galvoseną į 
mūsų tėvynėje susidariusias tra
dicijas, kurios riša religiją su 
mūsų tauta. Pasitraukimas nuo 
religinio lietuvių gyvenimo da
ro didelę žalą pačiam jaunimui, 
jo ateičiai ir stiprina nutautimą.

IŠKELIAVUSĮ
mažai pastatų. Tarnaudamas 
įstaigose, ėjo vadovaujančias 
pareigas statybos srityse. Be to, 
dėstė paišybą Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Jis buvo 
sumanus architketas, miestų 
planuotojas ir akvarelistas. Jo 
akvarelių darbų paroda buvo 
suruošta Toronte.

Kilęs ir augęs stipriai religin
goje šeimoje, pats buvo giliai 
tikintis katalikas ir Lietuvos 
patriotas. Didelis tolerantas ki
tų pažiūroms, bet stiprus ir pa
stovus savo principuose. Š.

A.a. ALGIRDAS SALKAVSKIS

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”, atspausdinta laisvajame pasaulyje vokiečių, ispanų ir italų kalbomis.

Knyga gali sugriauti Sovietija?
Atviras laiškas Tiesos" redaktoriui A. Laurinčiukui, paskelbtas pogrindžio "Aušros" 16 nr.

1978 m. balandžio 16 d. “Tie
soje” B. Bendorius ir P. Kau- 
neckas paskelbė ilgą straipsnį 
“Veidas be kaukės”, kuriame 
purvais drabstomas Balys Ga
jauskas. S.m. sausio 25 d. “Tie
sa” davė tribūną H. Lasiui, ku
ris vėl šmeižė B. Gajauską. LKP 
CK organo puslapiuose neapy
kantos skleidėjai nesivaržydami 
didžiuojasi savo dvasine men
kyste. Niekas jų - nesustabdo; 
priešingai'— tik skatina augš- 
tais honorarais. Skelbdami pa
našius šmeižtus ir prasimany
mus, Jūs tik dar daugiau dis
kredituojate tarybinę spaudą.

Marksizmo-leninizmo profeso
riai tebetikina, esą, buitis ap
sprendžianti žmogaus sąmonę. 
Balys Gajauskas nepasuko “liau
dies gynėjų” keliu, bet kovojo 
už laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą. Vadinasi, iš marksistinio 
taško žiūrint, tokį jo apsispren
dimą formavo atitinkamos so
cialinės ir isterinės sąlygos. Tad 
mažų mažiausia nelogiška de
monstruoti savo gyvulišką ne
apykantą tiems, kurie išdrįso 
eiti ne svetimųjų nurodytu ke
liu. Tokios neapykantos turbūt 
nereikalauja nė marksistinė eti
ka. • <

Neatsitiktinai paskvilių auto
riai nutyli B. Gajausko sociali
nę kilmę. Nutyli, kad jis gimė 
bežemių valstiečių šeimoje, vė
liau dirbo paprastu darbininku. 
Tad ne prarasti dvarai ar fabri
kai (kaip mėgstate tvirtinti) at
vedė B. Gajauską į pogrindinę 
organizaciją. Ir vokiečių okupa
cijos metais jis nenuėjo su pa
vergėjais, bet pasislėpė nuo mo
bilizacijos, už ką buvo net kali
namas konclageryje.

Bendorius su Kaunecku sten
giasi įtikinti, kad B. Gajauskas
— plėšikas ir žmogžudys, 1948 
m. gegužės mėn. Šiauliuose nu
šovęs nekaltą žmogų. Autoriai 
kukliai nutyli, kad tas žmogus
— Mikalkinas — tarnavo Beri- 
jos žinyboje ir su sėbrais užpuo
lė B. Gajauską. Sis buvo pri
verstas gintis. įvyko susišaudy
mas, o ne teroristinis aktas. 
Pats Mikalkinas nebuvo nei 
"darbo pirmūnas”, nei "savo 
liaudžiai atsidavęs inteligen
tas". Su ginklu rankose jis ty
kojo Lietuvos partizanų, pogrin
dininkų. Už tai gaudavo ir atly
ginimą. Jo nukovimą autoriai 
vadina “skaudžiausia tragedi
ja”. Bet ar reikia jieškoti di
desnės tragedijos už tą, kurią 
pergyveno lietuvių tauta Stalino 
ir Berijos teroro metais? Poka
rio metai mums primena masiš
ką nekaltų žmonių žudymą, ka
linimą, trėmimą, ką jūs vadina
te nieko nereiškiančiu “asme
nybės kulto” vardu. Ir galbūt 
paties Mikalkino rankos sutep
tos krauju. Daugybė anų pikta
darybių kaltininkų šiandien 
vaikščioja laisvi ir nenubausti. 
B. Gajauskas už susišaudymo 
metu nukautą rusą čekistą iš
kalėjo 25 (!) metus, pusę savo 
gyvenimo.

Kaip žinia, 1978 m. balandžio 
mėn. B. Gajauskas buvo teisia
mas antrą kartą. 25 metus lau
kusi vienintelio sūnaus, B. Ga
jausko motina džiaugėsi nepil
nus ketverius metus. Bet ir tą 
laiką ramybės nedavė nuolati
nės kratos ir tardymai. Po to — 
naujas areštas. Metus laukė teis
mo, slapta puoselėdama viltį, 
kad išteisins. Bet sulaukė pa
ties žiauriausio nuosprendžio ... 
O Jūsų laikraštis dar drįsta ty
čiotis iš motinos kančios. Kur 
čia tarybinis “humanizmas"?

Nors B. Gajauskas, minėtį 
autorių tvirtinimu, “gavo, ko 
nusipelnė”, ir liaudis pritarė 

tam, kažkodėl teismo eiga, o 
vėliau nuosprendis buvo slepia
mi nuo žmpnių. Vienam iš mū
sų teko stebėti teismo procesą. 
Tik tai nebuvo visai panašu į 
teismą. Rusai turi taiklų žodį 
apibūdinti šiai komedijai, vy
kusiai už uždarų durų — “su- 
dilišče”. “Tiesa” net neišdrįso 
parašyti, kad B. Gajauską nu
teisė 15 metų. Pasirodo, ir pas
kvilių užsakovai supranta, jog 
toks nuosprendis atitinkamai 
charakterizuoja ne vien teisėją 
Raziūną ...

Remiantis vienintelio liudi
ninko Stavskio parodymais, B. 
Gajauskui buvo inkriminuoja
ma prieš karą išleista lenkiška 
knyga “Bolževizmas”. Labai 
taikliais žodžiais B. Gajauskas 
atmetė šį absurdišką kaltinimą: 
“Tvirtinti, kad viena knyga ga
lima silpninti tokią valstybę, 
kaip TSRS, tai reiškia tuo pačiu 
ir diskredituoti ją. Kokia val
stybė, jei knyga gali ją sugriau
ti?! O ką tada galima būtų nu
veikti su dešimčia knygų?”

“Tiesa” spausdino A. Devis 
“Autobiografijos” ištraukas. 
Kažkodėl jūs praleidote tą vie
tą (rus. vertimo 81 p.), kur ji 
giriasi galėjusi kalėjime skaity
ti betkokią literatūrą, net ko
munistinę. A. Devis kalėdama 
net redagavo knygą apie JAV 
kalėjimus ir politinius kalinius. 
Bet JAV nuo to nesugriuvo ir 
nesugrius.

1976 m. balandžio 2 d. “Tie
sa” išspausdino J. Grigulevi- 
čiaus prisiminimų žiupsnelį. Pa
sirodo, lenkų okupacijos metais 
Vilniuje veikė J. Basanavičiaus 
vardo biblioteka, turėjusi ke
liasdešimt tūkstančių knygų, 
nemaža ir komunistinės litera
tūros. Bet Lenkija subyrėjo ne 
nuo marksistinių knygų.

Kaune, Laisvės alėjoje, ne
priklausomybės metais veikė 
“Mokslo” knygynas, kuriame 
laisvai pardavinėdavo stalininę 
propagandinę literatūrą. Ten 
buvo ir toks šlamštas, kaip kaž
kokio A. Bodajevo brošiūra 
“Kaip dirbantieji rinko į caro 
dūmą ir kaip jie renka pagal 
didžiąją Stalino konstituciją”. 
O Lietuvą iš pasaulio žemėla
pio išbraukė irgi ne stalininė li
teratūra.

B. Gajauskas apkaltintas ir 
A. Solženicino “Gulago salyno” 
vertimu į lietuvių kalbą. Iš es
mės šioje knygoje tepasakyta 
tai. ką girdėjome TSKP gene
ralinio sekretoriaus kalboje XX 
suvažiavime. B. Gajausko suda
rytas lietuvių politkalinių sąra
šas ir archyvinės medžiagos rin
kimas irgi nėra joks nusikalti
mas. ,

B. Gajausko advokatas Gav- 
ronskis maždaug tokiais žo
džiais baigė savo ginamąją kal
bą: “Kiekvienas nusikaltimas 
turi objektyviąją ir subjektyvią
ją pusę. Jeigu vienos iš jų 
trūksta, nėra nusikaltimo sudė
ties. Kaltintojams nepavyko 

A+A
STEFANIJAI GELAŽIENEI 

mirus,
seseriai SALUTEI PARGAUSKIENEI ir šeimai 

reiškiame giliausių užuojautų —

, Ona Yčienė 
Aldona ir Jonas Yčai 
Danutė ir Jokūbas Kregždės 
Ona ir Martynas Yčai 
Ona ir Antanas Beresnevičiai

įrodyti subjektyviosios pusės 
— teisiamojo siekimo susilp
ninti Tarybų valdžią”. Remda
masis tuo, gynėjas prašė teismą 
kvalifikuoti teisiamojo veiks
mus LTSR BK 199 straipsniu, 
numatančiu bausmę iki trejų 
metų.

Skaitėme Kapsuko “Caro ka
lėjimuose”. Štai kaip carinis 
prokuroras traktavo LSDP ir 
jos CK narį Kapsuką: “LSDP 
tikslas — su ginklu rankose su
griauti dabartinę tvarką (...). 
Pats teisiamasis — žmogus vi
siškai atsidavęs revoliucijom 
darbui, nutraukęs ryšius su le
galiu gyvenimu”. Kapsukui bu
vo inkriminuojamas LSDP laik
raščių “Darbininkas”, “Naujo
ji gadynė”, “Skardas”, “Žarija’ 
redagavimas, atsišaukimų rašy
mas ir platinimas. Už tai Kap
suką nubaudė... 3 metams 
lengvo režimo kalėjimu . . .

Nesiruošiame carinės juris
prudencijos lyginti su tarybine, 
tačiau įdomu, kokią bausmę B. 
Gajauskui būtų skyręs teisėjas 
Raziūnas, turėdamas prieš jį 
įkalčius, analogiškus tiems, ku
riuos turėjo Kapsuko teisėjas...

B. Bendoriaus ir P. Kaunecko 
straipsnio pabaiga padvelkia 
niūria stalinizmo epocha. Iš tie
sų, kaikam labai jau norėtųsi 
sugrąžinti tuos “šviesuosius” 
laikus, kai žmogui sudoroti pa
kakdavo kelių valandų. Bet tuš
ti jūsų grasinimai — šiandien 
kiti laikai ir kiti žmonės.

Bergždžios pastangos ap
šmeižti Balį Gajauską. Ne jums 
priklauso ateitis, ne jūsų var
dai pasiliks Lietuvos istorijoje. 
Kada nors lietuvių tauta pasta
tys paminklus mūsų dvasios 
milžinams: Petrui Paulaičiui, 
Baliui Gajauskui ir kitiems. Ne 
jums! Gal būtent ši tiesa verčia 
jus taip beatodairiškai šmeižti 
ir meluoti.

Mes tikime savo tautos atei
timi, nes Lietuva ir pačiais juo
džiausiais savo istorijos metais 
išugdė didvyrius, panašius į Ba
lį Gajauską. Niekas neprivers 
nutilti tų. kurie yra pasiryžę 
aukotis už brangiausią turtą — 
laisvę. Ir šioje kovoje visada 
švies Balio Gajausko pavyzdys, 
kaip doro lietuvio, nepardavu- 
sio savo tėvynės. Jis jau tapo 
lietuvių tautos kančių simboliu. 
Ir mes lenkiame prieš jį savo 
galvas.

Kun. Karolis Garuckas, 
Ceikinių klebonas, Lietuvos vi
suomeninės Helsinkio grupės 
narys,

Kun. Bronius Laurinavičius, 
Adutiškio klebonas, Lietuvos 
visuomeninės Helsinkio grupės 
narys,

vilniečiai:
Petras Cidzikas, Rimas Matulis, 
Jonas Protusevičius, Julius Sas
nauskas, Kęstutis Subačius, Vla
das šakalys, Antanas Terleckas, 
Jonas Volungevičius 
1979 m. kovo 25 d.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos vardu nuošir
džiai sveikinu “Tėviškus Žibu
rius”, švenčiančius garbingą 30- 
ties metų jubiliejų. Linkiu ir to
liau ryžtingai kovoti už mūsų 
tautos interesus, būti lietuvių 
išeivijos išlikimo ir' stiprybės 
simboliu.

Vytautas Kamantas, 
pirmininkas
* # *

“Tėviškės Žiburių” trisdešim
ties metų gyvavimo sukaktyje 
sveikiname Jus, laikraščio lei
dėjus ir bendradarbius, ištesė
jusius savo užmojuose ir nuolat 
gerinančius laikraščio turinį ir 
išvaizdą. Spaudos darbas yra 
būtinas, bet sunkus, užtat Jūsų 
ryžtas kelia nuostabą visų, ku
rie stebi “Tėviškės Žiburių” ke
lią.

Lietuvių tauta, kovojusi už 
savo spaudos laisvę, su pagarba 
ir dėkingumu žvelgia j Jūsų, 
Gerbiamas Redaktoriau, ir į lei
dėjų pastangas, nes tai tautos 
šviesumo, kultūringumo ir ište
sėjimo kovoje už laisvę simbo
lis ir dabartyje. “Draugo” re
dakcija nuoširdžiai linki Jums 
ir ateityje ištesėti spaudos dar
be, kelti tautinę ir krikščioniš
ką dvasią Kanadoje bei plačio
joje išeivijoje ir dar ilgai švies
ti tais žiburiais, kurie negęsta 
ir naujas kibirkštis žiebia lietu
vių išeivijos širdyse.

Visa širdimi su Jumis —
Jūsų P. Garšva, 

“Draugo” redakcijos vardu
# # *

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
ir kultūros žurnalo “Aidų” var
du maloniai sveikinu “Tėviškės 
Žiburių” leidėjus, redaktorių, 
bendradarbius, skaitytojus ir vi
sus, susirinkusius šiandien į 
Anapilį atšvęsti šio reikšmingo 
savaitraščio 30 metų gyvavimo 
sukakties.

Mes gėrimės “Tėviškės Žibu
rių” ilgu amžiumi, kultūriniu 
lygiu, svariu dvasiniu įnašu į 
mūsų emigracinį gyvenimą ir 
linkime, Dievui padedant, dar 
ilgai ištesėti.

Kun. Leonardas Andriekus, 
Lietuvių Rašytojų Dr-jos pirm.

ir “Aidų" redakcijos narys
* * *

Mieli “Tėviškės žiburiai”,
Esate lietuvių tautos gyvybės 

ir vilties liudytojai ir palaikyto
jai. Jūsų skaitytojai su pagrin
du gali didžiuotis leidėjais ir 
redaktoriais, kurie kiekvieną 
numerį pateikia kaip patrauklų 
profesinio žurnalizmo pavyzdį, 
o iš antros pusės, redaktoriai ir 
leidėjai gali būti dėkingi savo 
skaitytojams, bendradarbiams 
ir visai lietuvių tremties visuo
menei už ištvermingą “Tėviškės 
Žiburių” rėmimą idėjomis ir 
finansais.

Trys dešimtmečiai buvo Jums 
tik įsibėgėjimo erdvė ateities 
šuoliui į laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą. Tvirtai tikiu, kad 
tramplinas tam šuoliui spar
čiai artėja.

Kolegiškai Jūsų — 
Juozas Kojelis, 

“Į Laisvę” redaktorius

♦ * *

Sveikiname “Tėviškės Žibu
rius” 30 metų sukaktuvių pro
ga, linkėdami ir toliau taip sėk
mingai stiprinti tautinį susipra
timą, ypač jaunimo tarpe, pa
laikyti kovos dvasią, siekiant 
lietuvių tautai laisvės-nepri- 
klausomybės.

Jonas Karka,
LžS Toronto skyriaus 

pirmininkas
Sekr. E. Krikščiūnienė

* * ♦

Sveikiname “Tėviškės žibu
rius” ir jų leidėjus 30 metų su
kakties proga. Linkime Jums 
dar ilgus metus būti negęstan
čiu lietuvybės skleidimo žiburiu 
ir gyvu lietuvišku žodžiu stip
rinti mūsų visuomenėje tautinį 
susipratimą ir meilę tėvynei 
Lietuvai.

Tegul kiekvieno lietuvio 
sportininko namus lanko “Tė
viškės Žiburiai”.

Pr. Bemeckas,
SALFASS-gos centro valdyba

<■ # *

Aš turėjau garbę dalyvauti 
“Tėviškės Žiburių” steigime. 
Visuomet jie buvo arti mano 
širdies. Per 30 metų jie subren
do, sustiprėjo, o aš nusenau ir 
jaučiu, kad man būtų truputį 
persunku vykti į 30-čio iškil
mes. Tad siunčiu nors mažą pa
ramą, kad man atstovautų.

Kun. V. Stankūnas

Lietuvių Tautodailės Institu
tas džiaugiasi kiekvienu lietu
višku kultūriniu darbu. Ypatin
gai džiugu, kad “Tėviškės Žibu
riai”, per 30 metų išaugę į ge
riausią lietuvišką savaitraštį, 
gražiai šviečia laisvo pasaulio 
lietuviams.

Sveikiname “Tėviškės Žibu
rių” redaktorius ir visus “Tė
viškės Žiburių” talkininkus 30 
metų darbo sukaktyje ir linki
me, kad “Tėviškės žiburių” 
knygnešiška šviesa nepaliauja
mai sklistų.

Su didžia pagarba — 
Lietuvių Tautodailės Instituto 

vardu
L. Balsys, valdybos pirm.

> « *

Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubo valdyba su tautiniu pasi
didžiavimu ir dideliu džiaugs
mu sveikina “Tėviškės Žiburių” 
įkūrėjus, leidėjus, redaktorius 
ir visus bendradarbius, sukūru
sius tautines minties augštos 
kultūros visų mėgstamą laikraš
tį “Tėviškės Žiburius”, ištvėru
sius, 30 metų, belankant sody
bas, skleidžiant pavergtos tau
tos skundus ir nurodant, kaip 
iškovoti tautai laisvę bei kraš
tui nepriklausomybę. Tautinės 
minties spauda yra paveikus 
ginklas kovoje su tautos prie
šu.

Linkime ir toliau nepailsti 
sunkioje kovoje su barbarišku 
priešu, naudojant augštos kul
tūros priemones — laisvą spau
dos žodį. Telaimina Augščiau- 
sias Jūsų visų pastangas atgau
ti tautai laisvę.
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A. Musteikis, pirm. • 
Detroito Lietuvių Kultūros 

•Klubas

« # #

Sveikiname “Tėviškės Žibu
rių redakciją bei administraci
ją ir linkime ilgų sėkmingo dar
bo metų —

Anapilio Moterų Būrelis

# « «
K.L.K. Moterų Dr-jos Mon- 

trealio skyrius šiuos 1979 me
tus pavadino spaudos metais. 
Kiek galėdamos, norime prisi
dėti savo įnašu prie tautinio ir 
kultūrinio lietuvybės išlaikymo.

Ta proga su nuoširdžiausiais 
linkėjimais siunčiame “Tėvišės 
Žiburiams” auką $50.

Su pagarba — 
G. Kųdžmienė,

1 pirmininkė

# * *

Mielas Kunige Redaktoriau,
Per Jus siunčiu nuoširdžiau

sius sveikinimus “Tėviškės Ži
buriams” trisdešimtmečio su
kakties proga. Prisimenu jų 
steigimo dienas, buvusius sun
kumus, apie juos susispietusių 
asmenų pasiaukojimą. Tegu jie, 
įžengę į ketvirtą dešimtį metų, 
dar skaidriau mums visiems 
šviečia, rodydami kelią į laisvos 
Lietuvos rytojų.

Negalėdamas dalyvauti su
kakties iškilmėse, siunčiu bran
giam sukaktuvininkui paremti 
$100.00 auką.

Jus nuoširdžiai gerbiąs
Kun. J, Gutauskas

, * #

“Tėviškės Žiburių” trisde
šimtmečio proga man — nuo
latiniam skaitytojui ir bendra
darbiui — yra malonu pasvei
kinti redakciją ir visus kitus, 
prisidėjusius prie Jūsų savait
raščio augštos kokybės palaiky
mo.

Aš neatsimenu blogos “TŽ” 
laidos. Visuomet užtikdavau 
įdomių straipsnių, taiklių veda
mųjų, naujų žinių, kurių gali 
pasigesti kituose savaitraščiuo
se. Atrasdavau ir tokių nuomo
nių, kurios prieštaraudavo ma
no žinioms ar įsitikininfams, 
bet tais atvejais redakcija pa
likdavo atviras duris ir priešta
raujantiems. Čia ir karšti gin
čai nenusileidžia ligi bulvarinės 
spaudos lygio. Ir bendradar
biai, kiek aš patyriau, neturi 
problemų su redakcija: jei ji ką 
pataiso, tai nieko esmingo ne
liečia; kai iškyla nuomonių skir
tumai, tai redakcija susitaria su 
bendradarbiais. Man rodos, kad 
visa tai ir iškėlė “Tėviškės ži
burius” į visokius skonius pa
tenkinantį, geriausią išeivijos 
savaitraštį, liudijantį lietuvių 
tautos gajumą bei kultūringu
mą laisvėje.

Gyvuokite ilgus ilgus metus!
Jūsų Antanas Musteikis

i



Su naujuoju dabartinės Kanados vyriausybės daugiakultūrių reikalų ministeriu po tautinių bendruomenių vadų 
suvažiavimo Otavoje. Iš kairės KLB pirm. J. R. Simanavičius, mln. S. Paproski, latvių pirmininkas T. Kronbergs

Dvylikos vaiku motina

Lietuvaitė - orangutangų tyrinėtoja
V. MATULAITIS

Dr. Birutė Galdlkaltė-Brinda- 
mour 1979 m. lapkričio 22 d. 
Toronte skaitė paskaitą apie 
orangutangų gyvenimą ir jų pa
lyginimą su žmogumi. Ji su 
orangutangais praleido jau aš
tuonerius metus. Jos atvykimas 
j Torontą buvo remiamas Onta
rio muzėjaus, Toronto universi
teto ir zoologijos draugijos. Į 
paskaitą įėjimas kainavo $5. 
Dalyvavo apie 300 įvairios To
ronto visuomenės. Paskaita bu
vo iliustruojama skaidrėmis. Po 
jos buvo gana daug įvairių klau
simų, į kuriuos Birutė labai pla
čiai atsakinėjo.

Galdikai, pabėgę nuo rusų 
okupacijos iš Lietuvos, susilau
kė Birutės Wiesbadene, Vokie
tijoje. Trejų metų amžiaus Bi
rutė su tėvais atvyko į Torontą. 
Čia ji baigė lietuvių šeštadieni
nės mokyklos 8 skyrius ir 11 
klasių valdžios mokykloje. Ta
da jj su tėvais išvyko į Winni- 
pegą. Vankuverį, o vėliau į Los 
Angeles, kur jos tėvai ir dabar 
gyvena. Ji gana gerai kalba lie
tuviškai, o džunglėse gauna žur
nalą “Lietuvių Dienos”. 1966 
m. Birutė baigė psichologiją 
Los Angeles universitete, po 3 
metų gavo magistrės laipsnį iš 
antropologijos, o 1978 m. — fi
losofijos daktarės laipsnį iš an
tropologijos tame pačiame uni
versitete. Nuo 1966 m. ligi 1971 
m. ji dalyvavo įvairiuose ar
cheologiniuose kasinėjimuose 
Kalifornijoje, Arizonoje, Jugo
slavijoje ir Makedonijoje. Kurį 
laiką dirbo LA universitete. Iš
tekėjusi už kanadiečio fotogra
fo Rod Brindamour ir augina 
sūnų Binti, kuris yra 3 metų. 
Vyras tęsia studijas Vankuverio 
universitete. Su dailininku Gal-

kuo jie maitinosi, kaip gyveno. 
Saulei leidžiantis grįžusi į lūš
ną, tuojau užmigdavo, apsisau
gojusi tinklu nuo uodų. Ir taip 
tęsė stebėjimo bei tyrimo darbą 
aštuonerius metus. Vėliau oran
gutangai susidraugavo ir įeida
vo į lūšnos vidų, kur viską sa
vaip “pertvarkydavo”, jieškoda- 
mi maisto ar įdomumo. Kartais 
pabusdavo, kai prie jos ir jos 
vyro dar miegodavo keli oran
gutangai.

Labai gyvai prisimena, kai ji 
vieną dieną, su skalbiniais grįž
dama nuo upės namo, staiga su
tiko augštomis žolėmis apaugu
siame take už kelių metrų suau
gusi orangutangą patiną, einan
tį jos link. Jis staiga sustojo, ją 
stipriai peržvelgė, apsisuko ir 
dingo. Prieš tai ji dar nebuvo 
mačiusi orangutango vaikščio
jančio žeme. Jie būdavo tik me
džiuose.

Orangutangai yra rausvai ru
dos didžiosios beždžionės Azijo
je. Jie yra labiausiai panašūs į 
žmones kūno s'udėjimu, bet vi
siškai priešingi elgesio atžvil
giu. Patinai gyvena visiškai vie
niši, o patelės draugauja tik su 
savo vaikais. Kitos beždžionės 
gyvena grupėmis ir nemėgsta 
vienumos. Orangutangai kiek
vienai nakčiai pasidaro naują 
lizdą medžiuose iš tų pačių me
džiu šakų bei lapų. Maitinasi 
medžių vaisiais, kaikuriais la
pais, žieve ir skruzdėlėmis bei 
vabzdžiais. Jie nenaudoja jokių 
įrankių, gyvendami džunglėse, 
bet greitai išmoksta pasinaudo
ti bet kokiu įrankiu, kai mato 
žmogų dirbant. Viena patelė 
net Įmušė kelis kiaušinius j in
dą, pridėjo miltų ir skysčio, kad 
padarytų blynus. Su Birute, jos 
vyru ir sūnumi orangutangai 
yra labai draugiški ir laiko vi-

Ji tokiems yra paskyrusi atski
rą stovyklą už upės. Jie laipioja 
ant jos, traukia, kartais įdres- 
kia, užgauna. Jie laiko ją moti
na, nes ji visą laiką su jais. Vė
liau jie Įpranta gyventi džung- 
lėse ir gerai jaučiasi.

Dabar yra likę tik keli tūks
tančiai orangutangų džunglėse. 
Indonezijos valdžia paskyrė di
delius džunglių plotus orangu
tangų gyvenimo apsaugai.

Dr. Birutė Galdikaitė-Brin- 
damour, stebėdama orangutan
gų gyvenimą, lygina jį su kitų 
beždžionių ir žmogaus išsivysi
mo raidą. Ji spėja, kad žmogus 
galėjo gyventi jau prieš 20 mi
lijonų metų, kai dar nebuvo 
miškai nusausę. Nors ji dar jau
na amžiumi, bet jau plačiai ži
noma mokslininkė primatologi- 
jos ir antropologijos srityse.

B. Galdikaitė savo straips
niais dalyvauja daugelyje uni
versitetų leidinių, “National 
Geographic” žurnale, įvairių 
kraštų periodinėje spaudoje, te
levizijos programose. Ji dažnai 
kviečiama su paskaitomis. Jos 
mokslinis tyrimų darbas yra re
miamas daugelio fondų. Ji susi
tarė su viena Niujorko leidykla 
dėl jos knygos išleidimo. Netru
kus bus išspausdintas naujas 
jos straipsnis “National Geogra
phic” žurnale. Ji yra mokslo di
rektorė ir steigėja Tanjung Pu- 
ting tyrinėjimų ir apsaugos 
centro, priklausančio Indonezi
jos universitetui.

Birutė, paviešėjusi civilizuo
tame triukšmingame pasaulyje, 
vėl grįžta tęsti savo mokslinio 
darbo į ramų džunglių gyveni
mą. Jos adresas: Mrs. B. Galdi- 
kaitė-Brindamour, Orangutang 
Project, Pangkalan Bun, Kali
mantan Tengah, Indonesia.

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

Važiuodama į Valenciją, tu
rėjau tikslą aplankyti mūsų tau
tietę dvylikos vaikų našlaičių 
motiną, kuri augina italiukus, 
venecueliečius ir lietuviukus. 
Jų tarpe yra keli ir savi vaikai. 
Jų pragyvenimui išleidžia apie 
2.500 dolerių į mėnesį. Tai mū
sų tautietė Nastė — antroji 
Jozefina Becker.

Kas negirdėjo apie Paryžiuje 
gyvenusią negrų kilmės “Fol
ly Berger” teatro šokėją ir 
dainininkę Jozefiną Becker, 
kuri augino keliolikos pasaulio 
kraštų įsūnytus vaikus našlai
čius. Prancūzų ir kitų pasaulio 
kraštų valdovų buvo apdovano
ta pasižymėjimo medaliais. Kai 
mirė prieš kelerius metus, Mo
nako princesė Grace Kelly pa
sirūpino jos laidotuvėmis ir vai
kais. Visi vaikai — balti, juo
di ir geltoni ją vadino “mama”. 
Ji įrodė, kad tik nuo vaikų auk
lėjimo ir įdiegtos meilės pri
klauso sugyvenimas šeimoje, 
nežiūrint kokia rasė bebūtų. 
Tokį pat humaniškumo darbą 
atlieka ir mūsų tautietė Nastė.

Gražiame miesto rajone maty
ti didelė, graži dviejų augštų 
vila, kurios pavadinimas lento
je įrašytas didelėmis raidėmis 
— “Nastė”.

Įėjus į vidų, nesijaučia, kad 
čia galėtų gyventi 12 vaikų. Vi
si daiktai savo vietoje, švara 
pavyzdinga, visur matyti tvar
ka. Dvi namo pusės apgaubtos 
uždara terasa — tai vaikų ir 
jaunimo kampelis. Sustatyti 
stalai su kėdėmis, radijo ir tele
vizijos priimtuvas bei kiti jauni
mo gyvenimui reikalingi daik
tai.

Nastė išvažiavo iš Lietuvos, 
kaip ir daugelis mūsų tremti
nių. čia, susidėjus nepalan
kioms gyvenimo sąlygoms, išsi
skyrė ir ištekėjo už italo. Vyras 
verčiasi prekyba, todėl lėšų 
klausimas neapsunkina jos gau
sios šeimos. Jos vyras remia 
kilnų pasiaukojimą našlaičių 
globai.

Gailesčio ir humaniškumo 
jausmas Nastei yra įgimtas. Ki
lusi iš Trakų apylinkių. Kai 
plaukiodavo po Trakų ežerą 
valtimi, iš ežero dugno tartum 
girdėdavo verkiančių vaikų bal
są. Tai buvo lyg pranašystė jos 
ateities gyvenimo.

— Kaip susitvarkote su tiek 
daug vaikų?

— Kiekvienas vaikas turi pri
silaikyti jam nurodytos tvarkos 
pagal jo amžių. Motina taria žo
dį tik vieną karttą, ir visi vaikai 
turi klausyti. Vaikas žino jam 
nustatyta tvarką. Baigus ruošti 
pamokas, vaikai padeda atlikti 
namų ruošos darbus, o likusį 
laiką skiria poilsiui, pokalbiui 
su draugais ir žaidimams. Mer
gaitės atlieka švaros palaikymo 
darbus. Jos virtuvėje palaips
niui supažindinamos su maisto 
gaminimu.

Dvi dukterys jau ištekėjo. Ki
ti mokosi gimnazijoje arba augš- 
tosiose mokyklose. Viena iš

mergaičių turi meniškų gabu
mų: pilnas namas keramikos 
darbų. Nastė ir jos vyras mano, 
kad stipriausia gyvenimo atra
ma yra mokslas.

Nė vienas vaikas neišeina iš 
namų, neatsiklausęs motinos. 
Išvaizda visų vaikų ir jaunuolių 
patraukli, nėra nė vieno plau
kuoto, ūsuoto ar barzdoto.

Kiekvieną sergantį vaiką Nas
tė priglaudžia prie savo širdies. 
Kai kuris jų suserga, naktimis 
budi prie jo lovos ir švelnia 
motiniška ranka mažina skaus
mus. Visu rasių spalvos jos šir
dyje šviečia baitai. Baltas, juo
das ar geltonas ją vadina “ma
ma”.

Kai tik prasidėjo lietuvių 
bendruomenės ir jaunimo veik
la, Nastės trys vaikai tuojau įsi
jungė. Vėliau buvo sudaryta 
futbolo komanda.

Be to, Nastė dar globoja tris 
senukus užsieniečius, superka 
ir apdovanoja juos reikalingais 
daiktais bei drabužiais. Ji taip 
yra pripratusi prie šio darbo, 
kad jai atrodo, jog kitaip ir būti 
negali.

Pabuvusi porą dienų Valenci- 
joje, stebėjausi ta mūsų gerąja 
samarijiete, jos kilnumu, tyros 
širdies spindėjimu ir atlieka
mais kilniais darbais. Sau vie
na pagalvojau: kokie mes men
ki esame palyginus su ja; ji ne
siekia garbės, nereikalingi jai 
medaliai, netrokšta turto tik 
džiaugiasi, kad savo gyvenimą 
gali aukoti našlaičių globai.

Vakare sėdėdama su Naste 
prie televizijos aparato ir kavos 
poduko, išklausiau jos ateities 
gyvenimo svajones. “Vieną die
ną, kai jau mano galvą pradės 
puošti sidabriniai siūlai ir mano 
kojos bus pakirstos nuo tiek 
daug padarytų žingsnių, susi
burs apie mane mano vaikai 
našlaičiai ir šnibždės man ne
mirštamos meilės žodžius: ma
ma, Tavo akys mums švietė lyg 
žvaigždės tamsiame mūsų kely
je .. . Aš jaučiu, jie ateis pas 
mane. ..

Lietuvaitė NASTĖ ALFANO, dvyli
kos vaikų augintoja Venecueloje

Prieškaledinis\bazaras Montrealyje, surengtas “Rūtos” klubo narių. Nuo
traukoje — ST. ALIŠAUSKIENĖ pardavinėja rankdarbius

A+A 
ANTANUI DOBILUI

mirus, žmonai KUNIGUNDAI, sūnums, dukterims 
SOFIJAI DILKIENEI, ELENAI RAČIŪNIENEI ir jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Staynerio ir V/asagos lietuviai

Padėka
Mirus mylimam vyrui ir tėvui

a. a. Vaclovui Keruliui,
nuoširdžioi dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems už pareikštas mums užuojautas, užprašytas šv. 
Mišias, gėles, lankymą koplyčioje ir palydėjimą į am
žino poilsio vietą.

Ypatingą padėką reiškiame kunigams už religinių 
apeigų atlikimą, J Karpiui už pasakytą atsisveikinimo 
kalbą, karsto nešėjams ir visoms ponioms, prisidėjusioms 
prie pusryčių paruošimo.

Liūdinčios: žmona Bronė ir
duktė Jadvyga su šeima

diku vra tolimi giminės.
Birutė, išgirdusi žymaus ant

ropologo dr. Louis Leakey pa
skaitą, pareiškė jam norą tyri
nėti orangutangų gyvenimą. Po 
ilgesnių diskusijų su dr. L. Lea
key, remiama tyrinėjimų fon
dų, Birutė 1971 m. nuvyko į 
Borneo salos pietinės dalies pel
kėtas džungles, vadinamas lie
tingais miškais. Toji vieta yra 
maždaug 2-3° į pietus nuo pu
siaujo. Artimiausias gyvenamas 
džunglių kaimas yra už 20 my
lių.

— Pirmaisiais namais buvo 
lūšnelė iš medžio žievių olandų 
kolonijos valdžios paskelbtame 
gamtos apsaugos rezervate. — 
pasakojo Birutė. — Jau aš bu
vau labai primityviai gyvenusi 
Jugoslavijoje kasinėjimų metu, 
bet čia buvo baisu.

Taip prisimena ji pradžią gy
venimo džunglėse. Ji visą laiką 
stebėjo orangutangų gyvenimą. 
Kėlėsi 3-4 v. r. ir ėjo — brido 
mylias per pelkėtas džungles, 
kuriose yra krokodilų, gyvačių, 
dėlių, kol pamatė pirmuosius 
orangutangus. Tada ji sekė jų 
kiekvieną judesį, įprotį, kaip ir

sus artimais. Atvykusius į sto
vyklą iš kitur patinai kartais 
puola vyrus, bet moterų nieka
da nepuola.

Orangutangus smarkiai nai
kino vietos gyventojai maistui, 
o dabar pasaulio brakonieriai, 
kurie nušauna suaugusius, kad 
galėtų pagauti vaikus ir juos 
parduoti į zoologijos sodus už 
šimtus dolerių arba laikyti na
muose. Orangutangai negali 
nieko padaryti savo ateičiai už
tikrinti, bet žmonės jiems gali 
padėti. Birutės pastangomis vie
tos valdžia uždraudė orangutan
gų eksportą. Taip pat dabar yra 
draudžiama juos laikyti namuo
se. Birutė paruošia džunglių 
gyvenimui jaunus orangutan
gus, kuriuos valdžios žmonės 
konfiskuoja iš privačių namų ar 
kitur. Su tokiais yra pavojin
giau dirbti, negu su laukiniais.

Pajieškojimas
George Movschowitz j ieško savo se

nelio Moyses Movschowitz, kuris gy
veno Raseiniuose, Nepriklausomybės 
gatvėje 52 nr. žinantieji apie jį pra
šomi rašyti šiuo adresu: Mr. George 
Movschowitz, Rua Paissandu 90/902, 
Rio de Janeiro, Brasil.

"LINGUAPHONE" PALENGVINA MOKYTIS 
ANGLŲ KALBOS. TIK PAKLAUSYKITE.

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

Tuo atveju reikia tiktai klausyti 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.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts international Jnc.
2501 W 71 st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

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

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

Tuojau pastebėsite, kad galite išmokti ang
liškai vien klausydami.

Ir kas gali būti lengviau?

Linguaphone-
kalbos specialistai

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

P<«aM send ™ the FREE Linguaphone demonstration recording end Illustrated brochure.
NAME-_____________________
ADDRESS__________________
CITY________________________
OCCUPATION_______________
l would like to be able to speak

2281

_____________________________________ AGE_____________________ ____ 
____________________________________  APT. NO_____________________ 

_________________PROV CODE 

______________________________________ PHONE_____________________  
English Italian French £1 Spanish C. German Other
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® PAVERGTOJE TEVMJE
KLB Hamiltono apylinkės valdyba visus kviečia 
gruodžio 31 dieną, 7 valandą vakaro, į

@ LIETUVIAI PASAULYJE
STELMUŽĖS ĄŽUOLAS

“Tiesoje” jau 1977 m. vasarą bu
vo paskelbtas faktinis feljetonas 
“Rateliu aplink drevę”, skirtas ne
galuoti pradėjusiam senajam Stel
mužės ąžuolui, kuris gali būti vie- 
nas seniausių visoje Europoje. Jo 
tikslaus amžiaus neįmanoma nusta
tyti dėl išpuvusio vidaus. Spėjama, 
kad tas Lietuvos girių galiūnas Im
brado apylinkėje, netoli Latvijos 
sienos, žaliuoja jau apie 2000 metų. 
Pavojų ąžuolui sudarė vis labiau pū
vančios drevės, Į kamieno vidų pra
siveržiantis lietus, silpnėjančios ša
kos, mažėjanti lapija. Planai ąžuo
lui gelbėti beveik dvejus metus kla
jojo iš vienos organizacijos Į kitą. 
Darbai buvo pradėti tik praėjusią 
vasarą pagal Paminklų Konservavi
mo Instituto specialistų Ž. Mačionie- 
nės, G. Krikščiūnienės, J. Kiruos ir 
A. Klimkos paruoštą projektą. Gam
tos apsaugos komiteto skyriaus vir
šininkas Kęstutis Balevičius lapkri
čio 21 d. “Tiesoje" rašo: "Restau
ruoti ąžuolą — sudėtinga. Pro įvai
rius plyšius ir angas į drevėtą jo 
vidų sunkęsls vanduo pūdė medie
ną. Decimetras po decimetro teko 
gramdyti puvėsius, juos šalinti. Po 
to mediena buvo apdorojama spe
cialiais chemikalais, kad toliau ne- 
putų. Chemikui Juozui Kirnai teko 
atsidėjus padirbėti, kol pilnai su
tvarkė ąžuolo vidų. Iš tolo šviečia 
varis, kuriuo užkalti plyšiai, drevės. 
Dabar lietūs ąžuolui nebaisūs. Ilgai
niui ir varis patamsės, įgis ąžuolo 
kamieno spalvą. Du metaliniai lynai 
stipriai apjuosė medžio liemenį. Vė
jai neįstetngs jo plėšyti. Tris stam
biausias šakas saugo specialios at
ramos. Pasirūpinta ir gamtos pa
minklo aplinka. Atsisakyta tradici
nės tvoros. Ją pakeitė ąžuolinių ka
ladžių ratas. Dabar galima ir pato
giai pasėdėti, pailsėti, pasigrožėti 
paminklu. Pavasari aplink ąžuolą 
sužeis veja. įrengtos naujos rodyk
lės, ženklai. . .”

SENOJI ŠVENTOVE
Stasys Valys, aprašydamas Stel

mužės ąžuolo atnaujinimą “Litera
tūros ir Meno” lapkričio 24 d. laido
je, neužmiršta ir paties Stelmužės 
kaimo: "Čia yra sena, 1650 m. sta
tyta, d XVIII a. pirmoje pusėje per
statyta medinė bažnyčia ir varpinė 
— respublikinės reikšmės architek
tūros paminklai. Bažnyčioje 1963 m. 
Įrengtas Rokiškio kraštotyros mu
ziejaus filialas — liaudies skulptū
ros muziejus. Buvusi Stelmužės baž
nyčia — vienanavė, ją iš trijų pusių 
supa kolonos, pagrindiniame fasade 
jos sudaro liaudiškų formų portiką. 
Interjeras — pirmosios aštuoniolik
tojo amžiaus pusės kūrinys. Jo pa
grindiniai akcentai — altorius ir sa
kykla — papuošti barokiniais barel
jefais, horeljefais ir skulptūromis. 
Šventoriuje — darni medinė varpi
nė. . .” Apie šią išniekintą šventovė
lę, paverstą medžio drožėjų kūrinių 
muzėjumi, užsimena ir “Tiesoje” ra
šęs K. Balevičius: "Stelmužės par
kas bus tvarkomas toliau. Asfaltuo
ta automobilių stovėjimo aikštelė 
jau {rengta, bet lieka sutvarkyti 
parko takus, želdinių grupes. Ilgai- 
niui bus restauruojamas architektū
rinis ansamblis — bažnytėlė su ko
plyčia. . .” Prie abiejų rašinių yra 
pridėtos pastoliais bei atramomis 
apsupto Stelmužės ąžuolo nuotrau
kos.

PARDUOTUVE "BANGA”
Naujajame Alytaus mikrorajone 

Putinuose pradėjo veikti maisto ga
minių parduotuvė “Banga”, turinti 
156 kv. metrų prekybos salę, poilsio 
kambarius prekystalio darbuotojams. 
“Bangoje" kasdien parduodama pre
kių už 8-9 tūkstančius rublių.

g II \ WII K H '
“GYVATARO” vaikų ir jaunesnių

jų šokėjų grupės atliks kalėdinę pro
gramą St. Joseph’s Villa gruodžio 
13 d., 7.30 v.v. Šiais metais su vaikų 
grupe dirba Irena Jokūbynienė, o 
jaunesniesiems šokėjams vadovauja 
Jolanta Jokūbynaitė. VI tautinių šo
kių šventės repertuaras jau beveik 
paruoštas. Po N. Metų prie dabarti
nių “Gyvataro" šokėjų prisijungs ir 
veteranai — rengiamasi 30 metų su
kaktuviniam koncertui, kuris įvyks 
balandžio 13 d. Scott Park auditori
joje. Koncertui pakviesta ir sutiko 
dalyvauti pirmą kartą Hamiltone To
ronto “Volungė”, vadovaujama Da
lios Viskontienės. "Volungė" koncer
tavo Čikagoje, Bostone ir susilaukė 
gražių atsiliepimų. Jos pasirodys at
skirai ir kartu su “Gyvataro" šokė
jais. Pavasarį "Gyvataras” žada pa
daryti seniai užplaunotą filmą, jei tik 
leis ištekliai ir bus galima suplanuo
ti šokėjų egzaminų laiką. Inf.

METINE ALEKSANDRO STUL
GINSKIO ATEITININKU KUOPOS 
šventė įvyko lapkričio 18 d. šv. Mi
šiose dalyvavo moksleivių ir sen
draugių vėliavos, svečiai iš Toronto, 
moksleiviai ir studentai su vėliavo
mis. Hamiltono moksleiviai ir jau
nučiai dalyvavo organizuotai. Mišias 
atnašavo kun. B. Mikalauskas iš To
ronto.

Po pamaldų susirinkome parapi
jos salėje oficialiai ir meninei da
liai. Moksleivių pirm. Aušra Pleiny- 
tė pakvietė kun. B. Mikalauską in-

GAISRO PRIEŽASTIS
Marijona Malakauskienė “Tiesos” 

190 nr. atkreipia skaitytojų dėmesį 
I vieną gaisrą Panevėžyje. Nakties 
metu užsidegė Pergalės gatvėje esan
čio namo nr. 21 antrasis augštas: 
“Ugnis išsiplieskė dėl to, kad Albi
nas Gaspariūnas, eidamas miegoti, 
paliko salone neišjungtą televizorių. 
Dūmus pajuto kaimynas, pirmo aukš
to gyventojas Jonas Morkūnas. Nors 
ir labai stengėsi gaisrininkai, nuosto
lio būta už 1376 rb. Be to, gesinant 
ugnį vanduo užliejo J. Morkūno bu
to sienas, sugadino baldus ...” Kal
tė, atrodo, tenka sovietinės konstruk
cijos televizoriui. Jeigu jis užsidegė 
neišjungtas, užmirštas A. Gaspariū- 
no, užsidegti galėjo ir pastarajam il
gesnį laiką stebint programą.

MIRTIES BAUSME
S. m. liepos 28 d. vakarą Panevė

žio rajono Naujamiesčio valstybinio 
medžioklės ūkio darbuotojas Kazi
mieras Ivinskas, 22 metų amžiaus 
jaunuolis, užtiko nušautą stirną. Na
mo jis nebegrįžo, nes ir jį patį nu
šovė pušyje pasislėpęs brakonierius 
Antanas Knizikevičius, dirbantis 
vairuotoju Panevėžio auto transpor
to įmonėje nr. 1. Teisme buvo nusta
tyta, kad žudikas neteisėtai laikė 
šaunamąjį ginklą, naktimis vienas 
ar su sėbrais medžiodavo neleistino
se vietose, neleistinu laiku. Liepos 
28 d. vakarą medžioklėn jis buvo 
išėjęs vienas. Bijodamas bausmės, 
šūviu iš labai arti mirtinai sužalojo 
K. Ivinską. Už ŠĮ žiauru nusikaltimą 
jam buvo paskelbta ir Įvykdyta mir
ties bausmė. Atskiros bylos už me
lagingus liudijimus teisme susilau
kė A. Knizikcvičiaus bičiuliai /Albi
nas Taraškevičius ir Antanas Povi
laitis.

MEDŽIOKLES TROFĖJAI
Parodų rūmai Šiauliuose šio mies

to gyventojus pakvietė į medžioklės 
trofėjų parodą. Jai buvo sutelkta 
apie 300 rodinių, kurių beveik treč
dalis buvo įvertinti aukso, sidabro 
ir bronzos medaliais. Ypač turtin
gas buvo tauriųjų elnių ragų sky
rius. Gražiausius tų elnių ragus pa
rodai pristatė joniškietis J. Tumas, 
didžiausias šerno iltis — kuršėniškis 
A. Glodenis ir joniškietis A. Gušči- 
nas. Trofėjų parodą gražiai papildė 
šiauliečio žurnalisto A. Puodžiūno 
nuotraukos medžioklės ir gamtosau
gos temomis.

REUMATOLOGIJOS CENTRAS
Kovai su reumatiniais širdies bei 

sąnarių susirgimais Vilniuje yra 
įsteigtas reumatologijos centras. 
Eksperimentinės bei klinikinės me
dicinos mokslinio tyrimo instituto 
specialistai savo pastangas šioje sri
tyje sujungė su Raudonojo Kryžiaus 
ligoninės darbuotojais. Pastarojoje 
atidaryti specializuoti skyriai, chi
rurginio reumatinių ligų gydymo 
tarnyba ortopedinėje-traumatologi- 
nėję sekcijoje, reabilitacijos tarny
ba Druskininkuose. Konsultacinę pa
galbą reumatologijos centrui teiks 
Lietuvos augštųjų mokyklų medikai.

POETO GIMTADIENIS
šimtąjį liaudies poeto J. Krikščiū- 

no-Jovaro gimtadienį šiauliečiai ruo
šiasi paminėti 1980 m. sausio 12 d. 
Renginiais rūpinasi specialus komi
tetas, planuojantis literatūrinius va
karus, knygų parodas bibliotekose, 
susitikimus su rašytojais. Jovaro 
vardu yra pavadintas Šiauliuose vei
kiantis liaudies dainų ir šokių an
samblis, savo repertuare turintis 
dainą "Ko verki, berželi. . .”, sukur
tą pagal Jovaro eilėraštį. J. Krikš- 
čiūno-Jovaro atminimą įamžino ir 
viena jo vardo gatvė.

V. Kst.

vokacijai ir vadovavo šventės pro
gramai. Pirmoje dalyje jaunesnio
sios moksleivės įžodį atliko Onutė 
Sttancvičiūtė. Dana Lukavičiūtė, jau- 
nuči globėja, įteikė ženkliuką.

Hamiltono ateitininkus šventės 
proga sveikino Toronto moksleivių 
kuopos pirm. Morkus Sungaila ir 
Toronto studentų kuopos atstovas 
Antanas Rašymas. Taip pat buvo 
perskaitytas sveikinimas iš Montre- 
alio moksleivių kuopos.

Paskaitą skaitė dr. Rimas Petraus
kas iš Toronto. Jis kalbėjo apie tai, 
ko galime tikėtis iš mūsų veiklos. 
Ar mes norime, kad mūsų veikla 
mums vaisių neštų, ar tik norime, 
kad veikla nuostolio neduotų. Dr. 
Petrauskas visiems klausytojams iš
kėlė įdomių minčių ir davė mums 
progos rimtai pagalvoti apie ateities 
veiklą.

Meninė dalis buvo pradėta jaunes
niųjų ateitininkų pasirodymu “Su
sirinkimas ateityje", parašytu Da
nos Lukavičiūtės ir Dalios Pajars
kaitės.

Gražiai pasirodė mergaičių chore
lis “Ramunėlės” iš Otavos, Kiekvie
na choristė buvo publikai pristatyta 
su humoru jų vadovės Rūtos šiūly- 
tės, buvusios hamiltonietės. "Ramu
nėlės" publiką pralinksmino savo 
dainomis. Moksleivis Edis Labuckas 
padeklamavo, lydimas pianinu Al
donos Gedrimaitės. Jaunučiai pasi
rodė su vaidinimėliu "Velnias jau
joj". (Nukelta į 9-tą psl.)

NAUJU

. Jaunimo Centro salėje (48 Dundum St. N.) §
Užuot siuntę šventinius atvi
rukus, KALĖDŲ proga nuo
širdžiai sveikiname paverg
toje Lietuvoje ir visame 
pasaulyje išblaškytus karo 
audrų savo artimuosius gi
mines, bičiulius, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami ma
lonių švenčių ir Dievo palai
mos 1980 metams. Teteikia 
Dievas visiems geriausios 
sveikatos!

Kartu aukojame Tautos Fondui:
$40: Gr. ir E. Jasevičiai; $30: O. ir Zelma Stasiuliai; $25: F. 
ir Alb Rimkai, Alf. ir Aug. Patamsiai, Pr. ir Zita Sakalai, 
A. ir F. Povilauskai, V. ir Brigita Morkūnai, P. ir Genovaitė 
Breichmanai, Vyt. ir M. Leparskai; $20: J. ir G. Skaisčiai, 
J. ir p. Juozaičiai, P. Pleinys, J. ir Aniceta Deksniai, Vyt. ir 
Antanina Januškos, J. ir Elena Bubniai, J. ir Ant. Asmena- 
vičiai, J. Dubinskas; $15: St. ir Nij. Senka!, Kaz. ir Klara 
Deksniai, G. Martišius, J. Liaugminas ir sesuo; $12: P. Lataus- 
kas. Jur. ir Elena Mažulaičiai.

$10: Br. ir Bronė Venslovai, Jon. ir Mag. Tarvydai, J. ir 
Alv. Bajoraičiai, Zig. ir Alb. Pulianauskai, P. Žulys, A. 
ir Jad. Gedrimai, J. Lekutis, V. Narkevičius, Mar. Juodis, 
Kostas ir Liucija Meškauskai, V. ir Vladė Beniušiai, P. ir 
Elena Gužai, Ig. Varnas, Br. Grajauskas ir mama, A. ir H. 
Liaukai, Ant. ir Mar. Garkūnai, AI. ir Aid. Erštikaičiai, J. ir 
Liotė Toliai, Ern. ir Erika Lengnikai, Petr. Vitienė, Sof. Ei- 
vikienė, Pr. ir p. Ročiai, Vi. Saulis, Liucija Skripkutė, Juozas 
Stonkus, Juozas ir Stasė Pyragiai, Al. Dara. Jankūnai, P. ir 
Stasė Kanopos, Stef. Kalvaitienė, L. ir M. Borusai, St. Kačins
kas su mama, Elena Kairienė, J. Gimžauskas.

$5: Br. ir Ema Milašiai, St. Pilipavičius, P. ir Pr. Luko- 
šiai, P. ir T. Enskaičiai, Ant. Obcarskis, K. ir Mar. Kvedarai, 
E. šeirlenė, VI. Bagdonas, Ad. Samusis.

Už aukas mūsų laisvė kovai nuoširdus ačiū.

g TAUTOS FONDO
Hamiltono apylinkės atstovybė -S

DELHI - TILLSONBURG, ONTARIO
LIETUVOS KARIUOMENES 

ŠVENTE paminėta 1979 m. lapkričio 
24 d. Delhi lenkų salėje. Minėjimą 
pradėjo DLK Gedimino Delhi šaulių 
kuopos pirm. Stepas Jakubickas, pa
sveikindamas kūrėjus savanorius, ka
rius, šaulius, partizanus, visus kovo
jusius bei tebekovojančius dėl Lietu
vos laisvės ir visus šventės dalyvius. 
Pagerbus žuvusius dėl Lietuvos lais
vės, sugiedojus Kanados himną, sve
čias ir Otavos inž. J. V. Danys kal
bėjo apie lietuvių tautos kovas dėl 
laisvės. Po paskaitos sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Meninę, programą atliko Hamilto
no “Aukuras", vadovaujamas režiso- 
rės Elenos Kudabienės, akompanuo
jant solistei Anitai Pakalniškytei.

Po meninės programos buvo šo
kiai. Publika buvo labai patenkinta 
gera mechanine muzika, kuri yra 
lengviau prieinama. Samdyti specia
lų orkestrą, mokėti 350-400 dol. ir iš 
šventės dalyvių imti dvigubą mokestį 
išlaidų padengimui nėra tautinių 
švenčių tikslas.

šventėje dalyvavo apie 150 tautie
čių, įskaitant svečius iš Otavos, Sar- 
nijos, Hamiltono, Toronto, Bostono 
ir kt. Lapkričio 25, sekmadienį, šau
liai dalyvavo su vėliavomis pamaldo
se. Po pamaldų parapijos salėje inž. 
J. V. Danys surengė parodą iš lietu
vių veiklos išeivijoje. S. Jakubickas

PARAPIJOS PIETUS. Lapkričio 
11, sekmadienį, po 11 v. pamaldų 
įvyko parapijos pietūs savo salėje. 
Juos paruošė Delhi katal. moterų 
skyriaus narės, o parapijos komitetas 
platino pakvietimus. Gryno pelno 
gauta $1100.00. Vienas J. Strodoms- 
kis, ilgametis parapijos komiteto pir
mininkas, išplatino 50 kvietimų. Me
ninę dalį gražiai atliko mergaičių 
kvartetas (Nijolė Vytaitė, Audronė 
Beržinytė, Ritutė Rudokaitė, Romu
tė Jauneikaitė), padainavęs populia
rių liaudies dainų.

SEKMADIENIŲ KAVUTĖS ruo
šiamos kas sekmadienį parapijos sa
lėje po 11 v. pamaldų nuo rudens 
iki pavasario, vadovaujant KLK Mo
terų Dr-jos Delhi skyriaus valdybai 
ir prisidedant kitoms parapijietėms. 
Toje pačioje salėje veikia ir bend
ruomenės skaitykla-biblioteka. Jai 
superkamos visos naujausios lietu
viškos knygos iš organizacijų ir pa
rapijos aukų. Ilgametis bibliotekos 
prievaizda ir jos iniciatorius yra VI. 
Miceika. Jam padeda Domas Žiogas.

IŠTVERMINGAS PARAPIJOS 
CHORAS, jau per 20 metų sekma
dieniais ir šventadieniais gieda visų 
parapijiečių pasigėrėjimui įvairias

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

Kaina asmeniui — $20. Bilietai gaunami sekmadieniais po 
kiekvienų Mišių Jaunimo Centre; šiokiadieniais — pas K. 
Deksnj 634-6006, M. Gudinskq 387-1804, A. Šeštoką 
385-4832. '

giesmes ir sudėtingesnius muzikos 
kūrinius. Vargonais giedojimą lydė
jo per kelis pastaruosius metus Dai
va Ratavičiūtė, Rasa Ratavičiūtė, 
Paulius Vytas, o šiuo metu — sesu
tė Nijolė Vytaitė. Choro seniūnas, 
jo cementuotojas yra VI. Miceika, o 
dirigentas — K. Lukošius. Neseniai 
į chorą įsijungė p.p. Čiuprinskai.

1SKELIAVE, BET NEPAMIRŠTI 
šie buvę choristai: Elenutė Augusti- 
navičienė, Justina Laureckas ir Sta
sys Kairys. Nepaprasto veiklumo, 
pasiaukojimo ir sugebėjimo įvairiose 
veiklos srityse parodė E. Augustina- 
vičienė: ji buVo ir choristė, ir šešta
dieninės mokyklos mokytoja, ir jau
nimo choro bei ansamblio “Palanga”, 
ir skaučių draugovės “Birutės" glo
bėja bei orgahizatorė. Jos trys duk
ros — Rita, Danutė ir Rūta gerai 
moka lietuvių kalbą ne tik žodžiu, 
bet Ir raštu. Danutė dabar yra mo
kytoja Vasario 16 gimnazijoje, ši 
pavyzdinga motina ir žmona mirė 
prieš vienerius metus, nesulaukusi 
nė pusės amžiaus. Jos su vyru Al
bertu namuose vienu metu gražiai 
sugyveno net'keturios kartos: jiedu, 
jos tėveliai Juozas ir Teresė Viltra
kiai, Viltrakienės tėvelis J. Žilius ir 
trys jauniausios atžalos.

JUSTINAS LAURECKAS, tvirtas 
kaip ąžuolas žemaitis, mirė 1975 m. 
gegužės 12 d., palikdamas žmoną 
Petronėlę ir dukrą Danutę. Dukra 
baigė augštąjį mokslą. Sunkiai dirb
dami, įsigijo du tabako ūkius. Justi
no mama, atvykusi iš Lietuvos, bai
gė gyvenimą pas sūnų ir marčią. 
Velionis buvo aktyvus narys keliose 
organizacijose.

KANADOS LIETUVIU KATALI
KIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS Delhi 
skyrius turi apie 60 narių. Jų svar
bus susirinkimas, sudarant tolimes
ni veiklos planą, įvyko lapkričio 
27 d.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

TALKA
Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- 
gblius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybėj ir aim. paskolų drauda. 
Nemokamai pilnai čekių patarnovimoi.
Kapitalai — virš $14,000,000.

Sudbury, Ontario
ŠAULIŲ MAIRONIO KUOPOS 

moterys lapkričio 10 d. Šv. Kazimie
ro parapijos lenkų salėj suruošė jau
kų parengimą-. Gražiai suvaidino vie
no veiksmo komediją "Džinsai”. Vai
dino Danguolė ir Erikas Rotkiai, 
Audronė Albrechtienė ir Juozas Ba- 
taitis. Režisavo Birutė Stankienė. Po 
vaidinimo buvo šilta vakarienė, pa
ruošta B. Stankienės ir A. Albrech- 
tienės. Šokiams grojo rinktinių 
plokštelių muzika, kurią tvarkė se
serys Stankutės.

LIETUVOS KARIUOMENES AT
KŪRIMO minėjimas, suruoštas vie
tinės šauliu Maironio kuopos ukrai
niečių salėje pradėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Minėjimą pradėjo pirm.
J. Staškus. Sugiedojus “O Canada”, 
paskaitą skaitė J. Staškus lietuviškai 
ir angliškai. Juozui Kručui, kaip la
bai pasidarbavusiam lietuvybei ir 
šaulių organizacijai, įteiktas šaulių 
žvaigždės medalis ir sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Meninę dalį atliko Sudburio tre
jetukas “Jaunimo garsai”, vadovau
jamas muzikės Danguolės Rotkie- 
nės. Padainavo net vienuolika nau
jausių okupuotos Lietuvos kompozi
torių kūrinių. Danguolė akompona- 
vo pianinu, o Gediminas Remeikis 
ir-Erikas Rotkis grojo gitaromis.

Toronto tautinių šokių grupė "At
žalynas”, vadovaujama Silvijos Mar- 
tinkutės-Leparskienės, žavingai atli
ko šešetą tautinių šokių. Jiems grojo 
Aldona Biskytė, Edvardas Lukošius 
ir Vidmantas Šilininkas. Diana ir 
Joana Stankutės įteikė gražias rau
donų rožių puokštes Silvijai Martin- 
kutei-Leparskienei ir Danguolei Rot- 
kienei. Po to, grojant geram orkes
trui, prasidėjo šokiai, veikė lietuviš
kas bufetas. Visi gėrėjosi turtinga 
ir labai skania vakariene, pa
ruošta vienos J. Labuckienės (tik 
virtuvėje ir prie stalo jai padėjo S. 
Scmežienė, Tolvaišienė ir A. Al
brechtienė). Sekančią dieną buvo 
paruošti šokėjams ir dainininkams 
pusryčiai bei pietūs.

Pamaldos už mirusius karius, šau
lius ir partizanus su pritaikytu pa
mokslu buvo atlaikytos sekmadienį. 
Jose šauliai dalyvavo organizuotai su 
vėliavomis. Mišias užprašė šaulių 
valdyba. Tautiniais drabužiais pasi
puošusios mergaitės atnešė prie al
toriaus gėles, žvakes ir duoną su vy
nu. J. Labuckienė uždegė žvakutes 
prie Marijos statulos, Kristaus pa
veikslo ir papuošė sakyklą. Buvo 
svečių iš Toronto ir Šaut Ste. Marie.

Po pietų “Atžalynas” susimetė pas
K. E. Sviežikus pažiūrėti televizijoj 
futbolo rungtynių.

Svečiai išvažiavo gerai nusiteikę 
ir paliko gerai nusiteikusius sudbu- 
viskius.

JUSTAS STANKUS atšventė savo 
gimtadienį artimųjų draugų tarpe 
drauge su metiniu tradiciniu kalė
dojimu. J. B. Stankų šeima yra ak
tyviai įsijungusi į lietuvių bendruo
menės gyvenimą ir pavyzdingai au
klėja savo vaikus religinėje ir tau
tinėje dvasioje. Augina keturias 
mergaites, kurios lanko lietuvišką 
mokyklą, priklauso lietuvių parapi
jos chorui, tautinių šokių grupei ir 
skautų organizacijai. Visos yra ga
bios ir muzikoje: Teresė skambina 
pianinu, dvynukės Diana ir Joana 
groja smuikais, o Vida — gitara. 
Visos keturios lanko reguliariai mu
zikos pamokas. Jos dažnai pasirodo 
lietuviškuose parengimuose ir ten, 
kur tenka atstovauti lietuviams.

KALĖDŲ SENELIS šiemet ap
lankys mūsų koloniją gruodžio 16, 
sekmadienį, Christ the King didžio
joje parapijos salėje. Tai vienkarti
nis tradicinis bažnytinis parengimas. 
Kviečiami visi gausiai dalyvauti ir 
padrąsinti mūsų jaunimo pastangas 
gražiai pasirodyti. įėjimas — laisva 
auka. Pradžia — 2.30 v.p.p. Iki malo- 

inaus pasimatymo — K. A. S.

MOKAME UŽ: 
nuo lapkričio 1d. 
depozitui (P.C.A.) 6%
•antaupai 11 %
term, depozitui 1 m. 12% 
term, depozitui 3 m. 11 ’/i % 
peniijų fondo 10 %
IMAME UŽ;
nekiln, turto paik. 13'/z% 
asmenines paskolai 14%

JA Valstybės
JAV KONGRESO ATSTOVŲ RO

MAI lapkričio 13 d. priėmė rezoliu
ciją nr. 200, kuri primena sovietinę 
Baltijos respublikų okupaciją 1940 
m. ir pasisako už šių tautų laisvą ap
sisprendimą, remdamasi baigminio 
Helsinkio akto VIII-ju skyriumi. Ji 
taipgi reikalauja laisvų rinkimų, ku
rie būtų pravesti atitraukus sovietų 
kariuomenę, politinį bei administra
cinį personalą. Už rezoliuciją vienbal
siai pasisakė 390 posėdyje dalyvavu
sių atstovų. Prez. J. Carteris ragina
mas duoti nurodymus JAV delegaci
jai 1980 m. Madrido konferencijoje 
iškelti šį klausimą, kad būtų įgyven
dinti Helsinkio susitarimų principai, 
liečiantys lygias tautų teises bei jų 
apsisprendimą. Rezoliucijos iniciato
rius ir pagrindinis jos judintojas — 
E. J. Dervvinskis, respublikini nkų 
atstovas iš Illinois valstijos. Rezoliu
cijos pravedimu daugiausia rūpinosi 
VLIKas ir ALTa. Dabar ją turi pa
tvirtinti JAV senatas, tačiau tokiu 
atveju pirmiausia turi būti susilauk
ta senato užsienio reikalų komiteto 
pritarimo. JAV lietuviai raginami 
laiškais bei telegramomis kreiptis i 
senatorius. Rezoliucija nr. 200, kaip 
ir kitos panašios rezoliucijos, nėra 
įstatyminio, o tik patariamojo pobū
džio. Ji svarbi oficialiu JAV kongre
so užsiangažavimu, bet nebūtinai 
reiškia, kad prez. J. Carteris pilnai 
priims tuos JAV kongreso patari
mus.

BALTIEČIŲ DRAUGYSTĖS VA
KARĄ Čikagos Jaunimo Centre su
rengė LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba, vadovaujama pirm. K. Lau
kaičio. Dalyvius sveikino gen. Lietu
vos- konsule J. Daužvardienė, pri
mindama, kad šias tautas sieja ne 
tik geografiniai ryšiai, bet ir bendra 
vergijos kančia, bendras laisvės sie
kis. Perskaičius raštu gautus sveiki
nimus, kalbėjo Illinois atstovų rūmų 
narė P. Pauli, pasisakydama prieš 
II-ją SALT sutartį, ribojančią ato
minius ginklus, dėl joje padarytų 
nuolaidų Sovietų Sąjungai. Ji taipgi 
ragino baltiečius kovoti už savo ša
lių išlaisvinimą iš sovietinės vergi
jos. Porą dainų padainavo latvaičių 
kvartetas “Rasa". Prie jo prisijun
gus L. Rimkui ir R. Pakštaitei, lat
viškai buvo sudainuota "Noriet sau
le”, lietuviškai “Šėriau žirgelį”. Ats
kirai L. Rimkus ir R. Pakštaitė pa
dainavo "Bėkit bareliai” ir dzūkų 
tarme “Šią naktelę”. Estas pianis
tas G. Radosavljevic programon įsi
jungė F. Liszto ir C. Debussy kūri
niais. Vakaro dalyvių gretose buvo 
latvių organizacijų vadovai V. Viks- 
ninš, dr. I. Bcrgnianis, estų dr. E. 
Toomsalu, PLB valdybos pirm. V. 
Kamantas.

WALTER DUDOR, gegužės 7 d. 
baigęs teisės studijas P. Kaliforni
jos universitete, liepos 25-27 d. d. 
išlaikė valstybinius Kalifornijos eg
zaminus ir gavo pilnas advokato tei
ses. W. Dudor pradinį mokslą yra 
išėjęs Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos mokykloje, dalyvavęs tauti
nių šokių sambūrio Ir skautų veiklo
je. Yra vedęs Edmontone gimusią 
Kanados lietuvaitę Kristiną Šepety
tę. Anksčiau jis buvo baigęs verslo 
administracijos ir finansų studijas.

Brazilija
BRAZILIJOS SPAUDOJE Lietu

vos klausimais daug rašo tarptauti
niu žurnalistu vadinamas Mcldutis 
Laupinaitis, priklausantis Tarntauti- 
niam Frontui Kovoje Prieš Komuniz
mą. Skaitytojus savo ilgais straips
niais supažindina su garbinga Lietu
vos istorija, seniausia pasaulyje lie
tuvių kalba, dabartine sovietine Bal
tijos respublikų okupacija.

Australija
LEONAS BALTRŪNAS, Lietuvos 

krepšinio veteranas, Melburne at
šventė amžiaus 65 metų sukaktį. Su 
juo Lietuvos rinktinė du kartus lai
mėjo Europos krepšinio varžybas: 
1937 m. — Rygoje ir 1939 m. —/ 
Kaune. Pokario metais V. Vokietijo
je L. Baltrūnas buvo Čiurlionio an
samblio administratorium, įsteigė 
ansamblio sporto klubą ir su jo 
krepšininkais nugalėjo tuometinę 
Prancūzijos rinktinę, kuri Londono 
olimpiadoje buvo laimėjusi II vietą. 
Atvykęs į Melburną, L. Baltrūnas su
organizavo lietuvių sporto klubą 
"Varpas", Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Sąjungą, pradėjo 
rengti Australijos lietuvių sporto 
šventes. Ketverius metus treniravo 
Viktorijos valstijos krepšinio rink
tinę, nepralaimėjusią nė vienerių 
rungtynių. Jam taipgi teko treniruo- 
ti visos Australijos krepšinio rinkti
nę, kai ji ruošėsi rungtynėms su 
garsiaisiais JAV negrų “Harlem 
Globe Trotters" krepšininkais. L. 
Baltrūnas taipgi nemažai prisidėjo 
ir prie tinklinio išpopuliarinimo 
kaip Viktorijos Tinklinio Sąjungos 
vadovas, vėliau paskelbtas garbės 
nariu. Iki pensijos 18 metų dirbo 
augštesniojoje technikos mokykloje 
Melburne sporto katedros vedėju, 
šiuo metu redaguoja ALFA Sąjun
gos leidžiamą “Australijos lietuvių 
sporto istoriją".

Italija
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS 

VADOVYBĖ kasmet išsiuntinėja 
laiškus savo rėmėjams ir lietuvių 
spaudai, šiemetinis laiškas pradeda
mas popiežiaus Jono-Pauliaus II ap

silankymu kolegijoje gegužės 6 d. 
šiuo vizitu jis pagerbė ne tik tautinę 
Šv. Kazimiero kolegiją, bet ir visą 
Lietuvą, jos kenčiančią Katalikų 
Bendriją pavadindamas pavyzdžiu 
visiems. 1979 m. kunigu buvo įšven
tintas tik vienas kolegijos klierikas 
Karolis Klaver. Nors jis nėra lietu
vis, tačiau augo ir pradžios mokslą 
baigė prel. J. Kučingio vadovauja
moje šv. Kazimiero parapijoje Los 
Angeles mieste, Kalifornijoje. Nau
jiems mokslo metams kolegija susi
laukė trijų naujų klierikų — dviejų 
iš Kanados, vieno iš JAV, bet kole- 
gijon negrįžo du klierikai. Vienas jų 
įstojo | jėzuitų ordiną, kitas pasiliko 
V. Vokietijoje, kur teologijos studi
jas galės tęsti su valdžios stipendija. 
Minėtini du studijas gilinantys ku
nigai — Jonas Prūsaitis iš Brockto- 
no, metus taikines šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui kun. P. Šakaliui, ir 
J. Bacevičius, kolegijon atsiustas 
Klevelando vyskupo. Kun. J. Bace
vičius išmoks lietuvių kalbą, susipa
žins su lietuviškos sielovados proble
momis ir Įsijungs į Šv. Jurgio para
piją Kievelandc.

Britanija
SALFORDO VYSK. DR. T. HO- 

LANDAS lapkričio 11 d. savo spe
cialiu raštu į garbės kanauninkus pa
kėlė kun. Valentiną Kamaiti, Man
česterio lietuvių kapelioną, kuris 
taipgi darbuojasi ir anglų St. Chado 
parapijoje. Jis yra 55 metų amžiaus, 
kilme sintautietis, mokęsis Vilkaviš
kio kunigų seminarijoje. Karo aud
ros nublokštas V. Vokietijon, lietu
vių gimnaziją baigė Oldenburge, fi
losofijos studijas — Eiehstaetto ku
nigų seminarijoje, teologijos — Ai
rijoje, Maunootho seminarijoje. Ku
nigu įšventintas 1953 m., atvyko į 
Mančesterį. Dirbdamas anglų para
pijoje, aptarnauja ir lietuvius, uoliai 
reiškiasi kultūrinėje bei visuomeni
nėje šios lietuvių kolonijos veikloje.

ŠEŠTADIENINE LONDONO LIE
TUVIŲ MOKYKLA, globojama Šv. 
Kazimiero parapijos, naujuosius 
mokslo metus parapijos svetainėje 
pradėjo su 12 mokinių, kurie yra su
skirstyti | dvi klases. Mokyklai va
dovauja Romas Kinka, talkinamas 
Gailutės Domeikaitės. Parapijos ir 
Šv. Kazimiero klubo vadovybė prašo 
tėvus siųsti vaikus ir jaunimą šion 
mokyklon. Viena Jų klasė yra skirta 
vaikams, kita — jaunimui.

Belgija
BENEDIKTINIŲ SESELIŲ VIE

NUOLYNE Lieže lapkričio 17 d. 
auksinę savo vienuoliško gyvenimo 
sukaktį paminėjo Stefanija Pečilai- 
tytė. Pamaldose dalyvavo ir kelios 
kitos lietuvaitės seselės. Sukaktuvi
ninkė, artėjanti prie 90 metų am
žiaus, yra gimusi Kauno apylinkėse. 
Pirmojo D. karo pradžioje dirbo 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje Kau
ne, su ligonine buvo evakuota Rusi
jon. Visą laiką svajojo tapti vienuo
le, buvo gavusi pasiūlymų Įsijungti 
į ortodoksių vienuoliją, bet liko ka
talike ir grįžo Lietuvon, kur tada 
dar nebuvo vienuolynų. Bandė išva
žiuoti Į JAV, tačiau dėl nesutvarky
tų dokumentų vokiečių buvo suimta, 
(kalinta ir vėliau grąžinta Lietuvon. 
Belgijon atvyko 1926 m. Sukaktuvi
ninkė sakosi esanti laiminga. Savo 
maldose ji prisimena lietuviškąjį 
jaunimą, okupuotoje Lietuvoje ti
kinčiųjų teises ginančio komiteto 
narius penkis kunigus. Artėdama 
prie 90 metų amžiaus, tebėra pilna 
energijos, turi gerą atmintį.

Vokietija
EV. LIUTERONŲ KUN. FR. SKĖ

RYS spalio 13 d. aplankė Saaro kraš
to lietuvius. Pamaldas liuteronams 
laikė VViebelskircheno protestantų 
šventovėje, šia proga VLB Saaro 
krašto valdyba su pirm. A. Palavins- 
ku suorganizavo tos apylinkės lietu
vių susibūrimą šventovės priestato 
salėje. Prie vaišių stalo kun. Fr. 
Skėrys kalbėjo apie ev. liuteronų 
gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir 
aplamai Baltijos kraštuose, apie iš
eivijos liuteronų problemas, jų ku
nigų suvažiavimą. Daug skaidrių, ku
riose buvo užfiksuoti Trakų bei Lie
tuvos buities muzėjaus Rumšiškėse 
vaizdai, parodė ten apsilankęs A. Pa- 
lavlnskas, skaidres palydėdamas įdo
miais komentarais apie dabartini 
Lietuvos, ypač ūkininkų, gyvenimą, 
naująjį Vilniaus operos ir baleto 
teatrą, koncertų salę Elektrėnuose.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINE KUL

TŪROS DRAUGIJA Seinuose išleido 
neperiodinės “Aušros” 3 nr. Jame 
daug rašoma iš 40 metų perspekty
vos apie II D. karo pradžią, su juo 
žmoniją užgriuvusią nelaimę, vokie
čių koncentracijos stovyklas, šia 
proga plačiau paliečiama B. Sruo
gos knyga “Dievų miškas”, kaip pa
minklas žuvuslems ir perspėjimas 
gyviesiems. Istorijai bei etnografi
jai atstovauja straipsnis “Punsko se
novė". Kitame rašinyje diskutuoja
mos kultūros kryptys. K. Sirvydo, 
D. Kleino, K. Jauniaus ir K. Būgos 
gyvenimas bei darbai aptariami 
straipsnyje “įžymieji Lietuvos* kal
bininkai", prisimenant ir K. Done
laitį. Kompozitoriui J. Bendoriui 
skiriamas straipsnis “Sūduvos dai
nius”. Kronikoje nušviečiama Var
šuvos lietuvių senjorų klubo veikla, 
Punsko lietuvių gimnazijos gyveni
mas.

r



Šiaurės Amerikos lietuvių sporto veikėjų bei atstovų suvažiavimas Klevelande, kur buvo padaryti svarbūs nutari
mai, liečiantys sportinę veiklą Nuotr. V. Bacevičiaus

Stiprėja sportinė veikla
Daug žaadntys nutarimai ŠALFASS suvažiavime • Įsteigtas Lietuvių Sporto Fondas

Žmoniškumas atšipino giltinės dalgį

A. SUPRONAS

Salia triukšmingų ir be nau
dos laiką eikvojančių diskusijų, 
ŠALFAS Sąjungos suvažiavimas 
1979 m. spalio 27-28 d.d. turė
jo džiuginančių pusių: Įsteigtas 
Lietuvių Sporto Fondas; sąjun
gos iždas žymiai praturtėjęs; 
numatyta jaunimo išvyka Aust
ralijon; ruošiamas tremties 
sporto istorijos leidinys; priim
tas naujas sąjungos statutas; 
ruošiamos pirmosios sporto žai
dynės Baltimorėje.

Suvažiavimo posėdžiuose, ku
rie vyko Klevelando Lietuvių 
Namuose, dalyvavo per 30 at
stovų iš Čikagos, Detroito, Kle
velando, Bostono, Baltimorės, 
Vašingtono, Milvaukės, Filadel
fijos, Toronto ir Hamiltono. Su
važiavimą pradėjo S-gos pirm. 
Pr. Berneckas. Invokaciją su
kalbėjo kun. G. Kijauskas, SJ. 
Sunkiausia suvažiavimo darbo 
ir kantrybės našta buvo patikė
ta pirmininkaujantiems Algiui 
Rugieniui iš Detroito, Raimon
dui Kurzonui iš Čikagos, Vytau
tui Jokūbaičiui iš Klevelando ir 
sekretoriui Stasiui Dargiui iš 
Toronto. Sudarius įvairias dar
bo komisijas, buvo išklausyti 
metinės veiklos pranešimai.

Pirm. Pr. Bernecko išsamiai 
paruoštame centro valdybos 
pranešime atsispindėjo plati 
darbuotė, besistengiant tinka
mai užbaigti užsilikusius PLSž 
darbus ir besirūpinant tolimes
niu mūsų sporto gyvenimu. Sa- 

,$6 ‘ pranešime taip pat atsklei
dė, jog įsteigtas Lietuvių Spor
to Fondas — JAV ir Kanados 
lietuvių fondų pavyzdžiu. Pra
dinis fondo kapitalas $34.400 
(dalis PLSŽ pelno, laikoma To
ronto lietuvių kredito bankely
je “Parama”). Sporto veiklai 
remti bus naudojamos tik pa
grindinio kapitalo palūkanos.

Lituanistika
Illinois universitete (Chicago 

Circle) žiemos ketvirtis praside
da sausio 2 dieną ir baigiasi ko
vo 7 dieną. Registracija — gruo
džio 11-12 dienomis.

Į kursus užsirašyti gali ne 
vien jau lanką Illinois universi
tetą. Kviečiami taip pat studen
tai iš kitu universitetų ir uni
versiteto dar nelankantieji.

Žiemos ketvirtyje bus dėsto
mi šie dalykai:

Lithuanian 102: Elementary 
Lithuanian II. čia bus toliau 
mokomasi lietuviškai rašyti, 
versti iš lietuvių į anglų ir iš 
anglų į lietuvių kalbas, nagrinė
ti literatūrą. Paskaitos nuo ant
radienio iki penktadienio 12- 
12.50. Keturios įskaitų valandos 
(4 credit hours).

Lithuanian 105: Intermediate 
Lithuanian II. šiame kurse bus 
tęsiama sintaksė, pereinama 
nauja rašyba bei skyryba, ver
čiama iš anglų į lietuvių ir iš lie
tuvių į anglų kalbas, nagrinėja
ma literatūra. Paskaitos — nuo 
antradienio iki penktadienio 
1.00-1.50. Keturios įskaitų va
landos (4 credit hours).

Lithuanian 222: Major Li
thuanian Poets. Šalia bendros 
lietuvių poezijos apžvalgos, bus 
gilinamasi į kiekvieno studento 
pasirinktąjį poetą. Paskaitos — 
antradienį, ketvirtadienį i.r 
penktadienį 10-10.50. Keturios 
įskaitų valandos (4 credit 
hours).

Lithuanian 299: Independent 
Study. Darbo tema bei apimtis 
apsprendžiami studento ir dės
tytojos. Atitinkamos įskaitos, 
nuo 1-4 įskaitų valandos (1-4 
credit hours).

Tiems, kuriems nustatytos va
landos neįmanomos, bus bando
ma surasti kitas valandas dienos 
metu universitete. Susidarius 
reikiamam skaičiui, būtų gali
ma susitikti vakarais ne univer
sitete, bet. pavyzdžiui, Jaunimo 
Centre. Toli gyvenantieji ir ki- 

Suvažiavimas fondo steigimą 
vienbalsiai patvirtino ir pavedė 
centro vaidybai valdyti iki bus 
sudaryta atitinkama komisija ir 
nuostatai.

Iš ižd. J. Nešukaičio kruopš
čiai paruoštų Sąjungos ir PLS2 
apyskaitų teko patirti apie pra
turtėjusį iždą, šalia įsteigto LS 
Fondo $34.400 sumos, Sąjungos 
ižde laikoma $8.972. Be to, spor
to leidiniui paskirta dar apie 
$6.000. Visa tai mums laiduoja 
judresnę ir platesnių užmojų 
ateitį. Už tai centro valdybai 
priklauso didžiulė padėka.

Suvažiavimą dar pradžiugino 
naujasis rytų apygardos vado
vas A. Veliuona, pakvietęs į pir
mąsias žiemos žaidynes Balti
morėje 1981 m.

Iš kitų pranešimų paaiškėjo, 
kad Sąjungai priklauso 31 spor
to klubas. Gausiausia yra vaka
rų sporto apygarda, kurios ribo
se yra 14 sporto klubų, rytų 
apygardoje — 9 ir Kanados — 
8. Sąjungoje veikia sekančios 
sporto sekcijos: krepšinio, tink
linio, lengv. atletikos, lauko te
niso, stalo teniso, plaukimo, 
šaudymo, šachmatų ir golfo.

Sėkmingesnę suvažiavimo 
darbotvarkę sutrukdė Sąjungos 
statuto priėmimas. Ypač daug 
laiko sugaišta aptariant garbės 
teismo nuostatus. Nors statu
tas buvo priimtas, tačiau dar li
ko nemažai taisytinų kalbos da
lykų. Taip pat dėl laiko stokos 
dienotvarkės 14b ir 14c punk
tų svarstymą centro valdyba 
buvo įpareigota vykdyti kores- 
pondenciniu būdu.

Suvažiavime svarstyta antroji 
krepšininkų išvyka į Australi
ją. Pastarosios krepšinio federa
cijai neišgalint apmokėti visų 
kelionės išlaidų, o tik vidaus, 
nuo išvykos atsisakyta. Tačiau 
suvažiavimas vėl buvo pradžiu
gintas: PLB atstovas Z. Ziups- 

universitete

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

tus universitetus lankantieji ga
li darbus atlikti korespondenci- 
niu būdu. Ne Illinois valstijoje 
gyvenančių studentų didesnį 
mokestį bus bandoma padengti 
stipendijomis.

Primintina, kad studijuojan
tiems betkurią mokslo šaką li
tuanistikos įskaitos užskaitomos 
į universitetui bąigti diplomą. 
Lituanistika gali būti antrine 
mokslo šaka (minor).

Tolimesnei informacijai 
kreiptis į šiuos lituanistinės 
programos komiteto narius: 
Irena Baleišienė — University 
of Illinois at the Medical Cen
ter Office of Business Affairs 
— (312) 996-5958. Box 6998, 
Chicago, II., 60680; Regina Ku
lienė — 6627 S. Francisco Ave., 
Chicago, II. 60629, tel. (312) 
776-4025; arba UICC — J. A. 
College of Social Work Educa
tion and Communications Buil
ding, Room 4018 Box 4348, Chi
cago, II. 60680; tel. (312) 996- 
2316; Marija Stankuvienė-Sau- 
laitytė: 6516 S. Washtenaw, 
Chicago, II. 60629; tel. (312) 
776-4003; arba UICC — Dept, 
of Slavic Languages, Universi
ty Hall, Room 1220, Box 4348, 
Chicago, II. 60680; tel. (312) 
996-5465.

Registracijai reikalinga in
formacija ir formos gaunamos 
iš universiteto: UICC Office of 
Admissions and Records, Box 
4348, Chicago, II. 60680, USA; 
tel. (312) 996-4350; taip pat 
Vaznelio krautuvėje bei Jauni
mo Centre Čikagoje, šv. Anta
no taupymo bendrovėje. Cice
ro. In f. 

nys paaiškino, kad PLB siūlo 
remti jaunimo išvyką Australi
jon. Tokiu būdu į Australijos 
Lietuvių Dienas 1980 m. Kalė
doms numatyta pasiųsti jaunių 
ir mergaičių krepšinio bei tink
linio komandas.

Nutarta 1980 m. žiemos žai
dynes ruošti Detroite balandžio 
25-29 d.d. ir vasaros — Čikago
je. 1981 m. žiemos žaidynės 
įvyktų Balitmorėje, vasaros — 
Toronte. Baltiečių sporto fede
racija, ryšium su Maskvos olim
piada, 1980 m. numato ruošti 
protesto žaidynes.

Sąjungos sporto istorijos lei
dinio reikalu pranešimą padarė 
S. Krasauskas, kuris tvarko šį 
leidinį ir kviečia bendradarbius. 
Redaktorium kviečiamas K. 
Čerkeliūnas. Leidinys apimtų 
tremties sporto užuomazgą Vo
kietijoje, dabartinę veiklą Są
jungos ribose ir PLS 2aidynes.

Tenka džiaugtis, kad sporto 
Sąjunga susilaukė palankaus 
visuomenės įyertinimo. Visa tai 
atsispindėjo sveikinimuose su
važiavimui. Raštu ir žodžiu su
važiavimą sveikino V L I K a s, 
gen. konsulas dr. J. 2muidzinas, 
konsule J. Daužvardienė, JAV 
LB krašto v-bos pirm. Vyt. Kut- 
kus, PLB vardu — Z. 2iupsnys, 
BALFo c. v-bos — O. Jokūbai- 
tienė.

Suvažiavimą globojo Ona ir 
Vyt. Jokūbaičiai, kuriems pri
klauso nuoširdi padėka.

Tenka džiaugtis atgijusia ir 
sėkminga Sąjungos veikla. Tai 
neabejotinas Pr. Bernecko va
dovaujamos centro valdybos 
nuopelnas. Jiems priklauso mū
sų pagarba ir padėka.

ZECHARJA ČĖSNA

(Tęsinys iš pr. numerio)

Kilnusis Tėvas Rokas
Vienuoliai kapucinai įsteigė, 

kaip jau vėliau sužinojau, su
klastotų dokumentų gamybos 
centrą. Vienas iš vienuolių buvo 
puikus dailininkas-grafikas. Jis 
nupiešdavo betkokius antspau
dus bei štampus, padirbinėdavo 
sudėtingiausius parašus taip, 
kad net pats geriausias eksper
tas jų neatskirtų nuo tikrų. 
"Broliukas”, pasirodo, buvo vie
nuolių ryšininku. Jis vaikščio
davo po kaimus, rinkdavo miru
sių ar kažkur išvykusių žmonių 
dokumentus — pasus, gimimo 
liudijimus, įvairius pažymėji
mus — ir pristatydavo kapuci
nams. Katrės Vaitkienės pasas, 
į kurį buvo įklijuota mano nuo
trauka, taip pat prieš tai buvo 
kapucinų rankose.

Jaučiausi pas Pusvaškiųs ga
na jaukiai, bet mane slėgė bai
mė ir nežinia. Labai rūpėjo šei
mos likimas. Juk su Telšiais ne
turėjau jokio ryšio. O aplink 
mane esantieji žmonės norma
liai sau gyveno, tarsi niekas ne
nutiko, tarsi IX forte bei kitose 
vietose neaidėtų šūviai ir ne- 
skardėtų žudomų žydų — vyrų 
ir moterų, senių ir vaikų — 
klyksmas. Labai stokojau žmo
gaus, kuriam galėčiau išlieti šir
dį. Jautrioji Pusvaškienė supra
to mano sielos būseną ir patarė, 
kreiptis į vienuolių vyresnįjį 
kunigą Roką.

Kunigas Rokas buvo labai iš
simokslinęs ir taurios širdies 
žmogus. Jau po pirmojo pokal
bio supratau, kaip svarbu sun
kią valandą išgirsti paguodos 
žodį. Mūsų pokalbiai ilgainiui 
pavirto “išpažintimis”. Nors ku
nigas Rokas ir be manęs turėjo 
nemažai rūpesčių, tačiau visada 
rasdavo man laiko, paguosdavo 
ir padrąsindavo. Visa savo ken
čiančia siela prisirišau prie šio 
nuostabaus žmogaus. Kartą pa
sakiau kunigui Rokui, kad no
riu apsikrikštyti. Tai turbūt bu
vo spontaniškas krauju plūstan
čios širdies riksmas, man pačiai 
nelauktai išsprūdęs. Kun. Ro
kas, įbedęs įdėmų žvilgsnį tie
siai į mano akis, kiek pamąstęs 
tarė:

— Kai praeis karas, negan
das, ištikęs žydų tautą, kai grįši 
į normalų gyvenimą ir galėsi ra
miai laisva valia apsispręsti 

krikštytis ar ne, tada pakalbėsi
me apie tai. Būsiu labai laimin
gas, jei kreipsies! į mane šiuo 
reikalu. Bet tik tada ... O da
bar būk tokia, kokia gimei, pa
sitikėk Dievu ir pamatysi, kad 
viskas baigsis gerai.

Žmonės kalba, kad tu 
“žydelka”

Po kurio laiko mane perkėlė 
pas Federavičius. Iki šiol neži
nau, kodėl turėjau staiga palik
ti mielųjų Pusvaškių pastogę, 
bet, matyt, buvo tam rimtų prie
žasčių. Federavičiai mane labai 
maloniai ir svetingai priėmė. 
Fedaravičius, felčeris pagal spe
cialybę, nuo ryto iki vakaro pri
iminėjo ligonius, jo žmona pa
dėjo jam, o aš prižiūrėjau jų 
mažus vaikus. Fedaravičiai dar 
laikė ateinančią tarnaitę, kuri 
sutvarkydavo namus, skalbdavo 
ir atlikdavo kitus namų ruošos 
darbus. Mudvi gražiai sugyveno
me. Išbuvau pas Fedaravičius 
keletą mėnesių, apsipratau nau
joje vietoje, bet. . .

Kartą mums vakarieniaujant 
jaukioje virtuvėje, toji tarnai
tė staiga išpoškino:

— Zinai, Katriuk, žmonės kal
ba, kad tu žydelka.

Fedaravičius išblyško, man 
kąsnis įstrigo gerklėje. Tik Fe- 
daravičienė tuoj susigriebė.

— Paistai niekus, viską supai
niojai. Žmonės jau seniai plepa, 
kad aš žydė. Mat, esu tamsaus 
gymio ir turiu ilgą kuprotą nosį.

Kalba nukrypo kita linkme. 
Kai tarnaitė išėjo, mes dar kurį 
laiką sėdėjome apstulbę.

— žmonėms gerklių neužki
ši. Tau, Katriuke, sujieškosime 
prieglobstį kitur, — pasakė Fe
daravičius ir kažkur išėjo.

Vėlyvą vakarą grįžo Fedara
vičius, “broliuko” lydimas. Su
dėjau savo skurdžią mantą į ma
žą ryšulėlį, šiltai atsisveikinau 
su Fedaravičiais ir drauge su 
“broliuku” išėjau. Niekad dau
giau nebemačiau tų gerų žmo
nių. Iš Elenos Statkevičiūtės 
laiškų žinau, kad felčeris Feda
ravičius mirė, o jo našlė gyvena 
Kaune, turbūt jau pensininkė.

“Broliukas” atvedė mane į 
Pažaislio vienuolyną. Vyresnio
ji vienuolė, matyt, buvo perspė
ta ir viskas mano “įšventini
mui” jau paruošta. Mane apren
gė vienuolės drabužiais, pasky
rė vienutę, trumpai paaiškino, 
kaip turiu elgtis, kada vyksta 
pamaldos ir 1.1.

Sudie, Lietuva!
Elena Statkevičiūtė, nepai

sant mirtino pavojaus, priėmė 
mane išskėstomis rankomis ir 
dalinosi skurdžiu maisto davi
niu, nepakakusiu net vienam 
žmogui. Išeidama j darbą (ji dir
bo kažkokioje įstaigoje valyto
ja), Elena užrakindavo mane ir 
taip vieniša ištūnodavau ankšta
me rūsyje iki vakaro. Kartą, 
Elenai išėjus į darbą, kažkas 
ėmė smarkiai belstis į duris. 
Tylėjau kaip pelė po šluota. Il
gai beldę nekviestieji lankytojai 
pasišalino, bet netrukus sugrį
žo su namo kiemsargiu. Sis ban
dė pritaikyti raktą spynai, bet 
laimei nė vienas jo raktų neti
ko. Apie mano pergyventą siau
bą turbūt nėra reikalo daug 
kalbėti. Kai triukšmas už durų 
nutilo, žvilgterėjau į veidrodį. 
Maniau, kad per tas kelias mi
nutes pražilau.

Vakare papasakojau Elenai 
kas nutiko. Ji tuoj pat išdūmė 
pas kiemsargį sužinoti kas bu
vo atėję jos jieškoti. Paaiškė
jo, kad tai buvę elektromonte
riai, jieškoję trumpo sujungimo 
priežasties. Pasirodo, ir pas Ele
ną jos ankštame pusrūsyje ne
saugu. Ką daryti?

Po ilgų svarstymų kilo suma
nymas prisijungti prie kokios 
nors lietuvių darbininkų gru
pės, vykstančios darbams į Vo
kietiją. Girdi, kas jieškos tarp 
milijonų svetimšalių darbinin
kų kažkokios žydės. Elena pri
tarė šiam sumanymui ir tuoj pat 
ėmė energingai veikti. Ji turėjo 
bičiulį Žibą, kuris palaikė ry
šius su žmonėmis, dirbusiais 
Kauno darbo biržoje. Tasai po
nas Žibąs suvedė mane su Lie
tuvos kariuomenės atsargos pul
kininku, statybos inžinieriumi 
pagal profesiją (deja, pavardės 
nežinau), kuris kaip tik tuo me
tu telkė darbininkus vokiečių 
statybos firmai “Todt”. Pulkinin
kas maloniai priėmė mane. Jau 
pirmojo mūsų susitikimo metu 
pasisakiau esanti žydė ir ma
nau, kad Vokietijoje man bus 
lengviau išsislapstyti negu Lie
tuvoje. Jis pritarė mano suma
nymui ir prižadėjo įtraukti ma
ne į vieną jo organizuojamų 
darbininkų grupių. Po kelių die
nu mudu vėl susitikėme doku- 

“Broliuko” iVdiimaT mentų tvarkymo reikalu Jis ta- 
grįžau į mažytį Elenos Statke-„/iau v!saJ nelauktai kategonš- 
vičiūtės butelį pusrūsyje, Mai- " °"" " ""
ronio gatvėje.

nustatyti, 
to paties 
dėka Eu- 

su dviem

— Vienuolės labai mažai tar
pusavyje kalba. Niekam nieko 
nepasakokite, tik melskitės ir 
dirbkite jums pavestą darbą.

Mane paskyrė į skalbyklą, 
dirbau taip pat vienuolyno dar
že. Stengiausi neišsiskirti nuo 
kitų vienuolių, ilgas valandas 
išgulėdavau kniūpsčia priešais 
altorių, dirbau stropiai ir spar
čiai, kaip ir kitos seserys. Ma
nau, kad, išskyrus vyresniąją ir 
“broliuką”, niekas nežinojo kas 
aš tokia, iš kur atsiradau, ką 
veikiau anksčiau.

Atrodė, kad po ilgų klajonių 
galiausiai radau ramų ir saugų 
prieglobstį. Kas jau ims jieško- 
ti tarp storų Pažaislio vienuo
lyno sienų besislapstančios žy
dės? Bet likimas kitaip lėmė.

Vėl viskas ir pradžių
Rumšiškių apylinkėse, netoli 

Pažaislio, pas ūkininką, kurio 
pavardės nepavyko 
rado prieglobstį vis 
"broliuko” pagalbos 
genija šerevskienė 
vaikais. E. šerevskienė su dviem 
berniukais pabėgo iš geto, pa
dedama Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto profesoriaus 
Šimkaus ir jo brolio kunigo 
šimkevičiaus. Pastarasis ją su
vedė su “broliuku”.

Policija jieškojo Pažaislio apy
linkėse kažkokių vagių, atsitik
tinai užtiko Šerevskienę su vai
kais ir suėmė juos. Motina su 
vaikais tris savaites išvargo Ge
stapo rūsyje. Kauno geto tary
bos pirmininko daktaro Elkeso 
pastangų ir riebaus kyšio dėka 
Šerevskienė su vaikais buvo su
grąžinta Į getą, o juos slapstęs 
ūkininkas buvo paleistas.

Abu šerevskienės berniukai, 
deja, neišvengė mirties. Jiedu 
žuvo per siaubingąją vaikų ak
ciją. Motinai gi vėl pavyko pa
bėgti. šiuo metu Eugenija še- 
revskienė-šeri gyvena Tel Avi
ve. Ji ilgus metus profesoriavo 
Bar Ilano universitete, dėstė 
psichologiją, dabar pensininkė.

Grįžkime tačiau į Pažaislį. 
Apylinkėse po šereševskienės 
suėmimo ėmė dažniau rodyti po
licija. Mano gelbėtojams buvo 
aišku, kad net storieji vienuoly
no mūrai nebegali apsaugoti 
manęs nuo tykojančio pavojaus. 
Turėjau palikti ir šį svetingą 
prieglobstį. ‘ 

kai atsisakė man padėti.
— Mane pakars ant pirmojo 

telefonstulpio, jei išaiškės, kad 
tamsta žydė. Negaliu rizikuoti 
savimi ir visa savo šeima, su
praskite mane, panele.

21unga paskutinė viltis. Kaip 
skęstantis griebiausi šiaudo.

— Jei nežinotumėte, kad esu 
žydė, ar įjungtumėte mane į tel
kiamų darbininkų grupę?

— žinoma. Juk tai mano dar
bas.

— Tarkime, kad tamsta nieko 
nežinote, f tamstą kreipėsi Kat
rė Vaitkienė, pareiškusi norą 
vykti į Vokietiją užsidirbti ke
leto grašių. (Bus daugiau)

London, Ontario
LAIMĖJO PIRMĄ VIETĄ KL 

Katalikių Moterų Londono skyrius 
tautybių festivalyje laimėjo pirmą 
vietą už savo dekoratyvinius kepi
nius. Jų stalas, vienas iš 22 ten bu
vusių įvairių stalų, daugiausia su
traukė fotografų ir šiaip kulinarijos 
menu besidominčių asmenų. Didelė 
nuotrauka stalo ir tautiniais drabu
žiais apsirengusios O. Svilpienės bu
vo įdėta "Free Press” dienraštyje. 
Lietuvių laimėjimas paskelbtas su
sirinkusiai miniai, užėmusiai visą 
Centennial Hali pastatą, pačiame 
pirmame pranešime. O jei ir to iš
ryškintai pasakyto pranešimo kaikas 
neišgirdo, tai apie skyriaus laimėji
mą bylojo raudonas kaspinas greta 
iškabos “Lithuania". Pernai festi
valyje dalyvavo 10.500 asmenų. Pa
našus skaičius galėjo būti ir šiemet, 
šių metų duomenys dar nėra galu
tiniai. Folk Arts Council pirmininkė 
Pegi Walden reporteriams apie da
lyvavusias tautybes pastebėjo: “Jos 
didžiuojasi galėdamos supažindinti 
festivalio lankytojus su savo kraš
tais. Tai gera vieta patirti ir apie 
kitas tutybes bei įsitikinti, kad be
turtis imigrantas turi 
siūlyti." D. E.

daug ko pa-

SOLIDARU-
tęsiamas sek-

BENDRUOMENES 
MO JNAšU rinkimas 
madieniais po 11 v. pamaldų. Užsi
mokėjusiu sąrašas iškabintas skelbi
mų lentoje. Užsimokėjusiems valdy
ba nuoširdžiai dėkoja, atidėlioju
siems dar yra laiko atlikti šią svar
bią, bet mažiausią lietuvišką pareigą. 
Nario įnašas asmeniui — $5, pen
sininkams ir moksleiviams — $3.50. 
Surinktus įnašus vietinė valdyba 
dalinasi su KLB krašto valdyba, įga
lindamas jos ir savo veiklą. Kor.

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės žiburiai" — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.
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Metinė "Atžalyno” popietė 
buvo surehgta gruodžio 2 d. To
ronto Lietuvių Namuose. Nuo 
1 v. p. p. vyko bazaras, kuriuo 
gana gausiai domėjosi torontie- 
čiai ir išpirko daug dirbinių, pa
likdami apie $500 rengėjams. 
3 v. p. p. atžalyniečiai pasirodė 
su menine programa. Ją atliko 
“Vasaros garsų” trijulė (A. Bis- 
kytė ir seserys Dovydaitytės) ir 
visos atžalyniečių grupės, ku
rioms priklauso apie 90 narių. 
“Atžalyno” vadovė S. Lepars- 
kienė pasveikino gausius žiūro
vus ir pakvietė programos pra
nešėja Vidą Javaitę, po kurios 
žodžių salės viduryje ėmė rody
tis viena grupė po kitos. Pirmą
jį šokį “Suk, suk ratelį” atliko 
visos grupės kartu ir taip pat 
paskutinįjį — Kalvelis. Iš viso 
atžalyniečiai pašoko 11 šokių, 
kurių dauguma bus atliekama ir 
VI tautinių šokių šventėje Čika
goje. Scenoje pasirodė ir jau
niausia deklamatorė Jonė Maci
jauskaitė. Tautiniams šokiams 
grojo akordeonais A. Biskytė su 
Edv. Lukošiumi ir saksofonu — 
V. Šilininkas.

Po programos “Atžalyno” mo
kytojai ir vadovė S. Leparskie- 
nė buvo iškviesti scenon ir ap
dovanoti gėlėmis. Tai kartu bu
vo ir atsisveikinimo momentas 
su vadove, kuri po Kalėdų iš
vyksta Australijon. Ten ji Ka- 
toomba gimnazijoje vienerius 
metus dėstys anglų literatūrą. 
Savo atsisveikinimo kalboje va
dovė pasidžiaugė, kad jai pava
duoti yra paruošta graži moky
tojų pamaina, ir palinkėjo atža- 
lyniečiams būti Lietuvos vai
kais. Su ja atsisveikino torontiš
kio “Gintaro” vadovė R. Kara- 
siejienė, hamiltoniškio “Gyva-

KALĖDINIAI TAUTŲ PAPROČIAI
Kingstono St. Lawrence Col

lege Kanadoje suorganizavo ei
lę paskaitų apie kalėdinius pa
pročius bei papuošalus: lenkų, 
ukrainiečių, olandų ir lietuvių.

Vieno mėnseio laikotarpyje 
kas savaitę po keletą valandų 
buvo skirta įvairioms tautoms. 
Dailininkai Antanas ir Anasta
zija Tamošaičiai lapkričio 29 d. 
surengė gausią šiaudinukų pa
rodą (Montrealio skaučių, Gra
žinos Urbonienės iš Detroito ir 
Tamošaičių iš laukinių pievų 
šiaudelių) ir pademonstravo jų 
gamybą bei meną. Taip pat bu
vo išstatytos visų Lietuvos apy
linkių tautinės lėlės A. Tamo
šaitienės gamybos ir Gretos Bal
taduonienės iš Toronto (iš LT 
Instituto rinkinio). Apie šiaudi
nukus buvo parodyta apie 100 
skaidrių, tautinių lėlių ir apie 
50 — tautinių drabužių. Kana
diečiai labiausiai domėjosi šiau
dinukais ir tautinėmis lėlėmis.

Supažindinti su Tamošaičiais 

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

pageidaujama ir naudinga.

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

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

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis — $312

I šį siuntinį dar galima įdėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos 
dar galima pridėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio arba ką nors 
iš žemiau išvardintų naudingesnių dalykų:

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio apikaklė,
tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas $275.00 
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui 107.00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss 50.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis 42.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės 4.00
Tights (kojinės-kelnaitės) 5.00
Vilnonė gėlėta skarelė arba didelė nailoninė skarelė 15.00 
Geresni marškiniai 18.00
Vyriški arba moteriški bateliai 45.00
Puiki suknelei medžiaga 35.00
“Crimplene” medžiaga suknelei 25.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims 70.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei 100.00

Kartu su drabužiais galima siųsti šie maisto gaminiai: Vi sv. 
arbatos — $5.00; W sv. kavos (nescafe) — $7.50; 1 sv. pupelių ka
vos — $8.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $8.50; 1% sv. razinkų — 
$2.50; cigarečių 40 — $5 60.

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

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

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

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

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

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

taro” — G. Breichmanienė, “At
žalyno” — J. Bubulienė. Visos 
įteikė ir dovanas. S. Leparskie- 
nė, laikydama glėbį gėlių, vi
soms padėkojo, guosdama atža- 
lyniečius, kad po metų sugrįš. 
Kartu ji pranešė, kad “Atžaly
no” vadovybę perduoda Aldo
nai Zanderienei-Baikauskaitei ir 
jos padėjėjai Dianai Bubulytei. 
Šiai programos daliai vadovavęs 
Pr. Dovydaitis tėvų komiteto 
vardu visus pakvietė vaišintis 
kava ir pyragaičiais.

Tuo metu Pr. Dovydaitis, V. 
Dauginis ir P. Sturmas pravedė 
loteriją, davusią $250 pelno. 
Prie įėjimo suaukota $300, o 
rėmėjai sudėjo $1.250. Rėmė
jams tėvų komitetas surengė 
vaišes, kuriose dalyvavo ir “At
žalyno” vadovybė bei mokyto
jai. .

Šiuo metu “Atžalyno” tėvų 
komitetan įeina: pirm. A. Zan- 
derienė, vicepirm. S. Macijaus
kas, sekr. p. Posadeckienė, ižd. 
V. Dauginis, nariai: Pr. Dovy
daitis, P. Šturmas, S. Kojelienė, 
A. Lukošienė, I. Drešerienė, S. 
Leparskienė; revizijos komisi
jom G. Morkūnienė ir P. Jurė
nas. “Atžalyno” mokytojai: A. 
Zanderienė, D. Bubulytė, S. Un- 
derytė, E. Bubulis, R. Drešeris, 
V. Javaitė.

Pažymėtina, kad Silvija Le- 
parskienė-Martinkutė, intensy
viai dirbusi su “Atžalynu” pen
kerius metus, stipriai pakėlė jo 
lygį, pasivijo seniau įsteigtas 
tautinių šokių grupes ir nevieną 
jų pralenkė. Dėlto torontiečiai 
apgailestavo jos išvykimą ir 
nuoširdžiai linkėjo laimingos ke
lionės bei geriausios sėkmės 
Australijoje. K.

buvo parodytas apie juos pa
ruoštas filmas (Ramūnos Ramū- 
naitės-Macdonald organizuotas, 
Vytauto Petrulio filmuotas). 
Filmą ir skaidres parodė filmų 
menininkas Jonas Miltenis iš 
Hamiltono.

į tuos renginius buvo atsi
lankę kingstoniškiai lietuviai: 
Queen’s universiteto profesorė 
Jūratė Kaminskaitė, Vytautas ir 
Jonas Palilioniai su žmonomis, 
pp. Kirkilioniai ir p. Ambrazai
tienė. B.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Toronto “Atžalynas” Thunder Bay, Ont., tautybių festivalyje, kuriame gražiai atstovavo lietuviams

Ideologija ir santvarka B. Vaičaitis
Socialistai atmeta kapitalisti

nės sistemos pasiūlos ir paklau
sos dėsnį, pagal kurį gėrybių ga
minimas ir jų kainos nustato
mos rinkoje konkurencijos ke
liu. Kapitalistiniame ūkyje ga
minama visa, kas rinkoje reika
laujama, o kainos nustatomos 
pagal pagamintų gėrybių kiekį 
konkurencijos būdu, būtent, kas 
pigiau ir geriau gamina, tas 
daugiau parduoda.

Socialistai yra planuojamo 
ūkio šalininkai. Jie siūlo gamy
bą rikiuoti pagal vyriausybės 
paruoštą planą, nes mano, kad 
pagal iš anksto paruoštą planą 
gėrybių gamyba bus didesnė, 
geriau paskirstyta, tiksliau pa
naudoti krašto ištekliai. Prancū
zų socialistų partijos sekretorius 
Claude Estier pareiškė, kad 
krašto ekonomija turėtų būti 
reguliuojama pagal krašto inte
resus, o ne pagal kelių krašte 
esančių kapitalistų užmojus.

Sovietų Sąjunga didžiuojasi 
savo “penkmečių” dėka per 60 
metų sukūrusi ginklavimosi 
pramonę, lygią Amerikos gink
lų kalykloms. Vienoje srityje ji 
daug pasiekė, bet turi labai 
daug plyšių kitose gamybos sri
tyse. Sovietijoje yra didžiausio 
laipsnio biurokratizmas, kuris 
žlugdo visą krašto ekonomiją, 
įmonių direktoriai negali dary
ti savo įmonėje patobulinimų, 
kol centre nėra užplanuota ir 
skirta biudžete atitinkama lėšų 
suma. 'Kapitalistinėje sistemoje 
gamybos tobulinimai atliekami 
tuo momentu, kai tik apskai
čiuojama, kad tai pakels gamy
bą.

Sovietų Sąjungos piliečiai ap
rūpinami blogais gaminiais, o 
ir tų trūksta. Socializme ryškė
ja iniciatyvos stoka, nerūpestin
gumas. Biurokratizmo našta 
smaugia planingą ūkį. Socializ
mas komunistiniuose kraštuose 
pagrobė į savo rankas visą ga
mybą, tačiau prie retesnių pre
kių stovi ilgos eilės Maskvoje, 
Varšuvoje, Prahoje, Havanoje 
ir kituose kraštuose, kur planin
gas ūkis yra įvestas prieš kelias
dešimt metų. Komunistinė sis
tema nepajėgia aprūpinti gy
ventojų šviežiais vaisiais, daržo
vėmis; pasireiškia dideli trūku
mai mėsos ir pieno gaminių. Ju
goslavijos gamyba mažiau diri
guojama valdžios, todėl visuo
menės ūkis turi mažiau proble
mų.

Socialdemokratai nėra revo
liucinė socialistų grupė — jie j 
valdžią ateina daugiausia pra
monės kraštuose ir atsargiai 
keičia ūkio politiką. Jų socializ
mas matuojamas ne vien nusa
vintomis įmonėmis — jie varžo 
kapitalistinę sistemą ir prote
guoja socialistinę lygybę visuo
menėje. Vienas švedų bankinin
kas apie Švedijos socializmą 
taip išsireiškė: socialistams ne
svarbu kam priklauso karvė, bet 
svarbu, kad tos karvės pienas 
tektų valdžiai.

Socialdemokratai, būdami val
džioje, ūkio politiką gali keisti 
įvairiais būdais. Pvz. Anglijoje 
įvesti progresyviniai mokesčiai, 
nustatyta pajamų riba (peržen
gus pajamų ribą, ant likusios 
sumos dedama 98% mokesčių, 
Olandijoje 72%, Švedijoje 
85%). Tie kraštai turi kapitalo 
pelno ir paveldėjimo mokesčius. 
Socialistiniai kraštai turi įstaty
mą, varžantį nuosavybės teisę. 
Ten įmonės vadovybė negali at
leisti darbininko. Darbininkų at
stovams duodama teisė įmonės 
vadovavime turėti balsą nusta
tant gaires įmonės tvarkyme. 
Dirbantieji turi savo atstovus 
įmonės direktoriate ir vadova
vimo tarybose, pvz. Danijoje, V. 
Vokietijoje, Švedijoje ir kitur.

Iš antros pusės, tokia social
demokratų politika veda prie 
įmonės pelno mažinimo, tyrinė
jimų ir investacijų apribojimo. 

Socialdemokratai, konfiskuoda
mi mokesčių forma beveik vi
są padidėjusį įmonės pelną, pa
kerta iniciatyvą tobulinti įmo
nes, nes pelnas vistiek teks vals
tybei. Toks valdžios elgesys ma
žina darbo našumą — įmonės 
vedėjų pasišventimas pagerinti 
gamybą neduoda jiems asmeni
nės naudos.

Trečiojo pasaulio valstybės, 
kurios išaugo panaikinus kolo
nizaciją, pasidarė socialistinė
mis valstybėmis ne tiek iš mei
lės socialistinei ideologijai, kiek 
iš būtinumo, nes valdžiai reikė
jo perimti paliktas kolonistų 
įmones, neturint privataus ka
pitalo nei savo patyrusių žmo
nių. Arabų kraštuose ir Afriko
je, pasitraukus europiečiams iš 
kolonijų, neliko visuomenėje vi
durinės klasės, kuri galėtų pa
keisti pasitraukusius prancūzus, 
belgus, vokiečius ir kitus. Alže- 
rija, išsivadavusi iš Prancūzijos 
kolonijinės politikos, turėjo 
perimti prancūzų įmones, ka
syklas, žemdirbystę, prekybą, 
todėl krašto ekonomiją teko su
valstybinti ir centralizuoti. Re
zultatai tokio valdžios šeiminin
kavimo yra apgailėtini, nes dir
bant už algą jie yra menkesni, 
negu dirbant sau.

Valstybės, išaugusios buvu
siose kolonijose, kurios perėjo 
daugiau ar mažiau į privatų ūkį, 
dabar turi augštesnį gyvenimo 
lygį. Tokia yra pvz. Kenija, kur 
ekonomija yra privačiose ranko
se. Maždaug tokiose pat sąlygo
se esanti socialistinė Tanzanija 
turi žemesnį gyvenimo lygį kaip 
kapitalistinė Kenija. Pastaroji, 
turėdama privatų ūkį, išaugino 
vidurinę klasę, praktikuoja pri
vačias investacijas, kviečia už
sienio kapitalą į privačias gamy
bos įmones. Kenijos metinis pro
duktas asmeniui $240; Tanzani
joje $180.

Socialinė gerovė
Kiekvienos socialistinės san

tvarkos propagandistai labiau
siai pabrėžia sveikatos ir moks
linimo programas, plečiant ligo
ninių ir mokyklų tinklus. Dėlto 
socialistiniuose kraštuose kūdi
kių mirtingumas mažėja, beraš
čių nuošimtis krenta. Sveikatos 
priežiūra socialistiniuose kraš
tuose lenktyniauja su kapitalis
tinėmis valstybėmis.

Fideliui Castro paėmus 1959 
m. Kuboje valdžią, ketvirtadalis 
gyventojų nemokėjo rašyti' nei 
skaityti. Tuojau buvo įvestas 
privalomas pradžios mokslas ir 
suaugusių švietimas. Dabar be
raščių liko vos 4%. Kūdikių 
mirtingumas iš 1000 gimimų — 
29, gyventojų amžiaus vidurkis 
— 70 metų, šalia esanti Domi
ninkonų respublika su kapita
listine santvarka beraščių turi 
32%, kūdikių mirtingumas 98 iš 
1000 gimimų, p žmogaus am
žiaus vidurkis — 58 metai. Rei
kia pripažinti, kad socialistai 
įvykdė socialinio aprūpinimo 
programą. Yra ir neapmokamas 
mokslas, bet komunistiniuose 
kraštuose partija pasilieka tei
sę kontroliuoti kandidatus, sie
kiančius augštojo mokslo, tikri
na jų ištikimybę santvarkai.

Kapitalistiniai ir komunisti
niai kraštai kenčia nuo krimina
listu siautėjimo. Komunistiniai 
kraštai turi didelį policijos tink
lą, kuris seka ne tik kriminalis
tinius nusikaltimus, bet ir opo
ziciją prieš vyriausybę. Tuo 
tarpu kapitalistiniuose kraštuo
se kriminalistai yra mažiau po
licijos persekiojami. Komunis
tiniuose kraštuose yra įvestos 
didelės bausmės už narkotikų 
platinimą, kapitalistiniuose 
kraštuose narkotikų prekyba 
yra labiau paplitusi.

Socialistiniai kraštai, ypač ko
munistiniai, turi savo ligas, ku
riu mažiau yra kapitalistinėse 

valstybėse. Iš jų reikia paminė
ti masinę korupciją, juodąją 
rinką (trūkstant parduotuvėse 
gaminių), kyšius ir valstybės 
turto grobstymą.

Politinė laisvė
Pagal Manhattan-based Free

dom House duomenis, laisvė iš
reiškiama nuošimčiais: JAV — 
100, Kanada — 100, Argentina 
— 17, Anglija — 100, Prancūzi
ja — 100, Meksika — 50, Sov. 
Sąjunga — 8, Čekoslovakija — 
8, Kuba — 8.

Socialistai, pradedant Mark
su, per du šimtmečius šaukė ir 
tebešaukia, kad visos blogybės 
ant žemės yra kapitalizmo su
kurtos: vergiškas atlyginimas, 
išnaudojimas, žmogus paverstas 
kapitalo vergu. Socialistai skel
bia, kad tik jų ideologija sutei
kia žmogui visas laisves. Praei
tis betgi rodo, kad, išskyrus so
cialdemokratus, kur tik įsigalė
jo komunizmas, absoliučiai to
bulai viskas eina atbulai. Mark
sizmo-leninizmo kraštuose ir 
Trečiajame Pasaulyje socializ
mas įvedė vienos partijos ar 
vieno žmogaus diktatūrą.

Tik socialdemokratai respek
tuoja kitas ideologijas, kelių 
partijų valdymo sistemą ir žmo
gaus teises. Italų socialistas se
natorius Aldo Ajello išvedžioja, 
kad galutinis jų idealas yra be
klasė visuomenė, kur darbinin
kai kontroliuoja gamybą ir ka
pitalą. Bet tai turi būti pasiek
ta, paliekant žmogui visas lais
ves. Jo manymu, žmogus ir lais
vė turi būti virš valdžios stato
mų reikalavimų.

Vadinamo Trečiojo Pasaulio 
socialistiniai diktatoriai paglem
žė visas pilietines teises, atėmė 
iš savo piliečių betkokią inicia
tyvą rikiuoti politinį gyvenimą. 
Kapitalistinėje valstybėje pilie
čių varžymai yra mažiausi. So
cialistinėje santvarkoje nėra in
divido, kuris galėtų pareikšti 
viešai savo įsitikinimus ar opo
ziciją prieš esamą tvarką. Jeigu 
tokių atsiranda, jie sodinami į 
psichiatrinę ligoninę arba bau
džiami kalėjimu, kaip pvz. lie
tuviai V. Petkus, B. Gajauskas 
ir kiti. Darbininkų streikų orga
nizavimas socialistinėje — ko
munistinėje valstybėje yra 
griežtai baudžiamas nusikalti
mas. Informacija, komunikaci
ja, spauda, televizija tarnauja 
tik valdančiai partijai ir jos idė
joms skleisti.

Tanzanija, Mozambikas, Ira
kas laiko tūkstančius asmenų 
savo “perauklėjimo” stovyklo
se. Tie kraštai nebeturi laisvų 
rinkimų, kurie galėtų pakeisti 
įvestą socialistinę santvarką. 
Irako Baathist socialistai, 1968 
m. paėmę valdžią, ne tik naujų 
rinkimų neskelbia, bet dargi 
Rusijoje treniruota slaptoji po
licija tuojau suima nepaklus
niuosius.

Yra ir nesocialistinių kraštų,, 
kurie paneigia žmogaus politi
nes bei civilines teises, kaip Ira
nas ir Čilė. Bet jie tai daro gin
damiesi nuo komunistinės dik
tatūros. Esą Sov. Sąjungoje tre
niruoti agentai nori iš jų pa
grobti valdžią ir įvesti komunis
tinę diktatūrą pagal Kremliaus 
direktyvas, kaip tai įvyko Kubo
je ir Vietname.

Indiečių socialistas Asoka 
Mehta yra pasakęs, kad socialis
tinė ideologija yra viliojanti, 
bet kai socializmas sukoncen
truoja jėgas, yra pavojingas, 
kaip ir kancentruotas kapitalas 
vienose rankose. Ta mintis yra 
paremta Rytų Europos pavyz
džiu: kur privati nuosavybė bu
vo panaikinta ten liko įvesta so
cialistinė sistema, vadinama ko
munizmu, ir įsigalėjo žmonijos 
istorijoje nežinomo laipsnio 
priespauda.

Paskutinis x Emilijos Platerytės" 
spektaklis

JAV LB Klevelando apylin
kė, kasmet rengusi tradicines 
Ohio Lietuvių Dienas, šiais me
tais nutarė vietoje parodų ir 
mugės pobūdžio festivalio pa
daryti grandiozinį mostą — pa
kviesti “Dainavos” ansamblį su 
muzikine drama “Emilija Plate- 
rytė”. Nors finansiškai rizikin
gas projektas, tačiau Klevelan
do visuomenė savo paramą ro
dė įvairiais būdais. S. m. lapkri
čio 18 d. erdvioje Euclid augš- 
tesniosios mokyklos auditorijo
je, dalyvaujant gausiai Kleve
lando ir Ohio apylinkių publi
kai, spektaklis praėjo su dideliu 
pasisekimu. Reikia pripažinti, 
kad pati drama buvo giliai emo
cinio pobūdžio tiek muzikos, 
tiek paties libreto atžvilgiu. J 
paskutinio veiksmo pabaigą sa
lėje nebuvo nė vienos “sausos 
akies”. Tarp sentimento, patrio
tinio pakilimo ir idėjos be at
vangos kovoti su betkokią for
ma slypinčiu rusiškuoju impe
rializmu objektyvios meninės 
kritikos standartas negali išlik
ti nepaliestas. Spektakliui šiuo 
atveju tenka didesnė, negu gry
nai meninė reikšmė.

Nebandydama pretenduoti į 
kritikes, tik norėdama su skai
tytojais pasidalinti įspūdžiais, 
negaliu nepaliesti paties spek
taklio, kaip jis atrodė eilinio 
žiūrovo akimis. Jei tokių spek
taklių pagrindinis tikslas yra 
gaivinti mumyse gęstančius pa
triotinius jausmus, palaikyti 
mūsų menininkus, dažnokai sa
vo pragyvenimą uždirbančius jų 
dvasiai svetimoje, bet finansiš
kai geroje profesijoje, skatinti 
mūsų emigracijoje kūrybinį ele
mentą, — tai reikia pripažinti, 
kad priekaištų galima rasti la
bai nedaug. Jei ir teko išgirsti 
iš “žinovų”, kad toks spektaklis 
tesąs “sentimentalus šlamštas”, 
tai visdėlto norėtųsi ginti ir sen
timentalumą, kuris šiais jausmo 
stokojančiais laikais švelnina 
gerokai aprambėjusius jaus
mus. Ir tenebūnie gėda išlieti 
ašarą, kai pralaimėję sukilėliai 
vis dar šaukia į kovą už Lietu
vos laisvę ar aprauda jaunos 
didvyrės žuvimą.

Tradiciniu stiliumi sukurta 
Aloyzo Jurgučio muzika/ tarp 
žaismingų valso taktų, lengvų 
arijų, įdomioš uvertiūros, malo
niai veikė estetinius jausmus ir 
vykusiai ruošė dramos intrigai. 
“Dainavos” choras pasirodė 
kaip subtilus, drausmingas ir 
jautriai muzikalus vienetas.

Žiūrovams ypatingai stiprų 
įspūdį padarė pagrindinė dra
mos veikėja Emilija Platerytė, 
kurios herojišką, bet savo mo
teriškumo ir žavumo nenusto
jantį charakterį taip vykusiai
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sukūrė sol. Nerija Linkevičiūtė. 
Jos buvimas scenoje įgalino pa
justi tikro vado autoritetą. “Aš 
taip buvau į savo vaidmenį įsi
gyvenusi, — po vaidinimo pasa
kojo man aktorė, — kad net na
muose mokiausi vaikščioti kaip 
Emilija turėjo vaikščioti. Aš tą 
vaidmenį gyvenau. Iš pradžių 
buvo sunku, nes reikėjo sujung
ti tiek moterišką, tiek savo po
būdžiu vyrišką vaidmens ele
mentą.”

Nemažiau efektingas ir įtiki
nantis buvo sukilėlių vadas An

tanas Skuoka. kurio vaidmenį 
atliko sol. Rimas Strimaitis. Te
ko patirti, kad R. Strimaitis yra 
torontiškis, kuris į repeticijas 
važinėjo į Čikagą. . . Jis pasako
jo, kaip savo vaidmeniui ruošė
si su muz. St. Gailevičiaus pagal
ba, o į repeticijas kartą į savai
tę ar rečiau vykdavo gerai pasi
ruošęs. “Aš kasdieną dainuoju 
nemažiau valandos”, — pasako
ja man jis su entuziazmu. R. 
Strimaitis praėjusią vasarą gast
roliavo Londone, dainavo latvių 
koncertuose, dabar ruošiasi kon
certui su muz. J. Govėdo vado
vaujamu “Aido” choru į Los 
Angeles. Jo balsas — sodrus, 
malonaus tembro tenoras gra
žiai derinosi su Nerija Linkevi
čiūte duetuose ir švariai skam
bėjo solo dalyse.

Drabužiai rodė rūpestingą to 
laiko analizę, nors rusų kareivių 
uniformos man atrodė perdaug 
operetinės. Taip pat Cezaris 
(Valentinas Liorentas) ir po 
pralaimėto mūšio tarp sužeistų 
sukilėlių vis dar tebevilkėjo be 
priekaišto balta krūtine ir nesu
glamžytu fraku.

Beveik ištisai veikale buvo 
jaučiama režisūros dinamika. 
Ypač prisimintinas nors smul
kus, bet efektingas režisūros 
momentas pirmo veiksmo pa
baigoje, kai dvaro degtine pa
vaišinti rusų kareiviai traukia
si netvarkingoje rikiuotėje iš 
scenos, kaikurie dar su taurėmis 
rankose. Paskutinysis duoda 
žingsnį atgal ir “paslapčiomis” 
pagauna ant stalelio užsilikusi 
pustuštį butelį. Antrame veiks
me puikiai nugrimuotas kalvis 
savo judesiais ir mimika toks 
iškalbus, kad beveik visiškai ati
traukia žiūrovų dėmesį nuo dai
nuojamo dueto. Cezaris Plate
ns (Valentinas Liorentas), ne
žiūrint įspūdingo balso valdy
mo, vietomis yra sustingęs ir 
nepakankamai ryškus savo cha
rakteriu. Sunku kartais supras
ti jo lojalumą ar jo vidinę kovą, 
kurioje, kiek galima buvo su
prasti iš libreto, jis svyravo tarp 
savo meilės Marijai ir jos pasi
ryžimo eiti į žūtbūtinę kovą. Iš
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Toronto gintarietės ir gintariečiai, dažnai dalyvaujantys įvairiuose koncertuose, laukia savo eilės Į sceną

"Amerikos pirtyje” autorystės

Ramybės kampelis Brazilijoje
Vlado ir Stasės Steponaičių šeimoje apsilankius

problema Pastabos perskaičius B. Vilkutytės-Gedvilienės 
paruoštų knygų "Tikrasis Keturakis ir jo raštai''

PR. NAUJOKAITIS

Lietuvių literatūros istorikai 
susiduria su gana keistoka pro
blema: kas yra tikrasis buvusios 
populiarios komedijos “Ameri
ka pirtyje” autorius? Buvo du 
broliai Vilkutaičiai: Marijampo
lės gimnaziją baigęs ir Maskvo
je inžineriją studijavęs, po to 
dirbęs inžinieriumi Rusijos ge
ležinkeliuose, gyvenęs Kaukaze, 
po galvos sužeidimo tarnybos 
metu jaunas miręs /Vntanas Vil- 
kutaitis (1864-1903) ir sava
mokslis Juozas Vilkutaitis 
(1869-1948), dar prieš I D. karą 
buvęs keletą metų Balbieriškio 
valsčiaus teisėju, nepriklauso
moje Lietuvoje taip pat teisėjo 
pareigas ėjęs Seinų aps. ir Prie
nuose, ilgiausiai buvęs Prienų 
notaru. Abu broliai rašė M. Lie
tuvoje leidžiamojoje lietuvių 
spaudoje ir Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. Pasirašinėdavo 
įvairiais slapyvardžiais.

“Amerika pirtyje” pirmą kar
tą buvo išspausdinta 1895 m. 
Tilžėje kaip laikraščio “Ūkinin
ko” priedas Keturakio slapyvar
džiu. Po Antano Vilkutaičio mir
ties 1903 m. Amerikos “Vieny
bėje Lietuvninkų” buvo pa
skelbtas Darbininko slapyvar
džiu (spėjama jį buvus SLA vei
kėją Pijų Pasecką) pasirašytas 
nekrologas, kuriame “Amerikos 
pirtyje” autoriumi laikomas An
tanas. Matyt, apie autorystę 
Darbininkas turėjo informacijų 
iš tikrų šaltinių. Antras auto
rystės garbę priskyręs Antanui 
liudininkas yra bibliografas Sil
vestras Baltramatis, anuo metu 
dirbęs viešojoje Petrapilio bib
liotekoje. Jis 1908 m. vasario 23 
d. “Vilniaus Žinių” laidoje, 
kviesdamas sutvarkyti Antano 
Vilkutaičio kapą, mini velionį 
kaip žinomosios komedijos auto
rių. Trečiasis liudininkas yra 
prof. E. Volteris, 1898 m. Pet
rapilio vokiečių laikraštyje (“St. 
Petersburg Zeitung” nr. 43) pa
skelbęs “Amerikos pirtyje” 
spektaklio, įvykusio 1898 m., re
cenziją, kurioje autoriuųii laiko 
Antaną Vilkutaitį. Antaną auto
riumi laikė ir kiti ano meto lie
tuvių veikėjai — P. Višinskis, 
Pr. Būčys. Net prof. Vaclovas 
Biržiška savo Amerikos lietuvių 
spaudos bibliografijoje temini 
tik smulkiuosius Juozo Vilku
taičio raštelius, o visai nekalba 
apie garsiąją komediją. Priva
čiame pokalbyje dar Vokietijos 
stovyklų laikais (Hidessene Prie 
Detmoldo) prof. Ve. Biržiška 
sakė, kad jo turimomis žiniomis 
“Amerika pirtyje” autorius esąs 
Antanas Vilkutaitis. Okupuoto
je Lietuvoje rinktinių Ketur
akio raštų tomo sudarytojas 
Vincas Kuzmickas, remdamasis 
daugiausia čia minėtais liudinin
kais, Juozo Vilkutaičio visai ne
laiko rašytoju ir net kaikuriuos 
smulkesnius Juozo raštus pri
skiria Antanui.

Tai Antano autorystės liudi
ninkai. Turi liudininkų ir Juo
zas Vilkutaitis. Žinomas teisi
ninkas P. Leonas 1908 m. “Vil
niaus Žinių” nr. 44 paskelbė 
laišką, kuriame teigia, kad 
“Amerikos pirtyje" autorius 
esąs Gudelių valsčiuje tebegy
venąs Juozas Vilkutaitis. Ir dr. 
K. Grinius taip pat “Vilniaus 
Žiniose” (1908, nr. 46) išspaus
dintame laiške teigia Juozo au
torystę. Po 1905 m. komedijos 
vaidinimo Marijampolėje žurna
listas Adolfas Klimas recenzijo
je komedijos autoriumi laiko 
Juozą. V. Mykolaičio-Putino lie
tuvių literatūros istorijoje taip 
pat Juozas Vilkutaitis-Ketur- 
akis laikomas komedijos auto
riumi. Ir okupuotoje Lietuvoje 
yra abejonių dėl komedijos au
torystės: žymus kritikas Vytau
tas Kubilius sako, kad proble
mą bus galima išspręsti tik tu
rint po ranka visus Keturakio 
veikalus ir padarius lyginamąją

žodyno, sakinių sandaros ir sti
liaus analizę. Dėl autorystės 
abejones yra pareiškę J. Lanku
tis, B. Raguotis, L. Gudaitis.

Taigi ir okupuotoje Lietuvoje 
J. Vilkutaitis nėra kryžiuoja
mas, kaip mėgina teigti jo duk
ra Birutė, o mėginama teisingai 
išspręsti neaiškią autorystės 
problemą.

B. Vilkutaitytės-Gedvilienės 
paruošta didelė knyga ir yra 
skirta įrodymui, kad “Amerikos 
pirtyje” autorius yra Juozas Vil
kutaitis. Tam įrodymui yra skir
tas net 40 psl. užimąs pačios B. 
Vilkutaitytės - Gedvilienės para
šytas poleminis straipsnis “Ko
dėl ši knyga atsirado?”. Straips
nyje dažnai prasiveržia autorės 
emocijos ir pasipila piktų žodžių 
okupuotos Lietuvos literatūros 
mokslininkams, ypač Vincui 
Kuzmickui. V. Kuzmickas, tie
sa, pasirodė neobjektyvus visus 
Keturakio raštus priskirdamas 
tik Antanui. Tačiau ir B. Vilku- 
taitytė-Gedvilienė nėra objekty
vi, Antanui priskirdama tik L. 
Tolstojaus dramos dviejų veiks
mų vertimą (“Ožys priėjo liepto 
galą”).

Kaip sunku okupuotos Lietu
vos literatūros tyrinėtojams da
ryti tikslius autorystės sprendi
mus, neturint po ranka “Ame
rikos pirtyje” rankraščio, taip 
ir Jz. Vilkutaičio dukrai trūksta 
dokumentinio autorystės įrody
mo, taip pat po ranka neturint 
rankraščio. Vien teigimas, kad 
Darbininkas, S. Baltramaitis ir 
E. Volteris klydo, o teisingai pa
rašė K. Grinius ir P. Leonas., 
nėra dokumentiniai įrodymai.

Tokiu būdu B. Vilkutaitytės- 
Gedvilienės ilgas poleminis 
straipsnis ir toliau palieka'auto
rystės abejones. Tik viena au
torės nuoroda lyg ir atveda į 
teisingesnio sprendimo kelią. Ji 
rašo, kad “Amerikos pirtyje” 
rankraštį jos tėvas parodęs Pet
rui Matulaičiui, ir tas pasakęs, 
jog veikalas dar netinkamas nei 
spausdinti, nei vaidinti. Važiuo
damas viešėti į Kaukazą pas bro
lį Antaną, Juozas pasiėmęs ir 
komedijos rankraštį. Viešnagėje 
lankęs teatrus, geriau susipaži
nęs su teatro technika ir scenos 
reikalavimais. Tai .savaime' aiš
ku, kad ir broliui Antanui rank
raštį parodęs. Išvada siūlosi to
kia: abu Vilkutaičiai yra "Ame
rikos pirtyje” autoriai — Juozas 
nusivežė iš tikro atsitikimo su
kurtus komedijos metmenis, 
realų siužetą, o Antano dides

Paskutinis "Emilijos Platerytės" spektaklis
(Atkelta iš 6-to psl.) 

išvaizdos grynas aristokratas; 
savo vaidmenyje jis nepajėgė 
išryškinti motyvo, kuris jį, išle
pintą dvarponį, nuvedė į mūšio 
lauką.

Anatolijus Kairys privačia
me pokalbyje pareiškė, kad 
Emilijos Platerytės asmuo jam 
pasirodė pakankamai reikšmin
gas, kad duotų geros medžiagos 
dramai. Jis prisipažįsta sąmo
ningai pakeitęs istorinį jos mir
ties faktą, kad dramai būtų su
teiktas didesnis efektas. “Toje 
dramoje galima buvo plačiau 
pasisakyti už kovą su rusiškuo
ju imperializmu visais laikais. 
Toji idėja yra gilesnė ir visuoti
nesnė, negu konkretus pasisa
kymas prieš bolševizmą". (A. 
Kairys parašė naują libretą “Či
činskas” pagal Maironio bala
dę).

Aloyzas Jurgutis, produktin- 
gas ir darbštus kompozitorius, 
į viešumą išėjo jau trečią kartą 
per ketverius metus (1975 m. 
“Pamario pasaka”, vėliau "Kūl
grinda"). Nors vengia skelbti 
detales, tačiau prisipažino, kad 
“Čičinskas” jau repetuojamas. 
Planuojama pirmą kartą jį pa
rodyti Čikagoje sekančių metų 
vėlyvą rudenį.

“Mes žinojome, kad tai pas
kutinis spektaklis, todėl davė

nis draminės kūrybos pažinimas 
davė literatūrinę formą. Tokia 
prielaida daroma ir Lietuvių 
Enciklopedijoje (XXXIII t., A. 
Kl. P. C.).

Draminė komedijos forma yra 
meistriška: intriga laipsniškai 
kyla nuo ekspozicijos iki ato
mazgos. Dialogai taiklūs, cha
rakteriai realūs.

Knyga, nors ir nepašalina au
torystės abejonių, bet visdėlto 
yra didžiai vertinga. Joje ištisai 
išspausdinta komedija “Ameri
ka pirtyje”, antroji Keturakio 
— Jz. Vilkutaičio drama “Šim
tas margų” (daug silpnesnė už 
“Ameriką pirtyje”, ypač be rei
kalo ištęstas trečias veiksmas). 
Išspausdinta ir daug smulkesnių 
raštų — beletristinių pasakoji
mų, dramos fragmentų, net laiš
kų juodraščių faksimilių. Ypač 
šiltai ir su pietizmu parašyta 
Juozo Vilkutaičio biografija (tik 
tų tarnybinių dokumentų nuo
traukų nė nereikėjo, nes jie nie
ko bendro su autoryste neturi).

Biografija, sujungta su šiltais 
autorės atsiminimais apie savo 
tėvą ir kitus šeimos narius, ro
do Juozą Vilkutaitį buvus ra
maus, lėto būdo, bet labai tei
singą ir geros širdies žmogų.

Knygos kalbą tikrino kalbi
ninkas Stasys Barzdukas. Jis ir 
straipsnelį parašė apie Ketur
akio raštų kalbos savybes. Kny
ga išleista labai gražiai: geras 
popierius, kieti viršeliai, gra
žios pačios dail. B. Vilkutaity
tės-Gedvilienės darytos užsklan
dos ir tinkamas aplankas. Parū
pintas ir angliškas straipsnelis 
apie Keturakio vietą lietuvių li
teratūroje, parašytas dukraitės 
Salvinijos Gedvilaitės-Kerna- 
ghan.

Knyga įrodo, kad Juozas Vil
kutaitis buvo rašytojas, nusipel
nęs vietą lietuvių literatūros is
torijoje. Tačiau ir jo broliui An
tanui priklauso rašytojo garbė. 
Knygos sudarytoja, gindama tik 
savo tėvo garbę, įtikino mane, 
gal ir nenorėdama, kad ir Juo
zas, ir Antanas Vilkutaičiai — 
abu yra garsiosios komedijos 
“Amerika pirtyje” autoriai.

TIKRASIS KETURAKIS IR JO 
RASTAI, paruošė Birutė Vilku- 
taitytė-Gedvilienė, išleido Ketur
akio dukros ir sūnūs. Kalbą per
žiūrėjo Stasys Barzdukas. Aplan
kas ir užsklandos dail. Birutės 
Vilkutaitytės-Gedvilienės. Spau
dė “Vilties” spaustuvė. Cleve
land, Ohio, 1979 m. 324 psl. Tira
žas — 1000. Kaina $10.

me viską, ką galėjome. Kiekvie
na gaida, kiekvienas mostas bu
vo išgyventas. Aš pati scenoje 
verkiau”, — pasakojo man vie
na dainavietė. Gaila ir man, kad 
Emilijos Platerytės spektaklio 
daugiau nebebus. Gaila ir tų, 
kurie dėl vienos ar kitos prie
žasties negalėjo tos dramos pa
matyti. Tačiau “Dainava" dai
nuoja toliau, ruošiasi naujiems 
spektakliams.

Anatolijus Kairys

UVERTIŪRA
EMILIJAI PLATERYTEI ./
Emilija, Emilija —
Laisvos Šalies laisva duktė!
Praeik dar vieną kartą 
Pavasario žeme.
Mes mylime, Emilija, 
Mes mylime tave.
Prikelk ii miego kas dar miega, 
Duok viltį kas prarado ją!
Parodyk mums Sukilėlį 
Ginkluotą ryžtu ir drąsa! 
Gal Tavo žodis ir šiandienų 
Nuves visus į tikslą vieną.
Emilija, Emilija —
Kartoja Tavo vardą žmonės. 
Kartoja Lietuva!
Mes mylime, mes mylime, 
Mes mylime tave, 
Emilija!

RIMAS AMALVISKIS

Gerokai toli nuo Sao Paulo 
didmiesčio, kurortiniame San
tos mieste, vešlia tropikų aug
menija apaugusio kalno papė
dėje, labai arti amžinai nera
maus Atlanto, tuojau po II D. 
karo įsikūrė Steponaičių šei
ma.

Vladas Steponaitis Lietuvoje 
buvo agronomas, bet čia negalė
jo dirbti savo profesijoje, turė
jo verstis neįprastai sunkiais 
darbais. Dabar jau keletas me
tų pensininkas. Nestipri sveika
ta, bet per visą laiką jis dailina 
savo kuklų namelį, gaubiamą 
tankios tropikų augmenijos. 
Prie vartų svečią pasitinka ori
ginalus medžio šaknies raizgi
nys su lietuvišku įrašu: “TIK 
RAMU”. Manau, kad brazilams, 
einantiems šia gatve, tas nesu
prantamas įrašas — tikras gal
vosūkis.

“TIK RAMU”. Tas pasveiki
nimas derinasi su aplinka. Gra
žus, išdailintas namelis skęsta 
žalumynuose ir gilioje ramybė
je. Ir šitų namų gyventojų vei
dai bei žvilgsniai šviesūs, skaid
rūs — kupini retai sutinkamos 
ramybės.

Vėsi tropinių augalų paūks
mė gaivinančiai nuteikia pavar
gusi keleivį. Per keletą dešimt
mečių šiuose namuose dažnai 
svečiavosi dauguma S. Paulo 
lietuvių. Atvykęs į pamarį, tik 
labai retas iškenčia neaplankęs 
Steponaičių ramybės kampelio. 
Dauguma čia dažnus savaitga
lius praleisdavo ir atsigaivinę 
grįždavo į verdančio didmiesčio 
katilą. . .

Steponaičių šeimoje išaugo 
du uolūs lietuviškos kultūros 
darbuotojai: inž. Arūnas ir Ry- 
mantė. Pirmasis yra nepailstan
tis bendradarbis lietuviškos kil
mės jaunimo kultūrinėje veik
loje; dalyvavo II Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese Čikago
je ir buvo vienas uoliausių kun. 
Ant. Saulaičio bendradarbių, 
organizuojant III-jį PLJ Kon
gresą Brazilijoje.

Niekada nuo lietuviškos kul
tūrinės veiklos nesišalino ir 
Arūno sesutė Rymantė. Ji savo 
tikrai talentinga plunksna daž
nai reiškiasi lietuviškoje spau
doje. Mažytė iškeliavusi iš tėvy
nės ir tik savo tėvelių dėka pui
kiai vartojanti lietuvių kalbą. 
Šalia kitų darbų — yra vienin
telė lietuvė, prisiekusi vertėja 
lietuvių kalbai oficialiose įstai
gose. Uoli Lietuvių Literatūros 
Būrelio programų dalyvė. Lie
tuvių Literatūros Būrelis ver
čia "Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką” į portugalų kalbą 
ir paskleidžia katalikiškos bra
zilų visuomenės tarpe. Ryman
tė Steponaitytė, aukodama savo 
trumpus laisvalaikius, pati vie
na atlieka 90'< “Kronikos” ver
timų Į portugalų kalbą. Tai pa
tvirtino paskutiniame Būrelio 
narių susirinkime vienas uoliau
sių Būrelio steigėjų inž. Alfon
sas Petraitis. Jis Būrelio vardu 
pareiškė jai viešą padėką už 
uolų lietuviškai kultūrinį darbą. 
Be to, ji — puiki deklamatorė, 
turi švelnų, sodrų balsą ir tai
syklingai mielą tareną.

Trumpai aptaręs tris šitos 
mielai lietuviškos šeimos na
rius, noriu kiek ilgiau sustoti

Brazilijos lietuvaitė dail. STASE STEPONAITIENE prie savo kūrinių
nian R. C. Priests’ League of America, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, USA

Atsiųsta paminėti
Michael Bourdeaux, M. A., B. D., 

LAND OF CROSSES. The struggle 
for religious freedom in Lithuania, 
1939-78. With a foreword by Cardi
nal Franz Koenig, Archbishop of 
Vienna. Devon, 1979, p. 339. Kaina 
3 svarai. Adresas: Augustine Pub
lishing Company, Devon EX18 7HL., 
Great Britain.

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 
33, No. 34. Translated by Vita Ma- 
tusaitis, edited by Rev. Casimir Pu- 
gevičius, published by the Lithua

prie dail. St. Steponaitienės ta
pybos darbų.

Menkai tenusimanau dailėje, 
bet, apžvelgdamas daugumą jos 
iki šiol atliktų tapybos darbų, 
turiu pabrėžti, kad tai indivi
duali savitos manieros dailinin
kė. Jos kūriniai — sodraus ko
lorito kompozicijos, gamtovaiz
džiai, natiurmortai, portretai. 
Jų daugumoje matyti švelnus 
liūdesys, dvasinė giedra ir nuo
latinis jieškojimas. . .

Nedrįsau klausinėti kur ji 
mokėsi tapybos meno, tik žinau, 
kad Lietuvoje ji buvo baigusi 
“Saulės” gimnaziją, eilę metų 
mokytojavusi Raseiniuose ir ki
tose Lietuvos vietovėse. Pasi
kalbėjimo metu dailininkė pa
stebėjo, kad ilgesnį laiką mokė
si pas meno prof. Vittorio Got- 
tin (italą) ir paskutiniu metu — 
pas įžymų ispanų menininką 
Romeo Degraca. Jie žymiai pa
dėjo formuotis menininkės indi
vidualiam kūrybiniam braižui.

Jai būdingi gamtos motyvai, 
spalvų žaismas, ritmika, darna 
ir švelnumas. Stasė Steponaitie
nė yra entuziastė, bet savo kū
rybiniais darbais nėra patenkin
ta ir savo užmojuose karštai 
siekia gyvos siluetų harmonijos, 
ekspresijos, ryškesnio spalvų 
derinimo.

Iki šiol jau yra^dalyvavusi 8 
parodose S. Paulo ir Rio de Ja
neiro miestuose. Kritikos įver
tinimai buvo labai palankūs. 
Savo darbais ji dalyvauja ir tau
tinėse lietuvių parodose, kurios 
jau tapo kasmetine tradicija S. 
Paulo mieste.

Geriausiu savo kūriniu ji lai
kanti popiežiaus Jono-Pauliaus 
II portretą (kurį, rodos, yra pa
dovanojusi vienai lietuvių para
pijai). Man gilų įspūdį .paliko 
dr Jono Basanavičiaus portre
tas, gėlių kompozicijos, natiur
mortai ir keletas kitų stambes
nių kompozicijų.

Dailininkės kūrybinio entu
ziazmo nenuslopino rutinos rū
pesčiai, vargai, kada su dviem 
mažyčiais — Arūnu ir Kyman
te — ant rankų buvo priversti 
trauktis iš bombarduojamos irJ 
degančios Marijampolės. Teko1 
išbristi gilius tremties vargus, 
kol pasiekė gilios ramybės kam
pelį Santos mieste, Jose'Menino 
pajūryje, pas jau seniai ten įsi
kūrusią sesutę Oną Jočienę, ku
ri, būdama per 80 metų amžiaus 
našlė, mane giliai sujaudino di
dele meile ir pagarba lietuviš
kai knygai bei spaudai. -

Agr. Vl„ Steponaitis mane pa
lydėjo į autobusą, kurio belau
kiant mus nutvėrė neapsakomai 
tirštas tropinis lietus. Per porą 
minučių abudu buvome kiaurai 
permerkti, bet, to nepaisydami, 
abu juokavom, kol sulaukėm 
atrėpliojančio autobuso, kuris 
mane nunešė tolyn nuo ramy
bės kampelio.

Mano gili pagarba reto lietu
viško kultūringumo mielai Ste
ponaičių šeimai. Labai, gaila, 
kad, nusilpus akims, Vladas Ste
ponaitis jau nėra pajėgus ne tik 
knygos, bet ir laikraščio paskai
tyti. Ilgi gyvenimo vargai vi
siems palieka skaudesnes žy
mes ir lenkia arčiau žemės.

Turiu vilties, kad kita proga 
plačiau ir išsamiau pasidalinsiu 
mintimis su mielaisiais “Tėviš
kės Žiburių” skaitytojais.

“Merkelis 
Giedraitis“ - 

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

leidyklos:
Amberland Publishing Co., 

1813 Larchwood Ave., 
Troy, Mi. 48084.

Kaina: $7.00 minkštais virše
liais, $11.00 — kietais.
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d liJiiiniimjE veikloje
SOL. LILIJA ŠUKYTĖ, lyrinis 

sopranas Bavarijos operoje Muen- 
chene, gastroliavo Britanijos sosti
nėje Londone lapkričio 30 — gruo
džio 13 d. d. Garsiajame "Covent 
Garden” operos teatre ji dainavo 
šešiuose W. A. Mozarto operos “Co- 
si fan tutte” (“Visos jos tokios") 
spektakliuose, atlikdama Fiordiligi 
vaidmenį. Ankstesnėse gastrolėse ji 
aplankė Šveicariją su Margaritos 
vaidmeniu Ch. Gounod operoje 
“Faustas".

FILADELFIJOS LIETUVIAI spa- 
lio 14 d. Sv. Andriejaus parapijos sa
lėje pagerbė prieš 111 metų gimusį 
rašytoją, pedagogą ir kultūrininką 
Vydūną (Vilių Storastą). Minėjimą, 
atrodo, paskatino surengti tylomis 
praleistas 110-tasis Vydūno gimta
dienis. Paskaitą apie Vydūno gyve
nimą, pedagogine bei muzikinę veik
lą ir io kūrybą skaitė.dr. J. Stiklio- 
rius, pats kilęs iš Mažosios Lietuvos, 
pažinojęs Vydūną. Jo palikimą suda
ro 11 filosofinių-teosofinių knygų, 19 
dramų-misterijų, 11 komedijų. Lie
tuvai ypač naudingos buvo dvi Vy
dūno knygos vokiečių kalba: 1916 m. 
išleista “Lietuvos praeitis ir dabar
tis", 1932 m. — “Vokiečių ir lietu
viu santykiai 700 metų laikotarpy
je". Minėtini taip pat ir trys Vydū
no paruošti lietuviškų dainų rinki
niai, jo redaguoti keturi žurnalai. 
Filosofiniuose Vydūno kūriniuose 
pastebima didesnė ar mažesnė E. 
Kanto įtaka. Minėjimą keturiomis 
Vydūno dainomis papildė sol. O. šal- 
čiūnienė.

SOL. AUDRONĖS SIMONAITY- 
TES-GAIŽIONIENĖS, soprano, kon
certą Rockforde, 111., surengė F. 
Mendelssohno klubas. Programon ji 
buvo įtraukusi W. A. Mozarto, 3. 
Brahmso, G. Puccini, S. Rachmanino- 
vo, P. Čaikovskio dainas bei operų 
arijas originalo kalbomis. Lietuviš
kajai daliai atstovavo A. Kačanaus- 
ko “Vai gražu” ir G. Gudauskienės 
"Sode". Akompanavo pianistas J. 
Angell. Didžiąją koncerto dalyvių 
dalį sudarė am'erikiečiai.

AMNESTY INTERNATIONAL 
ORGANIZACIJOS surengtoje skulp
tūros parodoje Britanijos sostinėje 
Londone, šv. Pauliaus katedros krip
toje, dalyvavo dail. Elena Gaputytė, 
vyresnioji skulptūros dėstytoja Lon
dono Digby Stuart kolegijoje, šiai 
parodai, įvykusiai spalio 30 — lap
kričio 9 d. d., ji buvo pateikusi 
skulptūrą "Lietuvos Kristus”. Tame 
kūrinyje — susimąsčiusi sėdinčio 
Kristaus juodos spalvos figūra, ap
gaubtą juodu rėmeliu; pastatyta ant 
gelsvo Palangos smėlio. Paroda susi
laukė pasaulinio garso skulptorių, 
tarp kurių spauda mini ir Lietuvoje 
gimusią E. Gaputytę. Pokaryje ji yra 
gyvenusi Montrealyje ir Toronte, 
lankiusi Montrealio dailės mttzėjaus 
mokyklą, Ontario meno kolegiją To
ronte. Iš Kanados išvyko 1953 m. Pa
ryžiun, kur trejus metus dirbo gar
siosios dailės mokyklos Ecole dės 
Beaux Arts skulptoriaus M. Giiųond 
studijoje.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI entu
ziastiškai sutiko ir išlydėjo montrea- 
lietę sol. Giną Čapkauskienę, savo 
dainų skrynelę jiems atvežusią jau 
antrą kartą (pirmosios gastrolės bu
vo 1974 m.), šį kartą savo koncertų 
ciklą ji pradėjo Pertho mieste. Ne
gausiems Pertho lietuviams kon
certas buvo maloni staigmena, nes 
juos nuo didesnių kolonijų skiria 
tūkstančiai mylių. Kiti sol. G. Čap- 
kauskienės koncertai buvo surengti 
Adelaidėje, Geelonge, Melburne, 
Sydnėjuje ir Kanberoje. Gastrolės 
truko beveik ištisą mėnesį. Į kon
certų programas sol. G. Čapkauskie- 
nė buvo įtraukusi tarptautinių kla
sikų ir lietuvių kompozitorių dainas, 
operų arijas, J. Govėdo dainų ciklą. 
Beveik visuose koncertuose akompa
navo Adelaidėje gyvenanti (alentin- 
ga pianistė Nemira Masiulytė.

BUVUSI DAINAVIMO PEDAGO
GĖ Kauno konservatorijoje ir 
Kauno radiofono sol. Antanina Bin- 
kevičiūtė-Gučiuvienė "Mūsų Pasto
gės” 46 nr. apie sol. G. Čapkauskie
nę rašo: “Girdėjome ją čia, Adelai
dėje, prieš penkerius metus. Jau ta
da jinai nustebino savo vokaliniais 
resursais, o dabar tikrai yra dar ge
resnė. Vėl galima patvirtinti, kad 
jos balsas yra fenomenalus dėl jo 
plataus diapazono, pajėgumo ir, 
nors priskiriamas koloratūrinių sop
ranų kategorijai, jis atlieka žymiai 
daugiau vokalinių funkcijų. Tiks
liausias jos balso apibūdinimas gal 
būtų dramatinė koloratūra, o tai vo
kalinio meno pasaulyje labai retas 
reiškinys. Jai vis besitobulinant dai
navime, paskutinieji penkeri metai 
padarė labai daug. Koloratūrinio 
dainavimo pagrindas yra tobulai iš
vystyta technika, ir šioje srityje Gi
na C. pasiekė pavydėtino instrumen- 
tališkumo. Savo turtingo, puikaus 
balso, stipriai atremto gilaus alsavi
mo jinai yra griežta valdovė. Lais
vai juo žaisdama, be jokių pastangų, 
pasiekia aukštutinės garsų ribos, 
sultingai suskambant ir žemutinia
me registre, o jos švelnūs “piano ir 
pianissimo" garsai tiesiog jaudina 
savo grožiu. . J. Govėdo pastangas 
kompozicijoje recenzentė įvertina 
šiais žodžiais: “Sprendžiant iš pro
gramoje girdėtų keturių dainų, jo 
kūrybos būdingas bruožas — nesun
kiai pagaunama muzikos mintis, dės
toma rafinuoto sakinio pagrinde”.

SOL. NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ, 
Vilniaus oneros mezzo-sopranas, lan
kėsi Leningrade ir Pskove. Abiejuo
se miestuose buvo surengta po tris 
solinius jos koncertus su akompania
torium Augustinu Maceina, M. K. 
Čiurlionio konkurso laureatu. Kon
certų programon ji buvo įtraukusi H. 
Berliozo, G. Pergolesi, F. Schuberto, 
M. Glinkos, P. Balakizevo, J. Gruo
džio, B. Dvariono ir A. Bražinsko kū
rinius. Pskove sol. N. Ambrazaitytė 
dalyvavo ir vietinio simfoninio or
kestro koncerte.

ŠIAULIŲ KULTŪROS ROMUOSE 
“Rūtos" susivienijimo dramos grupė 
suvaidino Keturakio komediją “Ame
rika pirtyje", talkon pasikvietusi 
etnografinius rajono ir miesto an
samblius. šiuo spektakliu paminėtas 
pirmas lietuviškas vaidinimas Šiau
liuose prieš 75 metus, kuris taip pat 
buvo "Amerika pirtyje". "Rūtos” 
dramos grupė yra seniausia Šiauliuo
se, savo repertuare turinti dešimtis 
spektaklių. Jai ištisą ketvirtį šimt
mečio vadovauja dramos aktorius K. 
Tumkevičius.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
RŪMUOSE buvo surengta sukaktu
vinė dail. Liudo Truikio paroda. Jis 
yra scenografas, švenčiantis 75 metų 
amžiaus sukaktį, teatro dailei pasky
ręs 50 metų. L. Truikio sukurtiems 
operų sccnovaizdžiams yra būdingas 
vaizdinis muzikos išraiškos įkūniji
mas, kurį atspindi sukaktuvinė jo 
paroda “Formų ir muzikos sintezės 
pagrindų jieškojimai”.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
šio miesto gyventojus pakvietė į G. 
Puccini komiškos operos “Gianni 
Schicchi” premjerą. Spektaklį paruo
šė dirigentas S. Domarkas, rež. R. 
Vaitkevičius ir dail. A. Karinlaus- 
kas. Pagrindinius vaidmenis atliko 
solistai G. Šmitas, E. Gutauskas ir 
V. Sagaitytė. Premjera buvo susieta 
su operos veterano Antano Kučingio 
pagerbimu amžiaus aštuoniasdešimt
mečio proga. Jam skirtą koncertą 
po operos spektaklio surengė teatro 
solistai. Pats A. Kučingis jin įsijun
gė dviem S. Šimkaus harmonizuotom 
lietuvių liaudies dainom.

LIETUVOS BIBLIOGRAFŲ 
VEIKLA pastaraisiais metais buvo 
apžvelgta IV-je konferencijoje Vil
niuje. Pabrėžiama, kad vien tik res
publikinė Vilniaus biblioteka yra iš
leidusi apie 20 bibliografinių leidi
nių. Netrukus bus išleistas pirmasis 
lietuvių rašytojų bjbliografjnio žo- 
dyno tomas. Planuojama išleisti Lie
tuvos ’ bibliografiją’,' ‘kurios' šešios' “se-' 
rijps turės 60 tomų.

ŽYMIŲJŲ FOTOMEISTRŲ PARO
DAS Maskvoje rengia žurnalo "So- 
vetskoje Foto” redakcija su kultū
ros ministerija priklausančiu meno
tyros institutu, ši parodų serija pra
dėta Antano Sutkaus nuotraukomis. 
Autorinės parodos įvertinimą įsidėjo 
žurnalas “Sovetskoje Foto”, jį papil
dydamas A. Sutkaus nuotraukomis 
iš ciklų “Lietuvos žmonės", “Susiti
kimai su Bulgarija’ bei kitais foto 
darbais.

VALSTYBINĘ SOVIETŲ SĄJUN
GOS 1979 M. PREMIJĄ laimėjo Lie
tuvos Mokslų Akademijos matemati
kos ir kibernetikos instituto vado
vas Vytautas Statulevičius. Premija 
jam ir grupei kitų matematikų pa
skirta už 1958-77 m. paskelbtų dar
bų ciklą tikimybių teorijos asimpto- 
ninių metodų klausimais.

VILNIUN Iš GASTROLIŲ GRĮŽO 
smuikininkas prof. Eugenijus Pau
lauskas ir pianistas Jurgis Bialobžes- 
kis. Keturi jų koncertai įvyko Gru
zijoje ir Armėnijoje, keturi — Čeko
slovakijos miestuose. Išvykos reper
tuare buvo L. Beethoveno, J, Haen- 
delio, E. Griego, C. Debussy ir V. 
Laurušo kūriniai.

V. AMBRAZAS, jau kelintą de
šimtmetį tyręs lietuvių kalbos daly
vius, šia tema parašęs kandidato ir 
daktaro disertacijas, išleisdino 256 
psl. veikalą “Lietuvių kalbos daly
vių istorinė sintaksė”. Veikalą suda
ro penki skyriai ir įvadas, liečiantis 
istorinės sintaksės metodo proble
mą. Recenzentas Bonifacas Stundžia 
“Gimtojo Krašto” 46 nr. pasakoja: 
“Pirmame knygos skyriuje apžvelg
ta lietuvių kalbos dalyvių sistema: 
formos, reikšmės, vartosena ir jos 
tipai. Kituose trijuose skyriuose 
kruopščiai ištirta atskirų vartosenos 
tipų, formų, konstrukcijų kilmė, 
reikšmė, sandara, raida, paplitimas - 
tarmėse ir senuosiuose raštuose. V. 
Ambrasas parodo lietuvių kalbos da
lyvių bei konstrukcijų santykį su 
kitų baltų kalbų dalyviais. Nusta
tant dalyvių reliktines reikšmes, 
konstrukcijas bei jų raidą, gausiai 
panaudojami ir kitų indoeuropiečių 
kalbų duomenys. Autorius yra gerai 
išstudijavęs indoeuropeistinę litera
tūrą, disponuoja didžiule, apie 
30.000 dalyvių vartosenos pavyzdžių 
kartoteka, nevengia statistinio fak
tų interpretavimo. Minėtuose sky
riuose akcentuojamas baltų kalbų 
genetinis ryšys su tam tikrais varda
žodžiais (t. y. būdvardžiais ir daik
tavardžiais), sąsajos su veiksmažo
džiais ir daug kitų dalykų. Penkta
me skyriuje V. Ambrazas glaustai 
apibendrina monografijos tyrimų 
rezultatus: apžvelgia dalyvių sintak
sinės sistemos raidos dėsningumus, 
nustato ankstesnę tos sistemos būk
lę ..." V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

ROYAL YORK - BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis (bungalow); 
centrinis šildymas-vėsinimas, pilnai užbaigtas rūsys su atviru židiniu ir 
išėjimu j kiemą, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, puikus didelis 
kiemas su vaismedžiais ir srauniai tekančiu upeliu; apie $25:000 įmo
kėti.
ISLINGTON - EGLINTON rajone puikus 6 kambarių vienaaugštis; vi
sai nauji kilimai, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu 
įvažiavimu; tuojau galima užimti. Turim dar keliolika namų tame 
pačiame rajone.
PRINCE EDWARD DR. - BLOOR, dviejų augštų 6 kambarių atskiras 
namas, kvadratinio plano, užbaigtas rūsys, garažas .su privačiu įva
žiavimu.
INDIAN ROAD • BLOOR, gražus 16 didelių kambarių originalus tribu
ris, vos keliolikos metų senumo; balkonai, 3 garažai su plačiu įvažia
vimu.
BABY POINT rajone, 6 kambarių atviras namas, moderni virtuvė, už
baigtas rūsys, kvadratinis planas, 2 prausyklos, dvigubas garažas, pra
šoma kaina $89,900.
JANE • ANNETTE, 6 kambarių mūrinis namas; alyva šildomas; gara
žas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina tik $59,900; skubus parda
vimas.
HIGH PARK, 12 kambarių atskiras namas, plius 3-jų kambarių butas 
rūsyje, 4 prasyklos, 4 virtuvės, 3 nauji garažai; su privačiu įvažiavimu, 
nepertoli nuo požeminio traukinio.
INDIAN ROAD - HIGH PARK, palikimas, 7 kambarių atskiras namas, 
kvadratinis planas, 2 prausyklos, vandeniu-alyya 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 bendranainyje (condominium), 2 
prausyklos, plaukiojimo baseinas, pirtis ir t.t.; arti susisiekimo bei 
krautuvių.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.

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

namų 239-5923 namų 769-9356

Metinėje N. Pr. Marijos vienuolijos rėmėjų suruoštoje vakarienėje varžyty
nių būdu buvo parduotas dail. A. Galdiko paveikslas. Iš kairės: J. Cuplins- 
kienė, K. Manglicas ir paveikslo pirkėja viešnia iš JAV

Kanados įvykiai

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

10-3
10-3

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8 
10-8 
9- 1 

9.30-1

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 121/4% 
term, indėlius 2-3 metų 10 
pensijų ir namų s-tas 
taupomųjų s-tų 
spec. taup. s-tų 
depozitų-čekių s-tų

DUODA PASKOLAS IŠ: 
asmenines 13’/2%
mortgičius 13V4%

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

11
10
12

6

% 
%*’ 
% 
% 
%

ANAPILYJE skyrius veikia
ii. i) pensijų ir namu s-tą nuo sausio 1/80 k v ..: * „ .. L „.■■■■•■t.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
gerbėjų turėjo 64%, priešų 
— 10%, vengiančių pareikšti 
nuomonę — 25%. Pasak Gallu- 
po instituto, tyrimas buvo pra
vestas konservatoriams nedė
kingu laiku, kai jie buvo įsipai
nioję į ambasados perkėlimą 
Tel Avivan, vedė derybas su Al
berta, reikalaujančia sulyginti 
naftos kainas su pasaulinės rin
kos kainomis. Konservatoriams 
taipgi pakenkė gerokai užtęstas 
naujojo biudžeto paruošimas, 
pavėluotas naujojo parlamento 
sušaukimas.

Federacinis parlamentas prin
cipini pritarimą min. pirm. J. 
Clarko vyriausybės pasiūlytam 
pajamų mokesčio kreditui už ne
kilnojamo turto palūkanas ir 
savivaldybinius mokesčius na
mų savininkams suteikė 138: 
114 balsų santykiu. Būdinga, 
kad už šį kreditą balsavo ir trys 
liberalai — du iš Kvebeko, vie
nas iš Newfoundlandijos, nepai
sydami priešingos liberalų par
tijos linijos. Esą jų rinkiminių 
apylinkių gyventojai nori tokio 
kredito, šiuo klausimu, turės 
būti pravestas dar vienas bal
savimas prieš Kalėdas, kurį 
konservatoriai tikisi lengvai lai
mėti. Tada namų savininkai, pil
dydami 1979 m. pajamų mokes
čio blankus, galės nuo jo atskai
tyti $375. Ši nuolaida valstybės 
iždui kainuos $575 milijonus.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterijos pranešimu, lapkričio 
22 d. Maskvoje buvo pasirašy
ta mokslinių, akademinių ir 
kultūrinių mainų sutartis 1980- 
81 m. laikotarpiui. Tie Kana
dos mainai su Sovietų Sąjunga 
buvo pradėti pirmąja 1971 m. 
spalio 20 d. sutartimi. Jos pra
tęsimą aptaria bendra kanadie
čių ir sovietų pareigūnų komi
sija, iš eilės posėdžiaujanti Ota
voje ir Maskvoje. Paskutinysis 
sutarties pratęsimas buvo sutar
tas š.m. lapkričio 19-20 d.d. 
Maskvoje sušauktame penkta
jame pasitarime.

Keturi sovietų taikos tarybos 
nariai buvo pakviesti kalbėto
jais į Otavos Carletono univer

sitetą. Šia proga jie su savo pro
pagandine sovietinės taikos ver
sija būtų aplankę ir kitus Onta
rio universitetus. Sovietinius 
propagandistus pakvietė Ota
vos taikos taryba, vadovaujama 
Carletono universiteto anglų 
kalbos prof. J. Stęele. Kanados 
užsienio reikalų ministerija at
sisakė duoti įvažiavimo vizą tos 
sovietų delegacijos nariui S. 
Begelovui, kuris yra tarptauti
nių reikalų korespondentas So
vietų Sąjungos televizijoje. Vi
zos išdavimas buvo atmestas, 
remiantis paragrafu, kuriame 
kalbama apie špionažą ir sub-I 
versiją. Konkrečių kaltinimų S. 
Begelovui ministerijos pareigū
nai atsisakė pareikšti. Dėl jo 
neįsileidimo kelionę Otavon at
šaukė ir kiti trys “taikos” pro
pagandistai.

Rytinėms Kanados provinci
joms šią žiemą gali nepakakti 
benzino automobiliams ir aly
vos namams šildyti. JAV prez. 
J. Carteriui atsisakius naftos 
importo iš Irano, buvo išjung
tas ir kanadiškasis amerikietiš
kos bendrovės "Gulf” skyrius, 
nafta aprūpinantis jos valyklą 
Point Tupper, N. Škotijoje. Ira
nas sutiktų naftą Kanadai tiek
ti pagal su ja pasirašyta sutar
tį, tačiau Kanados parlamente 
netrūksta balsų, siūlančių rem
ti JAV ir boikotuoti Iraną. 
Sankcijų prieš Iraną reikalauja 
opozicijos vado pareigas einan
tis P. E. Trudeau. Iš tikrųjų ta 
Irano nafta Kanadoje padeng
davo tik 2/ visos paklausos.

Toronto senelių prieglaudoje 
mirė pagrindinis kiniečių kom
partijos vado Mao varžovas 1935 
m. C. Kuo-tao, sulaukęs 82 me
tų amžiaus. Tada jis turėjo 50.- 
000 vyrų kariuomenę, didesnę 
už Mao. Dėl nuomonių skirtu
mų atsiskyrė nuo Mao grupės 
ir buvo nugalėtas. Velionis pri
klausė kompartijos 12 steigėjų 
grupei. Sustiprėjus karinėms 
Mao pajėgoms, Č. Kuo-tao 1938 
m. buvo pašalintas iš komparti
jos, išvyko į Taivvaną ir Hong 
Kongą. Kanadon imigravo 1968 
m., atsisakydamas politikos ir 
tikėdamasis ramiai užbaigti li
kusias savo gyvenimo dienas.

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

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sųžiningai patarnaus' A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

Aukojo "Tėviškės Žiburiams”

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

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

* 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 TELEVISION
P f J /'O Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

$250: Stasys ir Morta Šalkauskai; 
$100: K. Kaknevičius, Alf. Silinskas, 
St. Paketuras; $50: U. Bleizgienė, V. 
Tamulaitis; $30: V. S. Aušrotai; $25: 
ALB Palm Beach skyriaus valdyba,
J. Pleinys; $20: Rytutė Deveikytė, 
dr. J. Kaškelis, Profesijonalų ir 
Verslininkų Sąjunga Toronte, O. 
Juodišienė. Vikt. Priščepionka, K. 
Zbarauskas, Pr. Baltuonis, dr. Alf. 
Sešplaukis; $15: Ed. ir S. Zatorskiai; 
$11.88: A. Baltutis; $10: C. Tiškevi
čius, Gintautas Venskaitis, Jonas Jo
nikas, A. Parėštis, Salome Jatis, St. 
Setkus; $8: A. Krikščiūnas; $7: K. 
Mikšys; $6.25: S. Pargauskienė.

$6: P. Liaukevičius, St. Barauskas,
K. Brazauskas, K. Bubliauskienė, 
Br. Abromonis, E. Dubininkas, Ch. 
Ambrasas, S. Damulis, Br. Mozūras, 
B. Jurevičius, P. Vyšnia, Aldona 
Dulaitis, EI. Karickas, J. Užupis; 
$5.90: Angela de Martinez.

$5: V. Aleksandrūnas, S. Rajec- 
kienė, G. Adomaitienė, K. Liutkus, 
Liucija O. Morkūnaitė, Laima Ma- 
čionienė, V. Vilčinskas, J. Albrech
tas, Kazys Skaisgirys, U. Opanavi- 
čius, B. Andrašiūnas, E. Arbas; $4: 
R. Bajoras; $3: V. C. Styga; $2.50: 
A. Stuikys, V. Prūsaitis, B. Vaičiū
nas, p. Vingevičienė; $2: V. Buč- 
mienė, J. Vanstonienė, P. Abromai- 
tienė, Kaz. Malaske, Daina Dovydė
naitė, A. Diržys, Z. Kučinskas, J. 
Morozevičius, P. Genčius, Vikt. Lu
koševičius, J. Mejus, F. Sliteris; $1: 
J. Juozaitis, D. Mitkienė, P. Aras, 
P. Matulionis, B. Jančiukienė, K. 
Bačanskas, V. Mickevičius, A. Bu- 
dzinauskas, A. Antanaitis, J. Raguc- 
kas, J. Klovienė, I. Tauteras, S. Do
meika, J. Dunčia, J. Butkevičius, 
M. Kasper, A. Gailiušis, S. Jakaitis, 
J. Vinčiūnas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė 
$25: A. Mitalas, J. Aušrotas; $20: 
C. Tiškevičius, Kazimieras Girnys, 
Alg. Dudaravičius, Gintautas Vens
kaitis, St. Vaičekauskas, V. Petru
lis, A. Ambrozaitis, F. Kurkulis, S. 
Rajeckienė, V. Pundzius, J. Šarū
nas, J. Lapinskas, Eug. Bulotienė, 
J. Virpša, dr. J. Gutauskas, dr. J. 
Kaškelis, A. Baltkojis, M. Andruš- 
kevičius, J. Peseckas, Ant. Kensta- 
vičius, vysk. A. L. Deksnys, P. Juod
valkis, John Kalau, Romas Dūda, P. 
Bagdonas, A. Dainora, J. A'. Cepu- 
kas, Annie Evask, Vyt. Bireta, J. 
Dadurka, K. G. Ambrozaitis, MD,
J. Dobilas, Alf. Budnikas, Vyt. Moi- 
gis, Z. Gasiūnas, A. Panumis, J. žiu- 
rinskas, Vyt. Gudaitis, Salome Jatis, 
R. Kazlauskas, Vincas Miškinis, P. 
Lukošius, Leonas Meškauskas, V. 
Mickus, A. Juodvalkis, P. Žumbakis, 
Ant. Joniką, dr. A. Lukienė, G. Kari, 
P. Mazaitis, Romas Masiulionis, C.
K. Jonys, L. Korsakas, K. Toliušis, 
kun. J. Matutis, VI. Keršys, St. Kaz
lauskas, J. Bubnys, V. Stankauskas, 
Jonas Stankevičius, K. Slavinskas.

Nuoširdus ačiū visiems už para
mą lietuviškajai spaudai.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštog 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Ateitininkų žinios
Ateitininkai švenčia bendras Kū

čias gruodžio 16, sekmadienį, 5 v. 
p.p., Prisikėlimo par. salėje. Daly
vauja visi ateitininkai, tėvai ir sve
čiai. Norį Kūčiose dalyvauti prašo
mi kiek galima greičiau paskambin
ti G. Kaknevičienei tel. 532-6760. 
Kainuos $4.00 asmeniui, o jaunu
čiams, moksleiviams ir studentams
— $1.00.

Sveikiname Ramunę Ulbaitę ir 
Šarūną Valiulį, sukūrusius šeimą ir 
linkime jiems Jėzaus palaimos jų 
bendrame gyvenime.

Toronto ateitininkai reiškia savo 
padėką "Tėviškės Žiburiams”, ypač 
jų redaktoriams, ir visiems, dirban
tiems “TŽ”, už pagalbą ateitininkų 
veiklai, spausdinimą ateitininkų ži
nių ir puoselėjimą mūsų šūkio "Vi
sa atnaujinti Kristuje”.

Skautų veikla
• Gruodžio 5 d. staiga mirė a.a. 

Juozas Mačiulis. Velionis, organi
zuojantis skautams Toronte, buvo 
aktyvus skautų-vyČių eilėse, o vė
liau daug metų dirbo Romuvos ko
mitete, stovyklavietės statybai bei 
jos išlaikymui paaukodamas labai 
daug darbo valandų. Buvo kuklus ir 
paslaugus visiems — paliko gražų 
pavyzdį, kaip galima tyliai tarnauti 
artimui. Užjaučiame a.a. Juozo skau
tiškąją šeimą ir visus artimuosius. 
Užuojautą reiškiame ir giminėms 
a.a. Antano Alonderio, taipgi miru
sio gruodžio 5 d. ir daug metų vei
kusio “Rambyno” tunte.

• Kūčias — gruodžio 16 d., 5 v. 
p.p. (ne 6 v., kaip anksčiau buvo 
skelbta) Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo menėje. Kviečiami skau- 
tininkai-kės. sk.-vyčiai, vyr. skautės, 
akademikai, tėvų komiteto nariai, 
Romuvos valdyba.

• Skautiškas ačiū ps. G. Tarvy
dienei už puikią sueigą su jaun. 
skautėm gruodžio 5 d.

• Gruodžio 19, trečiadienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo Parodų salėje įvyks 
jaun. skaučių ir vilkiukų susitiki
mas su Kalėdų seneliu. Programai 
vadovaus vyr. skaučių “Vaidilučių” 
dr-vė, vad. ps. Ramintos Nakrošie- 
nės. Kviečiami visi tėveliai. C. S. 

©^SPORTAS 
SPORTAS LIETUVOJE

Sverdlovske buvo užbaigtas augš- 
čiausios moterų krepšinio lygos pir
masis žaidynių ratas. Šioje dvylikos 
komandų lygoje Lietuvai atstovauja 
Vilniaus "Kibirkštis”. Pirmoji to ra
to dalis Novosibirske kibirkštietėms 
nebuvo sėkminga, nes jos, gavusios 
tik vieną tašką, atsidūrė VIII-XI vie
toje. Sverdlovske iškovoti 3 taškai 
“Kibirkščiai" užtikrino VIII vietą, 
bet ji neįstengė patekti i į geriausių 
komandų šešetuką. Mėnesį trunkanti 
žaidynių pertrauka panaudota Sovie
tu Sąjungos moterų krepšinio rink
tinės išvykai į JAV. Rinktinėn buvo 
įtrauktos dvi “Kibirkšties” žaidėjos
— A. Rupšienė ir V. Beselienė.

Pirma kartą buvo suorganizuotas 
bėgimas nuo Latvijos sienos į Palan
gą. 5į 17,8 km nuotolį pirmas įveikė 
panevėžietis A. Sniečkus per 1 vai. 
5 min. 18 sek. Jo treniruojamas S. 
Bislys užėmė 11 vietą, atsilikęs 33,2 
sek. Trečias buvo liepojietis O. Alec- 
kis, Palangon atbėgęs per 1 vai. 8 
min. 40,0 sek. Jaunių grupei buvo 
parinkta 6 km distancija aerodromas
— Palanga. Sį bėgimą laimėjo klai
pėdietis J. Grublys per 22 min. 26 
sek.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos plau
kikų rinktinės jėgas išbandė Vilniaus 
“Žalgirio” baseine. Varžybas laimė
jo Estijos rinktinė su 188 taškais. 
Antroji vieta teko Lietuvai su 167 
taškais, trečioji — Latvijai su 159. 
Pernykštes varžybas Rygoje taip pat 
buvo laimėjusi Estija, tik gerokai 
didesniu taškų skirtumu, o Lietuva 
buvo III vietoje. Vilniškėse varžy
bose nedalyvavo pasaulio rekordi
ninkė Lina Kačiušytė. Pirmąsias 
vietas Lietuvai iškovojo: 100 ir 200 
metrų plaukimuose delfinu — kau
nietė moksleivė R. Jankauskaitė, 100 
ir 200 m plaukimuose nugara — vil
nietė moksleivė A. Jonikaitė, 200 m 
krūtine -- kaunietis abiturientas A. 
Mockus, 400 m kompleksiniu būdu
— kaunietė moksleivė R. Stakeliū- 
naitė. Pergalę Estijos rinktinei už
tikrino net 12 laimėtų pirmųjų vie
tų.

Vilniaus "Eglės” rankininkės da
lyvavo tarptautiniame turnyre 
Schoenbecke, R. Vokietijoje. Turny
ro taurę laimėjo Magdeburgo SC ko
manda, R. Vokietijos varžybose tu
rinti III vietą. Schoenbecke ji su
rinko 5 taškus. “Eglė” su 4 taškais 
užėmė II vietą. Trečioji vieta teko 
lenkėms — Vroclavo AZS — AVF 
komandai. Geriausia turnyro žaidėja 
buvo pripažinta vilnietė Sigita Ma
žeikaitė, “Eglei” iškovojusi 20 įvar
čių.

Lietuvos šuolių į vandenį varžybos 
įvyko Panevėžio baseine, šuolius 
nuo 1 metro tramplino moterų gru
pėje laimėjo panevėžietė E. Nemic- 
kaitė, vyrų — panevėžietis R. Pūras. 
Į varžybas taipgi buvo įjungti šuo
liai nuo 5 ir 7 metrų bokšto. Juose 
moterų čempijone tapo kaunietė A. 
Locaitytė, vyrų čempijonu — pane
vėžietis R. Pavilonis. Bendroje įskai
toje varžybas laimėjo panevėžiečiai.

Vilniaus “Statybos” krepšininkai, 
Sovietų Sąjungos pirmenybėse lai
mėję bronzos medalį, lankėsi R. Vo
kietijoje. Bad-Blankenburgo kurorte 
jie sužaidė dvejas draugiškas rung
tynes su jame stovyklaujančia R. 
Vokietijos krepšinio rinktine. Abu 
susitikimus lengvai laimėjo vilnie
čiai — 119:67 ir 115:59.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

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

22 Hedgewood Rd.z Willowdale, Ontario M2L 1L5
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.

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

Toronto lietuviai, dėmesio!
Palūkanos už pirmus mortgičius iš bendrovių — nuo 
13’/4% iki 143/4%. z

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. 
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

‘ UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
7N i. ? ?

Pirmutiniame ir didžiausiame f* jkį m j| j|j| JR 
TORONTO LIETUVIŲ ‘ rAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE---------------------------------------

MOKA:

12’i/2% ui 6 mėn. term, indėlius 
12!Zį% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų planų
12 % speciali taup. sųsk.
10 % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.) 

AKTYVAI virš 24 mi

IMA:

12% už asm. paskolas 

12%> už mortgičius 

15% už perviržio kreditų
(line of credit)

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —. 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

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

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

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES ANO SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 a Sav. P. Užbalis

C TEDU A ll’C EIIDC 406 Roncesvalles Avė. dBErnARd runo 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 ss.
335 Roncesvalles Avė., _ , _ ___ —
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas •

ANKA & PETER/ohotogrdphers į
2.774 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ipę ^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



DR. EMILIJA JASEVICIŪTĖ, uoli Kanados Lietuvių Bendruomenės veikėja 
Thunder Bay, Ont., apdovanota specialiu žymeniu už daugiakultūrę veiklą

s fiaū/u Jflštu F-------- ’
i SUTIKIME ;

kuris įvyks DELHI

7 vai. vakaro
Įėjimos —

$10.00 asmeniui
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SKAITYTOJAI PASISAKO

I®
miesto lenkų salėje,
234 Main St.

Rengia.KLK Moterų Dr-jos 
Delhi skyrius

Veiks jvairių valgių S 

bufetas.
Maloni muzika ir kitos B
staigmenos. S

VANCOUVER, B. C.
MIRĖ VEIKLUS LIETUVIS

Širdies priepuoliu š.m. lapkričio 
13 d. mirė Kazys Lukas, gimęs 1913 
m. kovo m. 4 d. Luokės valsčiuje, 
Viekšnelių kaime. Tėvas turėjo 16 
ha ūkį. Užaugo 3 seserų ir 1 brolio 
šeimoje. Karinę prievolę atliko 1933- 
1934 m. ryšių batalione Šančiuose. 
Paleistas atsargon su jaun. puskari
ninkio laipsniu keletą metų dirbo 
darbininku prie topografinių darbų 
Lietuvos žemėlapio sudaryme. Kaip 
atsargos karys, buvo pašauktas ka
riuomenėn 1939 m. ir pasiliko likti
niu puskarininkiu tarnauti. Prasidė
jęs karas tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos 1941 m. birželio mėnesį 
velionį užklupo Varėnos poligone 
tarnaujantį teritoriniame korpuse. 
Atsikračius rusų ir savų politrukų, 
su likusiais lietuviais karias atžygia
vo Vilniun. Laikraščiai ir radijas 
skelbė, kad Lietuva atgavo nepri
klausomybę. Kilo didžiausias entu
ziazmas. Savanoriu įsijungė į lietu
vių savisaugos dalinį, III batalioną. 
Už pusmečio šis batalionas iš Vil
niaus bvuo perkeltas į Minsko apy
linkę. Kautynėse su rusų desantinin
kais ir partizanais 1943 m. vasario 
mėnesį buvo sunkiai sužeistas 3 kul
kosvaidžio kulkų į nugarą ir kraujy
je paplūdęs savųjų buvo paliktas 
ant sniego gulėti kaip nebegyvas. 
Sąmonę atgavęs pradėjo rodyti gy- 
bėš žymes. Savų sanitarų buvo pa
stebėtas, paimtas ir skubiai atgaben
tas į Minsko karinę ligoninę. Per 
tris mėnesius pasveiko.

Sveikdamas arčiau susipažino su 
dalinio kapelionu kun. Z. Ignatavi
čiumi. Iš senų laikų Minsko mieste 
ir apylinkių kolchozuose gyveno ne
mažai lietuvių. Bolševikų valdžios 
metais, nebesant katalikų kunigų, 
dauguma jų buvo nekrikštyti. Dali
nio kapelionas kun. Z. Ignatavičius 
daug jų pakrikštijo. Velionis su vie
na ligoninės gail. sesele tik per vie
ną sekmadienį pasidarė 24 asmenų 
krikšto tėvais.

Velionis su 8 lietuviais kareiviais 
1944 m. gegužės mėn. pabaigoj buvo 
paskirtas apsaugos viršininku 3 sunk
vežimių, vežusių iš Vilniaus į Aš
meną maistą gen. Plechavičiaus rink
tinės kariams. Apie 20 km nuo Vil
niaus kalvų tarpkelyje ir miškingo
je vietoje staigiu puolimu iš arti
mos distancijos gausus lenkų parti
zanų dalinys iš trijų pusių sulaikė 
transportą. Visus tris šoferius — 2 
estus ir 1 vokietį ten pat prie plento 
sušaudė. Velionį su 8 lietuviais ka
reiviais nuvarė į netoli esančią so
dybą. Ten iš visų atėmė batus, pini
gus, laikrodžius ir naujesnius uni
forminius drabužius. Išvarė vėl ant

plento ir liepė basiems ir pusnuo- 
giems žygiuoti į Vilnių.

Antrojo pasaul. karo pabaigą ve
lionis pergyveno Vokietijoje, Hanau 
apylinkėje, ‘iuftvafės" uniformoje!

Kanadon velionis atvyko 1948 m. 
kaip miško darbininkas. Darbo su
tartį atlik'ęs persikėlė į Montrealj. 
Dirbo metalo fabrike, susitaupęs pi
nigų, Montrealio užmiestyje pirko 
nedidelį ūkį ir augino kalakutus. 
Remdavo visas lietuviškas organiza
cijas ir lankydavosi j kultūrinius pa
rengimus bei tautines šventes. Vedė 
1956 m. Emą Granikovaitę, kilusią iš 
Tauragės apskrities.

Vankuverin velionis persikėlė gy
venti 1974 metais. Užmiestyje jis 
daugiau kaip dvejus metus buvo 
amerikiečio didelio kalakutų ūkio 
užvaizdu. Vankuverio senamiestyje 
išsinuomojo “Fraser" viešbutį 30 
kambariu ir jį iki mirties sėkmingai 
administravo. Pažino visus lietuvus. 
Dalyvaudavo visuose parengimuose 
ir pamaldose. Bendradarbiavo mūsų 
spaudoje. Stambias pinigines sumas 
aukodavo Tautos Fondui ir kitom 
organizacijom. Buvo KLB Vanku
verio apylinkės revizijos komisijos 
pirmininku.

Laidotuvės buvo gausios dalyviais 
ir iškilmingos. Laidotuvių išvakarė
se koplyčioje, dalyvaujant visokių 
įsitikinimų žmonėms, kun. Iz. Gri
gaitis sukalbėjo Rožinį. Bendruome
nės vardu vainiką prie velionies 
karsto padėjo Albinas Smilgys. Lap
kričio 19 d., 10 v., tas pats kunigas 
koplyčioje atlaikė šv. Mišias ir pasa
kė turiningą pamokslą. Karstą nešė: 
Gumbelis, Smilgys, Granikovas, Smi
tas, Vanagas ii- Valančius. Velionies 
palaikai, gausiai automobilių eilei 
palydint, buvo atvežti į “Ocean 
View” kapines. Diena pasitaikė gra
ži. Prie velionies atviro karsto kun. 
Grigaitis sukalbėjo maldą ir pasakė 
paskutinį sudiev. Visi praeidami už
bėrė ant karsto lietuviškos žemės 
žiupsnelį. Amžinam polisui mūsų 
tautietis Kazys Lukas buvo padėtas 
į čia esamą mauzolėjų.

Liko velionies žmona Ema ir sū
nus Edvardas, 20 metų, gerai lietu
viškai kalbantis. s

Visiems laidotuvių dalyviams p. 
Ona Gulbinienė savo namuose, pa- 
gelbstant p.p. Kukulienei, Šmitienei, 
Hermanienei ir kitoms, suruošė pus
ryčius.

Mielas talitieti Kazimierai, po visų 
žemės kovų ilsėkis ramiai svetingos 
Kanados žemelėje! A. Kenstavičius

• “TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 <L,
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.

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

B • NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

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

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

g ue,n> SRyr,u*

Susilaukiami“—
pasiteiravimų, ar dar turime Lietuvių Enciklopedijos kom
plektų. Deja, pilnų LE komplektų jau nebeturime. Trūksta
mus tomus būtų galima iš naujo atspausdinti, jei atsirastų 
pakankamas kiekis prenumeratorių. Taigi visi, kurie norėtų 
Įsigyti pilną Lietuvių Enciklopedijos komplektą (36 tdmai), 
prašomi prisiųsti užsakymus iki 1980 m. vasario 1 dienos. 
LE komplekto kaina $300.00, plius persiuntimas.

Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar gaunamus, 
leidinius:
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai .........
Iš mano atsiminimų, Petras Klimas . . .

(kainos su persiuntimu)
Rubajatai, Stasys Santvaras.....................

(kainos su persiuntimu)
Užsakymus prašome siųsti:

LITHUANIAN ENCYCLOPEDIA PRESS 
395 W. Broadway, Box 95 
So. Boston, Mass. 02127, USA

$125.00
13.00

7.00

a

Winnipeg, Manitoba
PASTAČIUS SUVAŽIAVIMŲ RŪ

MUS, nuolat vyksta įvairūs kultūri
niai, ekonominiai ir kitokie suvažia
vimai. Spalio mėnesį įvyko Algiman
to Emanto vadovaujamas pensijų de
partamento tarnautojų suvažiavimas. 
Kanados švietimo draugijos (The 
Canadian Education Association) su
važiavime dalyvavo iš Kalgario Kęs
tutis Dubauskas ir jo žmona. Malonu, 
kad lietuvių vardas darosi vis žino
mesnis ir kad lietuviai užima vado-

Los Angeles, Calif.
BRONIUS BIELIUKAS, VLIKo 

tarybos ir PLB visuomeninių reika
lų politikos reikalam komisijos na
rys, lapkričio 11-19 lankėsi Kalifor
nijoje. Jis dalyvavo BALFo direkto
rių suvažiavime ir Los Angeles BAL
Fo skyriaus 35 metų sukakties mi
nėjime.

Svečias aplankė ir gimines: teis. 
A. Kaminską ir jo sūnų Rimvydą su 
šeima. Lietuvių Fronto Bičiulių ta
rybos pirm. A. Raulinaičio pakvies
tas, painformavo tarybos narius ir jų vaujančias vietas. B. 
artimuosius apie VLIKo tarybos 
darbus bei dabartines nuotaikas 
VLIKez-Tarėsi su Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės veteranu Broniu 
Raila ir kitais savo organizacijos na
riais. Aplankė savo rezistencinės 
veiklos bendradarbį liaudininką dr. 
J. Gudauską bei aktyvią jo šeimą — 
Giedrą ir jų dukrą Dainą.

E. Arbo pakviestas, Br. Bieliukas 
dalyvavo vietos lietuvių inžinerių 
susirinkime, kur dr. M. Gimbutienė 
skaitė paskaitą. Pasikeitė mintimis 
su Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirm. A. Mažeika apie kaiku- 
rių grupių atstovavimo problemas 
VLIKe. Tarėsi su VLIKo ir PLB ar
timu bendradarbiu disidentu T. 
Venclova. Painformavo buv. VLIKo 
vykdomosios tarybos pirm. A. Deve- 
nienę apie savo laikyseną VLIKo ta
rybos posėdžiuose ir pasikeitė su ja 
mintimis apie dabartines VLIKO 
problemas. Tarėsi su dr. P. Pamatai
čiu dėl Vienos 1961 m. tarptautinės 
sutarties interpretacijos diplomati
nių atstovų skyrimo.

Svečias Br. Bieliukas perdavė 
PLB valdybos pirm. Vyt. Kamanto 
ir visų Atlanto pakraščio lietuvių 
padėką klebonui prel. J. Kučingiui 
už gausią finansinę paramą kun. K. 
Pugevičiaus vadovaujamai Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai ir religi
nei informacijai. Painformavo prel. 
J. Kučingį, kad kun. K. Pugevičius 
dabar vadovauja ir naujai steigia
mam Lietuvių Informacijos Centrui. 
Pagaliau pasikalbėjime su žurnalis
tu VI. Bakūnu per radiją kalbėjo 
Los Angeles ir Santa Monikos lietu
viams apie VLIKo tarybos ir PLB 
naujai organizuojamos patariamo
sios tarybos užsimojimus bei jau at
liktus darbus. Kor.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ai 
steigimo metinės paminėtos lapkri- 
čoi 24 ir 25 dienomis. Šeštadienį 
KLB Winnipego apylinkės pirmi
ninko V. Januškos bute buvo sureng
tas minėjimas, kuris nebuvo gausus 
dalyviais. Sekmadienį Sv. Kazimiero 
lietuvių šventovėje buvo atlaikytos 
pamaldos, kuriose kun. J. Bertašius 
pasakė atitinkamą pamokslą. Pamal
dų metu prie vėliavos pasikeisdami 
stovėjo J. Demereckas, K. Strikaitis 
ir M. Januška. Dalyvių skaičius pa
maldose nebuvo gausus.

LIETUVIŲ KLUBAS surengė va 
karienę lapkričio 24 d. Jos kaina 
kariams — $2, kitiems — $4. Vaka
rienę pradėjo B. Urbonas įžangine 
kalba angliškai, nes dalyvavo daug 
kitataučių, ir pakvietė kleboną kun. 
J. Bertašių sukalbėti maldą. Vaka
rienę paruošė šeimininkės — Pr. 
Steponavičienė, H. Beniušienė, L. 
L. Samulaitienė ir Vidrikienė. Kal
bą apie Lietuvos kariuomenę ir jos 
kovas už nepriklausomybę pasakė 
Vladas Steponavičius, susilaukęs 
stiprių plojimų. Pirmininkas jo kal
bą atpasakojo angliškai. Kalbėtoją 
sveikino klebonas kun. J. Bertašius 
ir kiti klubo nariai — senieji ir nau
jieji ateiviai, o K. Beniušis sušuko: 
“Tokio minėjimo klube nėra buvę 
daugiau kaip 40 metų!”

Bufetą tvarkė V. Novogrodskis ir 
V. Matutis. Kapelai vadovavo klubo 
narys King, o jo žmona Irena buvo 
parengimo reikalų vedėja. Dalyvių 
buvo apie 180. K. S-tis

§

MIRUSIUS PAGERBIANT
"Tž" 1979 m. 44 nr. buvo įdėtas 

straipsnis “Mirusius pagerbiant”. Ne
manau, kad visiems tas straipsnis pa
tiko. Juk artimo žmogaus mirtis sa
vaime išspaudžia ašaras. Tai natūra
lu. Paprastai velionis palieka savo 
šeimą giliame skausme. Tik tam 
ašaros nekrinta, kas neturi gailesčio 
jausmo. Kalbą paprastai pasako ku
nigas laidotuvių namuose, šventovė
je arba prie kapo. Dėl kalbų nėra ko 
jaudintis, nes nedaug jų tebūna. 
Taip pat nepeiktinas ir paminklų 
statymas. Jeigu velionis testamente

rugpjūčio mėn. 10 teks atsisveikinti 
su Vilniumi.

Bet prašau, Mamyte, negalvok 
apie mane blogai, neturėk tokių 
minčių, kad aš liūdnas ir su ašaro
mis akyse atsisveikinu su Jumis ir 
su savo tėviške. Ne aš vienas, esu 
tarpe šimtu tokio pat likimo brolių. 
Visi mes išvažiuojame su šypsena 
veiduose, su dainomis ir su mintimi, 
kad greitai vėl mes visi grįšime su 
džiaugsmo ašaromis ir Tėvynės lais
vės dainomis į laisvą bei laimingą 
tėviškės padangę.

Mums prieš akis stovįs Sibiras yra

Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

Šventė užbaigta ateitininkų him
nu, po kurio sekė vaišės.

Ateitininkai patenkinti šventės 
pasisekimu ir dėkoja visiems, prie 
šventės ruošos prisidėjusiems. Tiki
mės, kad šventė pažadino mumyse 
naujas jėgas. Ramunė Pleinytė

GRACIJUS JASEVIČIUS gavo ne
kilnojamo turto pardavėjo teises. 
Dabartiniu metu dirba “Edwards ir 
Pauls Ltd. Real Estate Broker” įstai
goje 558 Concession Street, Hamil
ton, Ont. Jeigu kas turite pardavi
mui namą ar žemę, užrašykite per 
Gracijų Jasevičių telefonu (įstaigos) 
389-1355, namų 549-3668. Taip pat 
tie, kurie norite pirkti namus, kreip
kitės pas jį. Jis patarnaus jums vi
siems greitai, mandagiai, sąžiningai.

Gracijus Jasevičius linki visiems 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų 
•Metų. A. P.

Ottawa, Ontario
LIETUVIŲ FONDAS VIS PRISI

MENAMAS. KL Fondo įgaliotinio 
pastangomis šios apylinkės dalis tau
tiečių kasmet prieš Kalėdų šventes 
paaukoja Fondui dalį išlaidų, daro
mų kalėdiniams sveikinimams. Šiais 
metais šiuo gražiu papročiu pasekė 
šie tautiečiai: O. ir J. Leveriai, P. ir 
J. Ivanauskai iš Campbell’s Bay, 
Que., A. ir K. Paviloniai iš Rich
mond, Ont., J. ir M. Marčiukaičiai 
iš Pembroke, Ont., A. ir J. Buivydai, 

ir P. Dauniai, L ir A. Jurkai, V. 
V. Kubiliai, A. ir J. Morkūnai, 
ir A. Paškevičiai, J. Rimšaitė, 

ir K. Vilčinskai iš Otavos. Iš viso
paaukota $100. Pinigai panaudoti pa
didinti bendrajam visų Otavos lie
tuvių vardu įnašui 23 nr., kuris šiuo 
metu siekia jau $4700.

LF įgaliotinis visiems aukojusiems 
nuošidžiai dėkoja, linkėdamas malo
nių švenčių!

L. 
ir
A.
B.

LF įgaliotinis

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yrį. savos tautos gynėjai

TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

St. Catharines, Ont.
KLB ST. CATHARINES APY

LINKĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
įvyko gruodžio 2, sekmadienį. Senoji 
valdyba sutiko pasilikti sekančiai ka
dencijai, taipgi ir revizijos komisija. 
Tokiu būdu be jokio vargo turime 
savo veiklą vėl tvirtose rankose.

Pranešimų metu išryškėjo atlikti 
darbai, įskaitant ir 24-tosios Kana
dos Lietuvių Dienos surengimą. Gau
sus susirinkimas pranešimus palydė
jo stipriais plojimais.

Sumanymų metu buvo iškeltas 
reikalas atgaivinti čia jau seniai vei
kiančią biblioteką, reguliariai įsigy
jant naujausias lietuviškas knygas. 
Tam susirinkimas paskyrė šiems me
tams $100. Buvo iškeltas ir spaudos 
parėmimas lėšomis, bet šį kartą šis 
labai svarbus reikalas nerado prita
rimo.

Nutarta miesto bibliotekai nupirk
ti Lietuvių Enciklopedijos anglų 
kalba visus tomus ir vieną egzemp
liorių A. Rinkūno “Ar kalbate lie
tuviškai?” Lietuvių Enciklopedija 
Brock universitetui jau nupirkta se
niau.

Savos bibliotekos vedėjais sutiko 
būti A. Gverzdys ir P. Balsas. A. 
Gverzdys, kaip krašto tarybos atsto
vas, padarė platesnį pranešimą, ap
gailestaudamas VLIKo ir PLB-nės 
nesutarimus, teisingai nepalaikyda
mas griežtų sprendimų viršūnių po
sėdžiuose.

Siam tikrai pavyzdingai praėju
siam susirinkimui pirmininkavo Juo
zas Alonderis ir Juozas Vyšniaus
kas. Kor.

PADĖKA
Ruošiant Lietuvos kariuomenės 

šventės minėjimą 1979 m. lapkričio 
24 d., visi prisidėjo aukomis bei dar
bu. Reiškiame nuoširdžią padėką: 
kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, už 
garsinimą per pamokslus šventės 
ruošą ir invokaciją; inž. Steponui 
Setkui už paskaitą; KLB St. Catha
rines apylinkės valdybos pirm. A. 
Setikui .už. tartą ,sveikinimo žodį; Ha
miltono Aušros Vartų parapijos cho
rui, jo dirigentei D. Deksnytei-Po- 
well ir akompaniatoriui P. Vitui; J. 
Tarvydui už muziką; iškiliajai lietu
vaitei B. Skrebutėnaitei už prisegi- 
mą gėlių svečiams, choro dirigentei, 
solo dainininkėms ir akompaniato
riui.

Dėkojame už aukas svečiams, au
kojusiems po $5: O. ir J. Staškevi
čiams, J. Paužuoliui iš Port Colbor- 
ne, V. Saikui iš St. Catharines; $3: 
J. ir P. Kalniniams; M. Paukštienei 
už dekoratyvinę pagalvę, J. Dėrvai- 
čiui už bonką degtinės, F. Narmon- 
tienci ir R. Norvaišienei už vertin
gus laimikius loterijai.

Dėkojame už aukas “Ramovės” 
nariams, aukojusiems $80 loterijai 
staliuką bei tortą J. ir S. Radvilams 
iš Port Colbome; po $10: A. Šukiui, 
J. Sarapnickui; po $6: J. Girevičiui; 
po $5: P. Dauginiui, K. Jonušui, P. 
Meškauskui, K. Gegeckui, J. Vyš
niauskui, J. Skeivelui, J. Čeponiui ir 
kitiems po mažiau aukojusiems pi
nigais ir laimikiais loterijai. Dėko
jame V. Skrebutėnui už radijo pri
imtuvą su laikrodžiu.

Dėkojame už maisto pagaminimą: 
. Pr. Narušienei, K. Dervaitienei, V. 
Alonderienei, O. Šukienei, R. Nor
vaišienei, F. Narmontienei; padėju
sioms svečius vaišinti: M. Setkuvie- 
nei, M. Ruzgienei, p. Jucienei; prie 
baro dirbusiems: K. Bogušiui ir J. 
Dervaičiui; loterijos platintojams: 
p. Jucienei, P. Balsui; už paaukotą 
dalį maisto svečių pavaišinimui: Pr. 
Norušienei, K. Dervaitienei, V. Alon
derienei, O. Šukienei, O. Meškaus
kienei, R. Norvaišienei ir S. Radvi
lienei iš Port Calborne. Su Jūsų gau
siomis aukomis ar parama mes galė
jome tinkamai paminėti Lietuvos 
kariuomenės 
širdi padėka 
ir aukomis.

yra išreiškęs norą, kad būtų pasta
tytas paminklas, šis turi būti pasta
tytas. Be to, paminklais velionių ar
timieji nori pagerbti savo mirusius. 
Dėlto jie negaili lėšų paminklams. 
Menkas būtų pagerbimas, jei pa
minklas nebūtų gražus. Artimieji 
stato paminklus savo lėšomis, aukų 
nerenka, tad kiti neturėtų dėl to 
priekaištauti. Tik visuomenės vei
kėjams statomi didesnio masto pa
minklai, kuriems renkamos aukos. 
Jei išmesime iš kapinių paminklus, 
antkapius ir kryžius, liks tik laukas 
numirėliams užkasti. J. Rėvas

LAIŠKAS VEŽAMO SIBIRAN
Šiomis dienomis “TŽ” redakciją 

pasiekė laiškas tautiečio, 1949 m. so
vietų gabenamo Sibiro tremtin. Čia 

ir spausdiname. Red.jį

Brangioji Mama,
Neverk manęs, brangioji Mama,
Kad aš už grotų patekau.
Aš tėviškės laukus mylėjau,
Tėvynės ginti išėjau . . .
Atsisveikindamas, Mamyte, su Ta

vim ir su tėviške, rašau paskutinį 
atsisveikinimo žodelį, išvažiuojant iš 
savo tėviškės. Kitą laiškutį gausite 
jau iš tolimo krašto, nes atrodo, kad

nebaisus, nes mes tvirtai įsitikinę, 
kad greitai baigsis šie visi mūsų tė
vynės brolių vargai. Tad, Mamyte, 
apie mane labai nesirūpink ir nie
kuomet negalvok blogai. Kaip Die
vas neapleido manęs iki šiolei, taip 
neapleis ir ištrėmime. Esu pasiau
kojęs Dievo valiai ir su Dievo palai
ma grįšiu sveikas bei laimingas. Tė
veliai, pas jus.

Kelionėje taip pat nebus didelio 
vargo, nes esu aš pilnai aprūpintas 
ir iki vietos pilnai man užteks mais
to. O kai nuvažiuosiu į vietą, tai iš 
tenai pirmiausia parašysiu laišką. 
Kur veš, tikrai nežinome, bet atro
do, kad veš į Krasnojarską arba į 
tolimus rytus. Bet mums nelabai 
svarbu kur nuveš, nes, kur bebūtu
me, lageris palieka lageriu.

Tad atsisveikindamas su Tėveliais, 
broliais, sesutėm ir su miela Tėvyne, 
labai, labai dėkoju, Tėveliai, jums, 
sesutei, broliui ir visiems savo na
miškiams, kad manimi taip rūpinotės 
ir padėjote man sunkiose kalėjimo 
valandose. Tai išvažiuoju sveikas, 
linksmas ir pilnas pasiryžimo, kad 
greitu laiku sugrįšiu. Daug linkėji
mų Tėveliui, broliam, sesutėm. La
biausiai prašau, Mamyte, kad dėl 
manęs nesisielotum.

London, Ontario
1980-TŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 

bendroje lietuviškoje nuotaikoje 
įvyks gruodžio 31 d., 8 v. dailiai iš
puoštoje lietuvių salėje, 1414 Dun
das St. Pirmąją N. Metų dieną vi
siems bus puiki proga pabusti tvar
kinguose, neprirūkytuose savo na
muose, N. Metų sutikimo euergiją 
su draugais ir tarp lietuvių išreiš
kiant jaukios kavinės atmosferoje. 
Nuotaikingas naujo dešimtmečio su
tikimas su puikiai paruoštu lietuviš
ko bufeto maistu, tortiniais skanu- 

I mynais, puikia kontinentalia “dis
co” ir “rock” muzika, vertingais lai
mikiais, su pūtuojančių vynu — tik 

. $12.50 asmeniui.
Dalyvaudami N. Metų sutikime 

paremsite KLB Londono apyl. val
dybos pastangas. Neužsidarykime 
tik savo būreliuose. Apyl. valdyba 
iš anksto dėkoja padovanojantiems 
loterijai vertingus laimikius 1980 
m. laimės išbandymui. K.

J

šventę. Visiems nuo- 
už prisidėjimą darbu

“Ramovės” valdyba

Stayner -Wasaga,
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS. Pra- 

nešame Stayner, Wasaga ir apylin
kės lietuviams, kad ruošiamas Nau
jų Metų sutikimas įvyks Stayneryje 
“Golden Apple Inn”. Vakarienę už
sisakyti pas Joną Lapavičių. Pradžia
— 7 v.v. Rengėjai

Visais kelionių 
reikalais kreiptis
V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ
lel. 533-3531

nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Neverk manęs, brangioji Mama, 
kad šiandieną manęs nematai, aš 
vėl sugrįšiu greit pas Tave, kai su- 
aidės laisvės varpai.

Bučiuoju savo Tėvelius .. .
Sūnus...

Vilnius, 49. VII. 8

Neramios sovietų
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Sault Ste. Marle,
DVI VIETNAMIEČIŲ PABĖGĖ

LIŲ ŠEIMOS ir du jauni broliai at
vyko į mūsų miestą. Jiems teks su
rasti darba ir tęsti mokslą (vai
kams). Laukiama dar kelių šeimų, 
pabėgusiu nuo komunizmo.

KONSTANCIJA IR BRONIUS 
KAMINSKAI, išgyvenę čia per 30 
metų, persikėlė gyventi į Hamiltoną. 
Jiems buvo suruoštas atsisveikinimo 
vakaras J. M. Duobų namuose. Tai 
malonūs žmonės, susipratę tautie
čiai, išauginę dvi dukras, baigusias 
augštąjį mokslą.

RUDENS ŠOKIUS lapkričio 24 d. 
ukrainiečių salėje suruošė apylinkės 
valdyba. Viskas buvo gražiai paruoš
ta, bet dalyvių skaičius — tiek lietu
viu, tiek kitataučių nebuvo gausus.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
įgaliotinis J. Skardis buvo nuvykęs 
į Torontą, kur gruodžio 1 d. L. Na
muose dalyvavo Fondo narių suva
žiavime. K. S.

asmenis. Su džiaugsmu tenka 
konstatuoti, kad šią ELTA- 
PRESS paskelbta medžiaga la
bai gausiai pasinaudoja italų 
informaciniai centrai, spauda, 
radijas ir televizija. Italų dėme
sys Lietuvos klausimam vis di
dėja ir vis daugiau augštų pa
reigūnų teikia savo paramą Lie
tuvos laisvės bylai.

ELTA-PRESS 10 nr. viršelį 
puošia Lietuvos Helsinkio gru
pės steigėjo kunigo Karolio Ga- 
rucko, SJ, ir jo įpėdinio Vil
niaus arkivyskupijos kunigo 
Broniaus Laurinavičiaus nuo
traukos. Įžangoje duodamas 
straipsnis “Sąžinė virš įstaty
mų”. Tai Lietuvos kunigų pro
testai prieš tikinčiųjų diskrimi
naciją Lietuvoje. Toliau seka a. 
a. kun. K. Garucko nekrologas, 
atsišaukimas gelbėti Lietuvą iš 
alkoholizmo pavojaus, Lietuvių 
Katalikų Komiteto Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti atsišaukimas į 
tarptautinę organizaciją UNES
CO, prašant apsaugoti lietuvių 
tikinčiųjų teises; atviras laiškas 
vyskupui J. Steponavičiui, ži
nios iš Lietuvos vyskupijų, so
vietinės mokyklos, kur perse
kiojami tikintys moksleivįai. 
Leidinio pabaigoje informuoja
ma apie naujai Lietuvoje pasi
rodžiusius pogrindinius leidi
nius.

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotoqrafas sPecia|istas portretų, 

v vestuviniu ir vaiku
Petras Žemaitis
ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place)

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

vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų. įrėminimai

W G DRESHER REALTOR

Į)resher-JJarauskas agencynce

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

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

Narys "Better Butines*" Biuro

ĮNSURANCf * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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TORONTO"?
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Šį sekmadienį 11 v. pamaldose — Koncelebracinės Mišios praėju-

I a. petrikonio
V - 'A

MONTREAL

, organizuotai su vėliava dalyvauja 
lietuvių katalikių moterų draugijos 
narės 30 metų sukakties proga. Po 
pamaldų bus šventinamas Marijos 
vitražas, kurį finansavo draugija 
Lietuvos Kankinių šventovėje. Nuo
širdžiai sveikiname kat. moterų 
draugijos valdybą ir visas nares gra
žioje jų šventėje ir kartu dėkojame 
už nuolatinę pagalbą parapijai.

— Gražiai paminėta savaitraščio 
“T. žiburiai" įsikūrimo 30 metų su
kaktis. Malonu, kad nuo pat laikraš
čio įsisteigimo, pradedant kukliomis 
patalpomis buvusioje Sv. Jono para
pijos klebonijoje iki dabar erdvių 
patalpų Anapilyje, nors truputį ga
lėjome prisidėti prie šio vertingo 
savaitraščio gyvavimo.

— Sį sekmadienį, 5 v. p. p., Prisi
kėlimo par. salėje bus tradicinės 
ateitininkų Kūčios.

— Kalėdinių plotkelių gaunama 
parapijos salėje po sekmadieninių 
pamaldų.

— Pakvietimai į N. Metų sutiki
mą Anapilyje gaunami po pamaldų 
parapijos salėje.

— Gruodžio 8 d. šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a. a. Juozas Ma
čiulis, 56 m.

— Prieškalėdinės pamaldos Stay- 
nerio-Wasagos lietuviams bus gruo
džio 23, sekmadienį, 4 v. p. p. Stay- 
nerio katalikų šventovėje.

— Kalėdų naktį prieš Bernelių 
Mišias įvyks naujųjų vargonų ir 
giesmių koncertas.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r. už a. a. Antaną Margį ir a. a. 
Anastaziją Sčepavičienę, 11 v. už a. 
a. Mariją Krikščiūnienę ir Šimans
kio šeimos mirusius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pirmadieniais, 7.30 v. v., choro 

repeticija.
— Antradienį, 8 v. v., tarybos mė

nesinis posėdis.
— Trečiadienį par. klebonas pra

deda lankyti visus senelius, kurie 
neguli šventovėje priimti šv. Komu
niją Kalėdų proga.

— Ketvirtadienį^ 10 v. r., Išgany
tojo šventovėje renkasi rajono eku
meninis komitetas planuoti pamal
dų, kurios įvyks sausio mėn. taip 
pat mūsų šventovėje.

— Jaunimo pamaldos bei Kalėdų 
eglutė įvyks gruodžio 23 d., 1.30 v. 
p. p. (tai bus vienintelės pamaldos 
tą sekmadienį). Kūčių pamaldos — 
6 v. v. su šv. Komunija ir Kalėdų 
ryto pamaldos 8.45 v.

— Gruodžio 9 d. pamaldose buvo 
prisimintas a. a. Ansas Bertulis, ku
ris mirė pernai Čikagoje būdamas 
90 m. amžiaus. Paliko žmoną Ženę 
Bertulienę ir giminaitę Gvaldą Zan- 
tą Toronte.

— III Advento sekmadienio pa
maldos — šį sekmadienį 9.45 v. r. 
Tarybos nutarimu lietuvių pamaldos 
visuomet vyks šiuo laiku, išskyrus 
ypatingus atvejus; kurie bus parapi
jiečiams iš anksto pranešti.

-r- šv. Juozapo ligoninėje serga 
Vilius Vilembrektas ir po operaci
jos sveiksta Petras Šernas.

Lietuvių Namų žinios.
—- Dar yra keletas bilietų į LN' 

rengiamą Kūčių vakarienę ir N. Me
tų sutikimą.

— Nauji Lietuvių Namų nariai: 
A. Baltrušaitytė ir Robertas Dūda; 
abu įmokėjo po S100.

— LN yra knygų biblioteka, ku
rioje galima gauti pasiskaitymui 
įvairiausių lietuviškų knygų. Biblio
tekos darbo valandos: sekmadieniais 
12 — Iv. p. n. ir ketvirtadieniais 
4 — 5 v. p. p. Bibliotekos vedėjas 
— V. Katelė.

— Sausio 13, sekmadienį, LN Ka
raliaus Mindaugo menėje teatras 
"Aitvaras”, vad. A. Dargytės-Bisz- 
kiewicz, vaidins V. Alanto 3 v. ko
mediją “Saulėgrąžų sala”. Veikalo 
premjeroje dalyvaus ir pats auto
rius.

— Praėjusio sekmadienio popie
tėje dalyvavo 200 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė: dr. A. Dagys ir 
dr. J. Faster iš Oakvilės. El. Kaula
kienė iš Montrealio.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

sj sekmadienį 11.30 buvo atnašau
tos "T. Žiburių” darbuotojų inten
cija. Jas atnašavo kun. A. Simana
vičius, OFM, kun. Pr. Gaida, redak
torius, ir kun. B. Pacevičius. Pa
mokslą pasakė kun. Pr. Gaida.

— Kun. P. Baltakis, OFM, vado
vavo prieškalėdiniam susikaupimui, 
gausiai dalyvaujant parapijiečiams. 
Kun. P. Daugintis, SJ, vedė rekolek
cijas vyrams, kun. J. Bacevičius, 
OFM, ir seselė Igne — studentams.

— KLK Moterų Dr-jos parapijos 
skyrius, kuriam vadovauja Birutė 
Biretienė, iškilmingai paminėjo sa
vo metinę šventę.

— Kalėdinių plotkelių galima gau
ti betkada klebonijoj, sekmadieniais 
— ir zakristijoj. >

— A. a. Juozas Mačiulis, 58 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės lietu
vių kapinėse. Buvo Prisikėlimo pa
rapijos tarybos narys, ištvermingas 
mūsų parapijos darbininkas, pran
ciškoniškos dvasios žmogus. Paliko 
nuliūdime žmoną Filomeną, dukrą 
Ritą, sūnus Viktorą ir Algį.

— Jono Maziliausko sesuo Valė 
Pocienė mirė Lietuvoje.

— 1980 m. knygos formato kalen
dorius, išleistas parapijos tarybos 
finansų sekcijos pirmininko S. Pra- 
kapo, gaunamas sekmadieniais po 
kiekvienų Mišių parapijos salėje.

— Aukų vokeliai 1980 m. jau iš
siuntinėti.

— Naujam pianinui pirkti aukojo: 
dr. A. B. Spudai $50, R. I. Paškaus- 
kai $40, A. R. Jokūbaičiai $35.

— Parapijai aukojo: G. L. Matu
kai $1,500, J. Bcrnatavičienė $100, 
J. M. Vaseriai $100, Miss E. Bradley 
$100, R. D. Karauskai $100, R. A. Ul
bos $100, S. Racickienė $200, V. R. 
Karauskai $50.

— Moterų dr-jos vajaus liturgi
niams drabužiams pirkti paaukojo 
V. Genčiuvienė $400, K. Dobilienė 
savo a. a. vyro Antano atminimui — 
$100.

— .Mišios: šeštadienį 8 v. už Fe
liksą Senkų, užpr. bičiuliai. 8.20 už 
Aloyzą Butkų, užpr. M. Juzumienė, 
9 v. už Oną Ališauskienę, užpr. J. 
Ališauskas, 9.30 už Vladą Bendorių, 
užpr. V. Kiškūnas, J. Birgiolas ir K. 
Bartninkienė, 10 v. už Juozą ir Ur
šulę Prapuolenius, užpr. O. Gata- 
veckienė: sekmadienį 8 v. už Oną 
Strimaitienę, užpr. šeima, 9 v. už 
Ceciliją Venckienę, užpr. A. Venc
kus, 10 v. už Uršulę Prapuolenienę, 
užpr. O. J. Gataveckai, 11.30 už pa
rapiją, 7 v v. už Emiliją Labanaus
kienę, užpr. A. M. Norkai.

Valė ir Vytas Kasiuliai at
šventė 30 m. vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jie išaugino religi
nėje ir tautinėje dvasioje 3 sū
nus. Vyr. sūnus Andrius baigė 
politinius mokslus magistro 
laipsniu ir dirba Otavoje. Sū
nus Paulius dar tęsia studijas 
Carltono un-te, o jauniausias 
sūnus Edis mokosi vidurinėje 
mokykloje Toronte. Jie visi bai
gė lietuvių mokyklas ir kalba 
lietuviškai. Valytė ir Vytas bu
vo maloniai nustebinti, kai bū
rys artimųjų susirinko * jų na
muose pasveikinti šia ypatinga 
proga. Visi linkėjo geros svei
katos, sėkmės, kad išsipildytų 
didžioji svajonė — sulaukti sa
vo Tėvynei laisvės! St.

Prieškalėdiniams darbams 
pašte kasmet samdomi pagalbi
niai darbininkai. Įvedus mecha
nizuotą sistemą, mažiau berei
kia tokių darbininkų. Pvz. 1977 
m. buvo pasamdyti 8000 pagal
binių darbinnikų, 1978 m. — 
5000, šiais metais numatoma 
3000. Prie darbininkų skaičiaus 
mažinimo prisideda ir pastarai
siais metais sumažėjęs kalėdi
nių laiškų bei siuntų skaičius. 
Šiemet pagalbiniais darbinin
kais bus samdomie tie, kurie 
jau anksčiau yra dirbę pašte ir 
turi patirties.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems ir 

visoms, kurie mane lankė ligos 
metu, siuntė gėles, dovanas, 
meldėsi už mane ir rūpinosi, kad 
kuo greičiausiai pasveikčiau.

Nuoširdus ašiū —
Zosė Simonaitienė

Knygų leidykla “Gage Pub
lishing” ruošia seriją vaikų an
tologijų ir jieško pasakojimų, 
poemų, vaidinimų ir straipsnių, 
vaizduojančių įvairių tautybių 
vaikų gyvenimą Kanadoje. Kū
rinių turihyje turėtų būti vaiz
duojami 10-12 metų vaikų per
gyvenimai. Ilgis — iki 3,500 žo
džių. Kūriniai priimami ligi š.m. 
gruodžio 31 d. Adresas: Mr. 
Nieki Scrimger, Gage Publish
ing Ltd., 164 Commander Blvd., 
Agincourt, Ont. MIS 3C7.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS, vir
tuvė ir atskira prausykla. Skambinti 
tel. 536-4968 Toronte.

gruodžio 15 d.
16 d.

4-8
10-1

prisikėlimo parapijos parodų salėje

o
E

Iškilmingas

.JtK

NAUJU. METU
Šilta vakarienė su vynu
Salti užkandžiai 10.30 valandą vakaro 
Nemokamas baras 
Sampanas 
Šokiai, geras orkestras, puikiai išpuošta salė

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto — sekmadie
niais po pamaldų Anapilyje ir šiokiadieniais pas p. Ščepavičių 
766-3726 arba vakarais pas R. Celejewskq 231-8832.

ANAPILIO TARYBA

2.
- 3.

4.
5.

gruodžio 31, 
pirmadienį, 
nuo 7 v. v

Vietoje Kalėdinių atvirukų 
“TŽ” aukojo $50: Irena ir Jo
nas Nacevičiai; $30: Nina ir Pe
tras Balčiūnai; $25: Jurgis Ra- 
čys, Marija Gečienė, J. M. Ast
rauskai, Romualda, Jeronimas 
Piciniai ir dukros, Hamilton, 
Ont.; $20: D. Zulonienė, Alvina 
ir Vladas Ramanauskai, Genė ir 
Eugenijus Kuchalskiai, Bronė 
Žobienė ir'sūnūs, Morta ir Bro
nius Norkai, Joana Valiukienė, 
Margarita ir Justas Zubrickai, 
Joana ir Vladas Plečkaičiai, Jo
nė ir Stasys Poketurai, West 
Lome, Ont., Danutė ir Mykolas 
Regina, Vladas ir Petra Jankai
čiai, Marytė, Vacys, Rūtelė 
Vaitkai, J. Ražauskas, Stasys 
Dabkus, N. J. R. Budriai, Ona 
Juodišienė, V. V. Augėnai, An
tanas ir Marytė Borysai, Z. O. 
Girdauskai, E. K. D. Gapučiai, 
Z. J. R. Stravinskai; $16: Vikto
ras, Onutė ir Danutė Skukaus- 
kai, K. J. Rugiai, Marcelius 
ir Sofija Meškauskai, Aldona, 
Juozas Petrauskai ir šeima; $15: 
Irena, Vidutė ir Petras čiurliai, 
Irena, Vincas Ignaičiai ir šei
ma, kun. Antanas Sabas, Sud
bury, Ont., Jonas ir Aldona Ra- 
noniai, Benas ir Vera Cvirkos, 
noniai, Benas ir Vero Cvirkos, 
Simcoe, Ont., Jonas, Jadvyga, 
Edvardas Ignatavičiai, Justina, 
Aloyzas Ramonai, Anelė ir To
mas žiliai, Danutė ir Motiejus 
Jąnikai, Hamilton, Ont., Pranas 
ir Alė Žuliai, M. P. Pranaičiai; 
$11: Lina ir Liudas Einikiai, 
Marija ir Juozas Zurliai, Hamil
ton, Ont., Albina ir Jonas Didž- 
baliai, Hamilton, Ont.; $10: Ma
rija šenferienė, Genutė ir Au
gustinas Senkai, Apolinaras Če
paitis, Stasė ir Mykolas Petru
liai, M. Jasionytė, I. S. Girdzi
jauskai, Ona ir Antanas Jaki- 
mavičiai, Vladas Eižinas, Ignas 
Urbonas, Zozė, Kostas, Kęstu
tis Simonaičiai, Agutė ir Edvi
nas Heikiai, Ona Dementavi- 
čienė, Irena ir Povilas Girniai, 
E. V. Krikščiūnai, Monika ir 
Antanas Bumbuliai ir dukros, 
Antanina ir Jonas Mikšiai, Ha
milton, Ont., Antanas ir Mary
tė Aulinskai, Ona Savickienė, 
A. Zarembaitė; $7: Ina, Bronė, 
Jonas Maziliauskai; $6: Marija 
ir Jonas B. Žekiai, $5: Petras ir 
Aldona Dranginiai.

Visi šie asmenys bus įjungti į 
didįjį kalėdinį sveikinimą, kuris 
bus išspausdintas sekančiame 
“Tž” numeryje.

Informacijos agentūra 
"World-Wide News Bureau”, 
vadovaujama Arėjo Vitkausko 
JAV-se, siuntinėja savo žinias 
įvairiems laikraščiams š. Ame
rikoje ir kituose angliškai kal
bančiuose kraštuose. Tose ži
niose ir rašiniuose dažnai mini
ma Lietuva bei išeivijos lietu
viai. Pvz. viename biuletenyje 
įdėta nuotrauka torontietės Al
donos Biretaitės, pasipušusios 
tautiniais drabužiais, o šalia jos 
— kunigaikštienė Birutė su pa
staba, kad ji buvo Vytauto Di
džiojo motina.

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

Pr. Balluonis su p. Baltuoniene 
buvo nuvykę į Torontą, kur buvo su
rengta jų meno paroda gruodžio 9 
d. Anapilio salėje. Ji veikė tik vie
ną dieną, bet susilaukė gausių lan
kytojų. Daug kas įsigijo medžio šak
nų skulptūrų.

Kun. dr. F. Jucevičius gruodžio 8 
— 10 dienomis lankėsi Toronte ir 
Mississaugoje, dalyvavo "T. Žiburių” 
trisdešimtmečio iškilmėse ir ta pro
ga pasakė pamokslą pamaldų metu 
Lietuvos Kankinių šventovėje.

KLK Moterų Draugijos Montrea
lio skyrius gruodžio 8 d. surengė sa
vo metinę šventę. Tą dieną buvo ati

daryta dail. Irenos Simonėlienės pa
veikslų paroda. Gruodžio 9, sekma
dienį, buvo iškilmingos pamaldos, 
agapė ir dr. J. Rimšaitės paskaita.

Kristaus Karaliaus šventės proga 
studentai ateitininkai suvaidino Ne
lės Mazalaitės kūrini "Legenda apie 
paukštį”. Tai buvo specialiai paruoš
tas montažas. Seselės Teresės vado
vaujamas mergaičių choras taip pat 
dalyvavo programoje. Stud. A. Žy- 
gas iš Montrealio kalbėjo apie Puns
ką ir rodė skaidres.

Augustinas Mylė atšventė 25-rių 
metų vedybinę sukaktį, dalyvaujant 
gausiam bičiulių būriui. K.
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Visus maloniai kviečiame į

SUTIKIMA
gruodžio 31 dieną, 8 valandą vakaro, 

Aušros Vartų parapijos saleje.
Bufetas, "Trimitas", baras, šampanas, loterija.

įėjimas: $10 ir $7.50.

Kviečia L. K. Mindaugo šaulių kuopa® Kviečia L. K. Mindaugo šaulių kuopa . K

Anapilio Moterų Būrelis

eikiname
KLK Moterų Draugijos Lietuvos 

Kankinių parapijos skyrių 30 metų 
sukakties proga ir linkime gražiau* 
sios sėkmės jų darbuose -

Greitas ir tikslus patarnavimas! s •

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

PETRAS ADAMON IS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt

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

Toronto Lietuvių Namų patalpose

— baleto studija
• Priimami vaikai nuo 5 metų amžiaus.
• Taip pat sudaromos ir vyresnio amžiaus jaunuolių grupės.
• Smulkesnei informacijai kreiptis

j GRAŽINĄ MICKUTĘ - BALON tel. 536-6167 
kasdien nuo 6 v.v.

. —. — KIŪNTREHUŪ LIETIMU 
LJIZ13 HRED1TŪUMJR
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias $*tas 6% Asmenines 15%
Taupomąsias s-tas 12% Nekiln. turto 14.5%
Pensijų plano] 10% Čekių kredito 16.5%
Term. ind. 1 m. 11.75% Invcstacines nuo 15.5%
Trumpai, term ind. iki 13%

Duoda nemokamą gyvybės draudą Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumos. $10,000 už paskolos sumą.

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.

Toronto Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė bus gruodžio 15, 
šeštadienį, 11 v. r., St. Vincent 
De Paul mokyklos auditorijoje. 
Kviečiame atsilankyti ne tik tė
velius, bet ir vaikučius, kurie 
dar nelanko lietuvių mokyklos. 
Mokiniai atliks neilgą, bet įdo
mią programą. Kalėdų senelis 
visiems vaikams įteiks dovanė
lių, o mokyklos tėvų komitetas 
visus pavaišins. Bus linksma ir 
malonu. Laukiame visų. Moki
niai bus paleisti namo, 12.15 v. 
p. p. Švenčių proga, gruodžio 
22 ir 29 pamokų nebus. Pamo
kos prasidės įprasta tvarka 1980 
m. sausio 5 d., 9 v. r. Vedėjas

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
rius gruodžio 16, sekmadienį, 
minės savo veiklos 30 metų su
kaktį. Iškilmingos šv. Mišios 
bus 11 v., po to Anapilio salėje 
Įvyks akademija ir meninė pro
grama, kurią atliks Toronto 
“Gintaro” ansamblio mergaičių 
dainos grupė, vadovaujama G. 
Paulionienės. Po minėjimo bus 
agapė.

Kviečiame šioje popietėje da
lyvauti ir kitų vietovių moterų 
skyrius bei visus geradarius, 
kurie mus parėmė moraliai 
bei materialiai.

Valdyba
Žymusis šachmatininkas P. 

Vaitonis, gyvenantis Hamiltone, 
gruodžio 16 d, sekmadienį, 1 v. 
p.p., Toronto Lietuvių Namuo
se žais vienas prieš žaidėjų gru
pę. šiame simultane kviečiami 
dalyvauti lietuvių Šachmatų klu
bo nariai ir svečiai.

Profesijonalų ir Verslininkų 
Sąjunga gruodžio 16, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Libtuvių Namuose 
rengia paskaitą visuomenei 
“Testamentai ir palikimai” ku
rią skaitys adv. A. Puteris.

A. a. Jonui Naujokui mirus, 
vietoje gėlių Jonas M. Rybij 
“Tėviškės Žiburiams” paaukojo 
$20.

KLB Toronto apylinkės tary
bos susirinkimas gruodžio 18, 
antradienį, 7.30 v. v., Lietuvių 
Namuose. Be Įprastų valdybos 
veiklos pranešimų, pakviesti re
ferentai padarys trumpus pra
nešimus įvairiais bendruomeni
niais klausimais. Bus renkama 
nauja apylinkės valdyba. Visi 
rinktieji tarybos nariai, organi
zacijų bei institucijų pirminin
kai kviečiami susirinkime gau
siai dalyvauti, šį penktadienį, 
7.30 v. v., Prisikėlimo par. salė
je apyl. valdyba ruošia prieška
lėdinį priėmimą visiems “Vil
niaus” paviljono talkininkams.

Seniai lauktas leidinys “Li
thuanian National Costume” 
jau atspausdintas ir siuntinėja
mas prenumeratoriams. Jo au
toriai' — dailininkai Antanas ir 
Anastazija Tamošaičiai. Leidi
nys paruoštas labai rūpestingai 
ir gražiai atspausdintas. Jame 
yra labai daug iliustracijų — 
spalvotų ir nespalvotų. Leidė
jas — Lietuvių Dailės Institu
tas. Kaina — $30.

Elena Aukštakalnienė, savo 
vyro a. a. Antano Aukštakalnio 
dešimtųjų mirties metinių pro
ga pagerbdama jo atminimą jo 
atminimą, paaukojo “TŽ” $20.

Daugiakultūrės Kanados ta
rybos nariu iš lietuvių paskirtas 
A. Pocius iš Londono, Ont. Dau- 
giakultūrių reikalų ministerio 
biuletenyje 1979 m. spalio 26 d. 
pranešama, kad Al. Pocius yra 
Western un-to profesorius ad- 
juntas, finansinis patarėjas, bu
vęs KLB Londono apylinkės pir
mininkas, KLB tarybos narys. 
Daugiakultūrę Kanados tarybą 
sudaro per 100 įvairių tautybių 
asmenų. Jos paskirtis — būti 
patariamuoju vienetu federaci
nei vyriausybei. Pirmajame ta
rybos suvažiavime Toronte dau- 

• giakultūrių reikalų min. S. Pap- 
roskis pasakė programinę kal
bą, kurioje pažadėjo įvairiais 
būdais remti daugiakultūrę 
veiklą.

Sekantis “T. Žiburių” nume
ris bus kalėdinis ir išeis norma
lia tvarka su gruodžio 20 data. 
Jame bus išspausdinti visi gau
tieji kalėdiniai bei naujameti
niai sveikinimai. Pokalėdinis 
numeris dėl švenčių neišeis. 
Taigi sekantis numeris bus jau 
1980 metų pirmasis ir išeis su 
sausio 3 dienos data.

“Tėviškės Žiburių” trisde
šimtmetis paminėtas gruodžio 
9, sekmadienį, pamaldomis vi
sose Toronto lietuvių parapijo
se ir specialia iškilme Anapilio 
salėje. Dalyvavo apie 500 asme
nų. Koncertinę programą atliko 
solistai — G. Čapkauskienė, V. 
Verikaitis Ar Vyt. Paulionis, 
akompanuojami muz. J. Govė- 
do. Lietuviškos spaudos laisvės 
75 m. sukaktį prisimenant, I. 
Žmuidzinienė paskaitė ištraukų 
iš Basanavičiaus “Aušros” ir 
Vaižganto raštų. Sveikinamąjį 
žodį tarė — gen. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, KLB 
krašto valdybos vicepirm. L. 
Skripkutė ir kun. prof. St. Yla. 
Dalyvavo daug svečių ir iš toli
mesnių Kanados, JAV-ių vie
tovių. Gausi buvo Hamiltono 
delegacija su klebonu prel. J. 
Tadarausku priešakyje. Gauta 
sveikinimų ir aukų. (Prel. J. Ta- 
darauskas ir jo vad. parapija 
paaukojo $250). Gautieji svei
kinimai bei aukotojų pavardės 
bus išspausdintos “T. žiburiuo
se”. Platesnis iškilmių aprašy
mas bus sekančiame “Tž” nu
meryje.

Jau gautos pirmosios aukos 
“LKB Kronikai” leisti svetimo
mis kalbomis iš Ontario provin
cijos; $100: VI. Miceika, Simcoe, 
Ont., $50: K. Ramonas, Sudbu
ry, Ont., $30: torontiškis M. V. 
Kriščiūnas paaukojo vietoj ka
lėdinių sveikinimų, $20: J. E. 
Staškevičiai, Ed. Mačiulaitis, 
$10: J. S. Andruliai, K. Daunys, 
J. J. Ignatavičiai, V. A. Marcin
kevičiai.

Tarptautiniai Vaiko Metai 
gruodžio 9 d. paminėti specia
lia iškilme Toronto Lietuvių 
Namuose. Įžanginį žodį tarė 
KLB švietimo komisijos pirm. 
V. Stanevičienė. Programą pra
nešinėjo V. Javaitė. Scenoje pa
sirodė lietuvių vaikų darželio 
12 vaikų grupė, kuri padainavo 
tris daineles. Mažieji aukurie- 
čiai iš Hamiltono, vadovaujami 
režisorės E. Kudabienės, suvai
dino P. Orintaitės pasaką “Zir- 
gūnė ir Gailė”. Torontiškio 
“Gintaro” ir “Atžalyno” mažie
ji atliko keletą tautinių šokių. 
Maironio mokyklos mokiniai 
padeklamavo eilėraščių, o jos 
choras (47 vaikai), vad. Ž. Šili- 
ninkaitės, padainavo lietuviškų 
dainų. Ta proga buvo surengta 
Maironio mokyklos ir seselių 
vadovaujamo darželio piešinių 
bei kitokių darbų parodėlė. Pro
gramoje dalyvavo apie 100 vai
kų. Jie buvo pavaišinti skanės
tais. Žiūrovų buvo per 300.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954


