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Scena ir visuomenė
Lietuvių tautos gyvenimas nuo seno yra glaudžiai su

sijęs su scena, tiksliau tariant, teatru. Pastarasis buvo gy
vas veiksnys jėzuitų vadovaujamoje Vilniaus akademijoje 
ir net religinėse apeigose didžiųjų švenčių metu. Jis buvo 
gyvas carinio valdymo laikais ir dar labiau sustiprėjo tau
tos atgimimo laikotarpyje. Tiesa, tuometinis teatras buvo 
primityvus, kluoninis, bet savas, išplaukęs iš lietuviškos 
buities sąlygų. Scenoje žmonės matė savo gyvenimą, savo 
problemas, savo rūpesčius. Dėlto lietuviškasis teatras pasi
darė artimas ir tapo bręstančios kultūros dalimi. Jis ypač 
išaugo nepriklausomos Lietuvos laikais, kai beveik kiek
vienas didesnis kaimas ar miestelis turėjo savo teatrus — 
vaidybos mėgėjų grupes. Problema buvo ne vaidintojai, o 
scenos veikalai, kurių labai trūko, ypač tokių, kurie tiktų 
kaimo sąlygoms. Didesni miestai turėjo stipresnes teatri
nes grupes, kurių spektakliams žiūrovų netrūko. Visur bu
vo jaučiamas visuomenės susidomėjimas teatru, nes jis bu
vo savas. Jame atsispindėjo kasdieninis gyvenimas, kuris 
savaimingai traukė žiūrovą, ši teatrinė tradicija keliavo 
drauge su lietuviškąja išeivija. Stovykliniais laikais Vokie
tijoje ji buvo gana stipri; susilpnėjo tada, kai pasikeitė 
gyvenimo sąlygos ir kai naujieji išeiviai pradėjo kurtis 
užjūriuose.

I
IKĘ tautiečiai sovietų pavergtoje Lietuvoje tęsė senąją 

tradiciją, kiek sąlygos leido, ir pasiekė nemažų lai- 
J mėjimų. Išeivija š. Amerikoje rodė nemažai teatrinio 
gajumo, plačių užmojų, bet ilgainiui jie išblėso. Daugelio 

pageidautas pastovus teatras nesusidarė, bet didesnėse 
lietuvių gyvenvietėse išaugo mėgėjų vaidybos sambūriai, 
kurių dauguma tebegyvuoja ir šiandieną. Čikagoje susior
ganizavo lietuvių opera, “Dainavos” sambūris, kurie ir 
dabar ryžtasi didesnių užmojų dalykams. Mažesnėse gy
venvietėse — Los Angeles, Toronte, Hamiltone ir kitur 
veikia pastovūs vaidybos vienetai, kurių veiklą papildo 
atsitiktiniai būreliai, pasirodą scenoje specialiomis progo
mis. Visi jie per pastaruosius 30 metų kultūriniame ir tau
tiniame mūsų gyvenime atliko reikšmingą misiją — ne
leido užgesti senajai tradicijai, gaivino savo tautiečius sce
nos menu, stiprino lietuviškąjį gyvenimą, įtraukė į scenos 
darbą nemažą būrį jaunosios kartos vaidintojų. Pastarųjų 
įtraukimas yra didelis mūsų vaidybos sambūrių nuopelnas, 
ryškiai matomas įvairiomis progomis. Tie jaunuoliai, ku
rie perėjo vaidybinę mokyklą, stipriai patobulino savo lie
tuvių kalbos mokėjimą. Ir dabar, kai jie išeina scenon 
kaip pranešėjai, deklamatoriai ar šiaip skaitovai, matyti, 
kad jie yra paragavę teatro.

J
AU nevienas vaidybos sambūrių yra minėjęs savo veik

los sukaktis ir džiaugęsis gautu derliumi. Pvz. hamilto- 
niškis “Aukuras”, pasižymintis didele ištverme, šiais 

metais mini 30 metų veiklos sukaktį. Tokių sukakčių pro
ga visuomenė džiaugiasi pasiektais laimėjimais ir linki sėk
mės ateičiai. Bet linkėjimų neužtenka — jais negalima 
grįsti jokios veiklos. Vaidybos sambūriams reikia konkre
čios paramos, ir tai ne vien finansinės, šiuo metu vaidy
bos sambūriai, atrodo, laukia ne tiek lėšų, kiek visuomenės 
domesio. Jei vaidinamas veikalas nesulaukia pakankamo 
visuomenės susidomėjimo ir tenka jį vaidinti pustuštėje 
salėje, teatrinė grupė tai pergyvena kaip didelį smūgį, ku
ris paralyžuoja veiklą. O mūsoji visuomenė neturėtų už
miršti, kad be teatrinės veiklos kultūrinis mūsų gyveni
mas susilpnėtų, nuskurstų, atsirastų spraga, dingtų sceninė 
mokykla jaunimui. Gražu, kai jaunimas šoka ir dainuoja, 
bet to neužtenka. Kultūrinis mūsų gyvenimas turi būti pa
kankamai šakotas ir neatsilikti nuo kaimynų latvių, estų ir 
kitų, kurių vaidybiniai vienetai tebėra gana aktyvūs. Jau
nimo organizacijos, nors turi ir kitokių rūpesčių, neturėtų 
užmiršti teatrinės lietuvių tradicijos, orientuoti jaunimą ir 
į vaidybines grupes, kurios taip pat turi auklėjamosios 
reikšmės.

Pasaulio Įvykiai
PASAULĮ NUSTEBINO NETIKĖTAS JAV PREZ. J. CARTERIO 
bandymas ginklo jėga išlaisvinti Teherane įkaitais laikomus diplo
matus. Šiam tikslui buvo pasirinktas nenaudojamas aerodromas 
Irano dykumoje, apie 200 mylių į pietryčius nuo Teherano. Didie
ji transporto lėktuvai iš Egipto į jį atvežė kuro malūnsparniams. 
Pastarieji buvo atskraidinti iš lėktuvnešio Arabijos jūroje, šios 
operacijos nepastebėjo kvailiojančia revoliucija užimto Irano rada
ro tinklas. Problema prasidėjo su aštuoniais malūnsparniais, ku
riems teko įveikti rekordinį 500 mylių nuotolį. Vieno jų pilotas 
pasiklydo smėlio audroje ir buvo priverstas grįžti lėktuvnešin. 
Antras malūnsparnis, pritrūkęs kuro, nusileido dykumoje. Jo įgulą 
išgelbėjo kitas malūnsparnis. Pasirinktą aerodromą pasiekė tik 
šeši malūnsparniai, ir vienas jų»--------------------------------------- -

KANADOS ĮVYKIAI

Amerikos ministeris Kanadoje
Otavoje lankėsi JAV valsty

bės sekretorius C. Vance, ilges
nius pasitarimus Irano ir Afga
nistano klausimais turėjęs su 
min. pirmininku P. E. Trudeau 
ir užsienio reikalų min. M. Mac- 
Guiganu. Pastarasis jo atvykimo 
išvakarėse paskelbė, kad Kana
dos vyriausybė nutarė boikotuo
ti olimpines vasaros žaidynes 
Maskvoje. Priemonių suvažyti 
sportininkų ar kanadiečių ke
lionėms į Maskvą nebus imtasi, 
bet jos taipgi nesusilauks nei 
finanšinės, nei moralinės para
mos. Jei atsirastų vienas kitas 
sportininkas, norintis savo lėšo
mis dalyvauti olimpiadoje, to
kie nebus laikomi oficialiais Ka
nados atstovais — negalės nešti 
jos pavadinimo užrašo ir vėlia
vos. Tarptautinis olimpiados ko
mitetas šiuo metu dar nėra nu
matęs oficialioms valstybių 
delegacijoms nepriklausančių 
sportininkų įsileidimo. Valstybi
nė radijo ir televizijos bendrovė 
CBC tuojau pat atšaukė numa
tytas olimpiados transliacijas iš 
Maskvos, nors dėl to ji gali tu
rėti apie $5 milijonus nuosto

lio. Dalinių transliacijų atsisakė 
ir CTV televizijos tinklas, pla
navęs pasinaudoti CBC televi
zijos paslaugomis. Neišspręstos 
lieka “Kanados taurės” ledo ri
tulio žaidynės šį rudenį, kuriose 
turėjo dalyvauti Sovietų Sąjun
gos rinktinė. Jų organizatorius 
A. Eaglesonas sakosi žaidynių 
nenorįs atsisakyti be Kanados 
vyriausybės įsakymo, bet jas 
gali boikotuoti pati Sovietų Są
junga, atsilygindama už olim
piados boikotą.

JAV valstybės sekretoriui C. 
Vance viešint Otavoje, buvo pa
skelbtos Kanados sankcijos Ira- 
nui. Pirmiausia įsakyta iš Ota
vos išvažiuoti vienam Irano dip
lomatui, atsovybėje paliekant 
tik vieną pareigūną — reikalų 
vedėją. Irano studentams nebus 
išduodamos vizos įvažiuoti Ka- 
nadon, išskyrus tuos atvejus, 
kai jos buvo pažadėtos dar prieš 
Kanados ambasados užsidarymą 
Teherane. Kanados firmoms įsa
koma nepasirašyti naujų sutar
čių su Iranu, kol nebus paleisti

(Nukelta Į 8-tą psl.)

Nors dabar Lietuvoje nedainuojama “Pavasaris eina Karpatų kalnais”, tačiau jis vistiek ateina — kitoks ir 
kitokiais keliais, žadindamas gamtą ir žmones. Nėra Maironio, bet tautos širdis — maironiška

Kol Donelaitis - Donelaičiu, tol ir 
Tolminkiemis » Tolminkiemiu

K. Donelaičio 200-sias mirties metines minint

JUOZAS KRALIKAUSKAS

K. Donelaitis yra mūsų visų: 
tiek lietuvių Lietuvoj ir Tolmin
kiemyje, tiek ir “užsienio lietu
vių”. Jis pirmąkart palaidotas 
po jo pastatyta šventove Tol
minkiemyje 1780 m., po altoriu
mi mediniame karste; antrą
kart — 1979 m.; į tą pat vietą 
palaikai iš Vilniaus, kur išbuvo 
nuo 1967 m. vasaros ąžuolinėje 
urnoje, apmuštoje švinu, po 
juodo marmuro plokšte. Iš tei
sybės jaučiam dėkingumą 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute 
Nuolatinei Donelaičio komisijai 
(ypač jos pirm. akad. prof. Kos
tui Korsakui) už K. Donelaičio 
palaikų suradimą ir identifika
vimą, dokumentinį portretą, pa
laidojimą Tolminkiemyje atsta
tytoje šventovėje (muzėjuje) ir 
rūpestingą “Raštų” išleidimą.

Bet kurgi iš tikrųjų mūsų 
grožinės literatūros pradininkas 
ir klasikas palaidotas? Galima, 
regis, net nustebti: va, tai tau 
klausimas — gi Tolminkiemyje, 
Mažojoje Lietuvoje! Deja, ir 
taip, ir nebe taip. . .

Mažojoje Lietuvoje lietuviš
kasis vardynas suvis panaikin
tas, senieji lietuviškieji vieto
vardžiai pakeisti rusiškais.

Būdviečiai — Malomožaisko- 
je; Darkiemis — Ozersk; Gastos
— Slavsk; Narkyčiai — Meždu- 
rečje; Želva — Kamenskoje; Įs
rutis — Černiachovsk; Lazdy
nai — Krasnoznamensk; Papei
kia! — Vysokoje; Jurbarkas — 
Majovka; Pilkalnis — Bobro- 
volsk; Tepliuva — Gvardejak; 
Stalupėnai — Nesterov; Vėlu
va — Znamensk; Labguva — 
Poleesk; Girdava — železnodo- 
rožnyj; Trakėnai — Jasnaja Po- 
liana; RAGAINĖ — Neman; 
TILŽĖ — Sovetsk; GUMBINE
— Gusev; TOLMINKIEMIS — 
“ČISTYJE PRUDY”! . . .

Jaugi nei Mažosios Lietuvos, 
nei jos istorijos — Kalinin- 
gradskaja oblast! Broliai rusai 
ten rado suvis tuščią žemę, tik 
vos neseniai sutvertą, kuri dar 
neturėjo nei jokios istorijos, 
nei vardyno, nei palikuonių. 
Tai davė rusiškus vardus visoms 
vietovėms, tarsi būtų prasidėju
si tos žemės istorija tiktai 1947 
metais. Niekad lietuvių tauta 
neužmirš K. Donelaičio, niekad 
ir Tolminkiemio. Kada tik užsi- 
menam K. Donelaitį arba “Me
tus”, kiekvienąsyk Tolminkie
mis atmintyje ir širdyje. Čistyje 
Prudy — tai K. Donelaičio ir 

lietuvių ••M.v's įžeidimas,- 
skriauda, neatsižvelgimas, nesi
skaitymas, kažkas labai nejau
kaus. Tą, regis, turėtų suprasti 
ir atjausti kiekviena tikra asme
nybė (vistiek — rusas ar lietu
vis), o ypač rašytojai, mokslinin
kai, menininkai ir mokytojai.

Čistyje Prudy — rusiškom 
raidėm, kaip erškėčio spygliais. 
Ir kodėl užsikepta Tolminkiemį 
perkrikštyti? Kodėl Tolminkie
miui nevalia pasilikti Tolmin
kiemiu? Kuo čistyje Prudy ge
riau už Tolminkiemį? Tik tuo, 
kad rusiškas?

Tai ne vaikioko piešinys plia
že, kad nutrintum smėlyje TOL
MINKIEMIS ir toj pat vietoj 
išvedžiotum ČISTYJE PRUDY. 
Bene iki 1947 metų Ragainėje, 
Tilžėje ir Tolminkiemyje buvo 
ledlaikis? Bau dar akmens am
žius? Begu dar anapus istorijos 
slenksčio? O gal ir čia liaudies 
vardu? Gal ir tuos vietovardžius 
pati “liaudis nusviedė į istorijos 
šiukšlyną”? . . .

Šiemet suėjo: 200 metų nuo 
Kristijono Donelaičio mirties 
(1780. II. 18 Tolminkiemyje), 
217 metų nuo Alberto Šulco 
mirties (K. Donelaičio lietuvių 
k. prof.), 97 metai nuo “Aušros” 
išleidimo (ėjo iš Ragainės bei 
Tilžės), 378 metai nuo Jono 
Bretkūno mirties (gimė Bambo- 
liuose, Tepliuvos vi.), 90 metų 
nuo Enzio Jagomasto gimimo 
(Vilniuje nacių sušaudytas su 
šeima), 122 metai nuo Martyno 
Jankaus gimimo, 149 metai nuo 
Jurgio Sauerveino gimimo (jo 
gi eilėraštis “Lietuva ant visa
dos”), 371 metai nuo Danieliaus 
Kleino gimimo (Tilžėje gimė ir 
mirė), 470 metų nuo Abraomo 
Kulviečio gimimo (Karaliau
čiaus univ. profesorius), 174 
metai nuo Fridricho Kuršaičio 
gimimo (Noragėliuose, Gastų 
vi.), 417 metų nuo Martyno Maž
vydo mirties Ragainėje, 244 
metai nuo Kristijono Gotlibo 
Milkaus gimimo (Stalupėnų 
aps.), 180 metų nuo Gotfrido 
Ostermejerio mirties (Trempuo
se, Darkiemio aps.), 356 metai 
nuo Fridricho Praetorians gimi
mo (Tilžėje), 345 metai nuo Ma
to Praetoriaus gimimo (Jono 

Bretkūno vaikaitis). 435 metai 
nuo Stanislovo Rapolionio mir
ties, 140 metų nuo Liudviko Ge
dimino Martyno Rėzos mirties, 
305 metai nuo Pilypo Ruigio gi
mimo (Katniavoje, Stalupėnų 
aps.), 112 metų nuo Vydūno gi
mimo.

Jie buvo mūsų vadovėliuose 
ir knygose. Pažinome juos jau 
ankstyvoje jaunystėje. Jie nu
mirę, bet neišėję iš Mažosios 
Lietuvos, nei iš istorinės Nadru
vos ir Skalvos, nei iš Lietuvos 
istorijos. Virš ju galvų tebe
spindi aureolės. Su jais tautos 
ryšys negali būti nutrauktas.

Mažojoje Lietuvoje per am
žius nebuvo nė vienos rusiškos 
gyvenvietės. Joks net rusas 
mokslininkas iki Antrojo pasau
linio karo nieko nekalbėjo apie 
ką nors rusiško toje srityje. 
Prof. dr. A. Salys teigė, kad 
“perdėm lietuvišką vardyną 
randame M. Lietuvoje, maždaug 
iki Labguvos — Vėluvos — Gir
davos — Žabynų — Galdapės 
linijos” (Lietuvos žemėlapio 
vardynas, 13 psl.). Toji žemė 
tėra teisėtas paveldėjimas tiktai 
lietuviams. Bet ji neprijungta 
prie Lietuvos, netgi senieji lie
tuviški vietovardžiai pakeisti ru
siškais. Tenai gi M. Mažvydas ir 
K. Donelaitis gyveno, lietuviš
kai rašė, lietuviškai liaudį mokė 
ir buvo palaidoti. . .

Tad ir kreipiamės j visus lie
tuvius pasaulyje, o ypač i gyve
nančius Vilniuje bei Lietuvoje: 
jaugi pernelyg gana tylėti! Var
dan mūsų grožinės literatūros 
pradininko ir klasiko, vardan 
paminėtų rašytojų bei intelek
tualų atminimo, vardan jų dar
bų bei testamentinio palikimo 
privalome belstis, kad būtų:

1. Prijungta prie Lietuvos že
mė bent iki linijos Labguva — 
Vėluva — Juodlaukiai — žaby- 
nai — Galdapė;

2. Toje M. Lietuvos dalyje at
statytas (sugrąžintas) senasis 
lietuviškas vardynas.

3. Įsteigta lietuviška mokykla 
Tolminkiemyje (daug senųjų 
mažlietuvių 1945-46 m. depor
tuota į Sibirą, bet dabar ten yra 
nemažai lietuvių, atsikėlusių iš 
Didžiosios Lietuvos). 

iš tolimesnės operacijos buvo 
išjungtas sugedimo. Liko tik 
penki malūnsparniai, kurių ne
būtų užtekę išvežti iš Teherano 
visiem išlaisvintiem įkaitam. 
Prez. J. C a r t e r i s atšaukė 
kruopščiai suplanuotą operaci
ją. Ji baigėsi nepramatyta tra
gedija — vieno lėktuvo ir vie
no malūnsparnio susidūrimu. 
Jame žuvo aštuoni šios operaci
jos nariai. Likusios operacijos 
detalės tebėra neatskleistos. 
Spėjama, kad prieš studentus, 
saugojančius JAV ambasadą 
Teherane, greičiausiai būtų bu
vusios panaudotos migdančios 
dujos, o įkaitus turbūt būtų pa
ėmę prie Teherano nusileidę 
lėktuvai. Manoma, kad šion 
operacijon buvo įtraukta ir ira
niečių, amerikiečiams turėjusių 
parūpinti civilinių automobilių 
bei sunkvežimių, kuriais jie Te
herano gatvėmis būtų nuvažia
vę į JAV amh '-'adą. Tolimesnis 
įkaitų gelbfcjas&s, strode, nebus 
įmanomas, nes juos dabar aja- 
tolos R. Chomeinio valdžia iš
sklaidė įvairiuose Irano mies
tuose.

Neaiški pozicija
Nesėkmingas prez. J. Carte- 

rio bandymas išgelbėti įkaitus 
gali daug įtakos turėti sekan
tiems prezidento rinkimams. 
Dalis amerikiečių pritarė šiai 
operacijai, dalis pasisakė prieš 
ją, ypač dėl jos atšaukimo, nes 
daug kam atrodė, kad pradėtą 
žygį reikėjo užbaigti, nors ir su 
padidėjusia rizika dėl nepakan
kamo malūnsparnių skaičiaus. 
Dabar JAV lieka tik pasauliniu 
mastu organizuojamos sankci
jos prieš Iraną, jo uostų užmi- 
navimas ar kiti panašūs veiks
mai. Sovietų Sąjunga blokados 
atveju Iranui yra pažadėjusi sa
vo sausumos kelius ryšiams su 
satelitais. Irano naftą dideliais 
kiekiais pradėjo pirkti komunis
tinė Rumunija. Pačiame Irane 
prasidėjo studentų susikirtimai 
universitetuose. Kovos vyksta 
tarp marksistinio sparno kairių
jų studentų ir ajatolos R. Cho
meinio rėmėjų. Paskutinieji 
pranešimai iš Wašingtono pra
našauja valstybės sekretoriaus 
C. Vance pasitraukimą.

Paleido Įkaitus
Marksistinė “M-19” grupė, 

Kolumbijos sostinėje Bogotoje 
užėmusi Dominikos respub
likos ambasadą, po dviejų mė
nesių paleido paskutiniuosius 
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įkaitus. Savo sėbrų jiems nepa
vyko išlaisvinti iš kalėjimų, bet 
jie gavo apie $2 milijonus, su
aukotus privačių asmenų, ir po
litinę globą Kuboje, kur juos 
nuskraidino F. Castro specialiai 
atsiųstas lėktuvas.

Pabėgėlių banga
Prieš keletą savaičių apie 

10.000 kubiečių įsiveržė į Peru 
ambasados parką Havanoje, su
gundytų F. Castro pažado, kad 
jiems bus leista išvykti užsie
nin. Kai jie buvo pradėti gaben
ti Kostarikon, F. Castro atšau
kė savo pažadą. Praėjusią savai
tę betgi atidarė duris į JAV, at
šaukdamas patrulinius savo lai
vus. Pabėgėlių banga dabar di
desniais ir mažesniais laiveliais 
stengiasi pasiekti Floridą. Ten 
gyvenantys kubiečiai šiai opera
cijai yra suorganizavę kelis 
tūkstančius laivelių, kurių neį
stengia sukontroliuoti JAV pa
krančių apsaugos laivynas. Lig 
šiol Floridon be jokių vizų jau 
buvo atvežta keli tūkstančiai 
kubiečių. Tai nauja problema 
prez. J. Carteriui, nes į JAV 
jau anksčiau buvo įsileista apie 
800.000 kubiečių, jų tarpe 10.- 
000 1979 m. Atrodo, diktatorius 
F. Castro sąmoningai nori atsi
kratyti visais savo valdiniais, 
kurie nėra patenkinti komunis
tiniu gyvenimu.

Olimpiados boikotas
Maskvos olimpiados boikotas 

praėjusią savaitę pajudėjo į 
priekį su Kanados vyriausybės 
nutarimu nedalyvauti. Jį didele 
balsų dauguma patvirtino ir 
olimpinis Kanados komitetas. 
Panašų apsisprendimą paskelbė 
ir V. Vokietija, kuria greičiau
siai paseks ir kitos V. Europos 
valstybės. Lozanoje tris dienas 
posėdžiavęs Tarptautinis olim
pinis komitetas pradėjo netgi 
galvoti apie olimpinių vasaros 
žaidynių atšaukimą Maskvoje. 
Jo pirm, lordas Killaninas da
bar žada jieškoti kompromiso 
tiesioginiais susitikimais s u 
JAV prez. J. Carteriu ir sovietų 
kompartijos vadu L. Brežnevu. 
Kanada ir JAV jau yra atšauku
sios numatytas žaidynių televi
zijos transliacijas, kurios propa
gandiniu požiūriu buvo labai 
svarbios Maskvai. Be tų trans
liacijų reklamos ir be vakarie
čių sportininkų dalyvavimo 
olimpinės žaidynės Maskvoje 
praranda betkokią didesnę 
reikšmę.



2 psi. « Tėviškės Žiburiai • 1980. V. 1 — Nr. 18 (1577)

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672

Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis

Metinė prenumerata $14, pusmetinė — $7.50. Rėmėjo prenumerata $20. 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $14.00 per year, $7.50 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

Mūsų kredito unijos nariui
a+a Kazimierui Rimkevičiui 

mirus, jo dukrai JANEI NIEDVARIENEI, žentui BRO
NIUI, vaikaičiams KRISTINAI, GYČIUI, MORKUI, vi
siems giminėms ir artimiesiems nuoširdžia užuojautą 
reiškia— ., .... . .. .... .... ,,Montrealio Lietuvių Kredito Unijos Litas 

valdyba, komisijos ir tarnautojos

Mūsų kredito unijos nariui
ata Broniui Katiliui

mirus, jo broliui KAZIMIERUI, seserims Lietuvoje bei 
visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia— .. ......................... .Montrealio Lietuvių Kredito 

Unijos "Litas" valdyba

Q RELIGINIAME CYYWME
Mūsų kredito unijos nariui
a + a Paul Vizbar

* Iš SIBIRO viena lietuvaitė rašo: 
“Mielas Broli, džiaugsmingų šv. Ve
lykų! Ačiū už gerus linkėjimus — 
mielą laiškuti, rašytą vasario 16 d., 
“paveikslėlį”. 1979 m. spalio 23 d. 
Kijeve suėmė Mykolą Gorbal už 
“mėginimą išprievartauti”. Nuteisė 
jį 5 metams. Bylą sufabrikavo todėl, 
kad jis, atkalėjęs 5 metus lageryje 
ir 2 metus tremtyje už žmogaus tei
ses, grįžęs prašėsi išleidžiamas į už
sienį. Visi jį pažinojusieji pasipik
tino. Mykolą yra augštos moralės ir 
kultūros žmogus. Tebus Viešpats vi
siems galestingas!” šis laiškas rašy
tas 1980 m. kovo 3 d., gautas 1980 
m. kovo 14 d.

* MOTINA TERESĖ, 1979 m. No
belio taikos premijos laureatė, pa
reiškė, jog ateityje nedalyvausianti 
jokiuose jai rengiamuose pagerbi
muose. Pasaulio skiriamas jai dėme
sys esą tapo jai asmenine kliūtimi 
savoms pareigoms — vargšų priežiū
rai ir ligonių slaugymui.

* KUN. CHARLES BOYER, SJ. 
žymus ir ilgametis filosofijos pro
fesorius Šv. Gregoriaus universitete 
Romoje, ten dėstęs net 47 m., mirė 
būdamas 96 m. amžiaus. Apskaičiuo
jama, kad per 100.000 studentų nau
dojosi vien jo filosofijos pagrindi; 
vadovėliu. Šalia savo akademinio 
darbo, jis buvo didelis ekumeninio 
sąjūdžio puoselėtojas.

* KARD. LASZLO LEKAI, Esz- 
tergomo arkivyskupas ir Vengrijos 
primas, komunistinės vengrų val
džios buvo apdovanotas augštu vals
tybės ordinu. Šią žinią pranešė bri
tu žinių agentūra Reuters. Šis kardi
nolas neseniai lankėsi Sov. Sąjungo
je ir Lietuvoje.

* NEPAPRASTASIS UKRAINIE
ČIŲ VYSKUPŲ SINODAS, vad. po
piežiaus Jono-PauliausII, pasibaigė. 
Penkiolika ukrainiečių vyskupų slap
tu balsavimu išrinko 3 kandidatus 
Lvivo arkivyskupo kard. Josip Sli- 
pyj pagalbininkui su įpėdnystės tei
se. Jonas-Paulius II iš tų 3 kandida
tų paskyrė daugiausia rinkimuose 
balsų gavusį naujaji Filadelfijos 
ukrainiečių metropolitą arkiv. My- 
roslav Ivan Lubačivsky, kuris arki
vyskupu konsekruotas 1979 m. pa
baigoje. Jis yra 66 m. amžiaus, gi
męs Ukrainoje, studijavęs Innsbru- 
cko universitete ir Romoje Šv. Gre
goriaus universitete bei Šv. Rašto 
institute. Nuo 1947 m. jis darbuoja
si JAV-se.

A+A

STASIUI JACKUI

mirus,

sesutei EUGENIJAI, broliams — JONUI, BENEDIK

TUI, IGNUI Argentinoje, ANTANUI ir ZIGMUI, 

giminėms Lietuvoje bei visiems artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą —

A. V. Kulniai B. T. Stanuliai

JfarnttureJBti.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

KRAUTUVĖS:

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

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
jvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

* PIRMASIS “L’OSSERVATORE 
ROMANO” NUMERIS LENKIŠKAI 
jau pasirodė ir buvo Jonui-Pauliui 
II įteiktas redaktoriaus kun. Adam 
Boniecki, MIC. Tai bus mėnesinis 
leidinys. Pirmasis numeris yra dvi
gubas: sausio-vasario mėnesių. Pir
majame numerio puslapyje — paties 
popiežiaus Jono-Pauliaus II straips
nis savo tautiečiams. “L’Osservato- 
re Romano” dienraštis yra leidžia
mas itališkai, o savaitraštis — pran
cūziškai, angliškai, ispaniškai, por
tugališkai ir vokiškai.

* TARPTAUTINIS TRIBUNO
LAS NEGIMUSIŲ KŪDIKIŲ TEI
SĖM GINTI numatytas įsteigti iki 
šių metų pabaigos Hagoje. Prieš 
abortus kovojančių sąjūdžių atsto
vai iš JAV, Australijos, Belgijos, Da
nijos, Prancūzijos, V. Vokietijos, 
Anglijos, Italijos, Norvegijos, Olan
dijos ir Švedijos tuo reikalu jau bu
vo suvažiavę Hagon ir turėjo pasi
tarimus. Tribunolas numatomas su
daryti iš gydytojų, slaugių, teisinin
kų, negimusiųjų kūdikių teisėms 
ginti sąjūdžių atstovų ir dvasiškių.

* VATIKANO RADIJĄ pradėjo 
pasiekti laiškai su atsiliepimais apie 
programas iš komunistinės Kinijos 
po daugiau kaip 30 metų tylos. Vati
kano radijo vedėjas kun. Roberto 
Tucci, SJ, pranešė, kad pernai jau 
pradėjo ateiti laiškai ir dabar jų 
ateina maždaug po 30-40 į mėnesi. 
Daugiausia laiškus rašo jaunimas, 
kuris neturi jokio supratimo apie 
K. Bendriją, bet nori sužinoti. Per 
daugelį metų aštuonių asmenų gru
pė, vadovaujama Šv. Gregoriaus uni
versiteto misijologijos profesoriaus 
kun. Joseph šin, SJ, duodavo kas 
dieną pusvalandinę programą per 
radiją komunistinei Kinijai. Progra
moje būdavo pateikiamos pasaulio 
žinios bei nagrinėjami kultūros ir 
filosofijos klausimai. Dažniausiai ne
būdavo žinoma, ar tos programos 
Kinijoje yra girdimos ir ar iš viso 
kas jų klauso. Nuo šių Velykų Va
tikano radijas kas savaitę jau trans
liuoja kinietiškai Mišias. Kun. Tuc
ci, kalbėdamas apie Vatikano radijo 
laidas į komunistinius kraštus, pa
minėjo, kad dviejuose Rytų Europos 
komunistiniuose kraštuose tos trans
liacijos dažnai trukdomos, bet atsi
sakė tuos kraštus išvardinti. Viena
me iš tų kraštų, anot jo, trukdymai 
prasideda, kai tik nuo religinio po
kalbio pereinama Į pokalbį apie žmo
gaus teises bei sąžinės laisvę.

KUN. J. STŠ.

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Laimingųjų bilietų traukimas “Tėviškės Žiburių” spaudos vakare Anapilio salėje. Iš kairės: “Žiburių” dr-jos pirm, 
dr. S. Čepas, “TŽ” administratorės — F. Urbonienė ir S. Andrulienė, “Žiburių” dr-jos valdybos narys ir reikalų 
vedėjas J. Andrulis Nuotr. St. Dabkaus

mirus, jo žmonai ONAI, sūnui RODGER su šeima, duk
rai MILDAI bei visiems kitiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia Montrealio Lietuvių Kredite

Unijos "Litas" valdyba

Is džiaugsmo net persižegnojau
Simono Daukanto laiškai, kurie atskleidžia slaptus jo rūpesčius, Lietuvos dokumentų 

rinkimų, jų slėpimų ir falsifikavimų

BRONIUS ZUMERIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nepatenkintas lenkais
Laiškuose Narbutui S. Dau

kantas vis grįžta prie lenkų ir 
skundžiasi dėl jų daromų netei
sybių bei suktybių lietuviams. 
Diskutuodamas Lietuvos herbų 
klausimą, nurodo Lietuvos tri
bunolo regentą Dvožeckį. “Jis 
buvo p. Zavadzkio korektorius... 
1820 m. jis man sakė, kad rado 
9000 lietuvių giminių, kurių ne
mini nei vienas lenkų herby- 
nas”13. Reiškia, lenkai nutylėjo 
net 9000 privilegijuotų lietu
vių šeimų, nors jos remiasi tom 
pačiom karalių privilegijom, 
kaip ir patys lenkai.

S. Daukantas perspėja Nar
butą dėl jau mūsų minėtų 27 
tomų rankraščių, dingusių iš 
Radvilų bibliotekos. Jis prašo 
Narbutą teirautis, kur tie rank
raščiai galėtų būti, nes jeigu 
“bus kur nučiupę koroniažai10 
ir jau mums nebegrąžins už jo
kius pinigus, kol mes neužmirš
ti”’7. Ir taip jau, anot S. Dau
kanto, daugybė svarbių Lietu
vos dokumentų išmėtyta, su
draskyta, pasisavinta.

Lenkai, net korektūras dary
dami, sukeičia datas, pakreipia 
mintį Lietuvos nenaudai. Kaip 
pavyzdį nurodo net paties Nar
buto veikalą. Lietuvos vardas 
istoriniuose šaltiniuose pirmą 
kartą paminėtas 1009 m. “Ko
rektoriai Lietuvai pažymėjo 
1090 m., t.y. šimtmečiu vėles
nius”18.

Kitame laiške S. Daukantas 
skundžiasi, jog vengiama istori
niuose veikaluose minėti net 
lietuviškas pavardes. Lenkai 
“arba prideda lietuviškoms pa- 
vardėms lenkiškas galūnes, ar
ba visiškai praleidžia garsiau
sias gimines, o lenkiškas, prie
šingai, net vargingiausias gimi
nes iškelia”10.

Siųsdamas Narbutui Kojela
vičiaus herbyną su 120 rankraš
čio lapų ir 220 lakštų su 262 
įvairiais istorijos faktais, S. 
Daukantas prašo ta medžiaga 
pasinaudoti, o spausdinti, tą 
rankraštį “su sąlyga, kad ko
rektorius nebūtų lenkas, nes 
viską, kas mums svarbiausia, iš
mes arba pakeis. Taip buvo Poz
nanėje, leidžiant statutą, — pa
čius Lietuvos antspaudus ir 
herbus atspausdino, o dokumen
tų ne, kad mes nežinotume pri
vilegijos teksto ir nepažintume 
sritinių antspaudų”-’0.

S. Daukantas viliasi, kad siun
čiamas Narbutui rankraštis ne
paklius į koroniažų rankas ir 
bus atspausdintas kur nors ki
tur, “bet ne Poznanėje, nes ten 
jie iškraipytų, kaip Lietuvos is
toriją iškraipė Dlugošas ir Kro- 
meris, o paskui ir Naruševi
čius”21. “Jei pačiam neužtektų 
jėgų, tai ar nerastum kokio Vy
tauto kario, kuris Tamstai pa
dėtų baigti šį didvyrišką dar
bą”22.

Įteikdamas Narbutui savo 
rankraštį, S. Daukantas primyg
tinai perspėja “niekam iš savo 
rankų nedavinėti. Norėjo iš 
manęs įvairiais keliais koronia
žai nupirkti, siūlė 80 raudonųjų 
auksinų, pats grafas Račiskis 
davė 70, vien todėl, kad galėtų 
savaip perdirbti, tačiau jokiu 
būdu neatiduosiu; leidžiu spaus
dinti su sąlyga, kad visas mano 
rankraštis būtų man grąžin
tas”22.

Iš vėlesnių laiškų matyti, kad 
ir Narbutas S. Daukantą apga
vo. Jo rankraštį atidavė kažkam 
atspausdinti žurnaluose. S. Dau
kantas sako, kad tas rankraštis’ 
yra jo kruvino darbo vaisius, 
dėl kurio neteko sveikatos, lai
mės ir karjeros. Ten surinkti 
dokumentai nurašyti vedžiojant 
pirštą eilutėmis. “Sėdėdamas 
per dešimtį metų drėgname ir 
šaltame archyve, po 8 ar 9 va
landas beveik nepasikeldamas 
iš vietos, taip baisiai susting
davau nuo šalčio, kad paskui 
eidamas visą valandą nejausda
vau kojų. Taip įgavau ligą, ku
rio? patys daktarai neįspėja. 
Trijų karalių išvakarėse mušė 
kraujas į galvą, jog rodėsi, kad 
išeisiu iš proto ... Kojų sopu
lys toks didelis, ypač vienos, 
kad daugiau kaip kelis šimtus 
žingsnių negaliu nueiti. .. Dak
tarai sako, kad tai esanti podag
ra, bet savo gyvenime aš neiš
gėriau nė pusės ^pečiaus vyno, 
jokių ištaigų nemačiau, nes po 
kiekvienų savo pietų būčiau ga
lėjęs suvalgyti dar kitus, jei bū
tų pasitaikę”21.

Auka Lietuvai
S. Daukantas matė, jog nėra 

kam dirbti — Lietuva rusiškos 
baudžiavos prislėgta tamsi ir 
juoda. Reikia “rinkti šios tau
tos paminklus ir juos skelbti pa
sauliui, nes politika ligi šiol slė
pė, jei kas iš kronikų prašnek
davo, tai jį tuoj per polemiką 
sumušdavo ar bent laikydavo 
abejotinu. Tegul tik bus su
rinkti pagrįsti įrodymai ir pa
minklai, tuomet šios tautos isto
rija įgaus visiškai kitokią išvaiz
dą, nes ligi šiol koroniažai (len
kai šovinistai) savo naudai, o 
mūsų žalai faktus painiojo, už
tušuodavo bei iškraipydavo”25. 
Esą net Kuršo knigaikštystės is
torijoje, kur Livonijos kroniko
je išspausdinta “Litauer” (lie
tuvis), sąmoningai išspausdino 
Libauer (liepojietis), kad bent 
tokiu būdu būtų išvengta lietu
vių vardo paminėjimo.

S. Daukanto įsitikinimu, len
kai daug lietuviškų dokumentų 
paslėpė, o kuriuos spausdina, 
tai tik tas vietas, kurios jiems 
naudingos, o lietuviams naudin
gų sakinių vietoje sudeda daug
taškius. “Trumpam laikui pate
ko man litografuotas Lenkijos 
karalystės archyvo rejestras, 
kur skyriuje — senasis archy
vas, vadintas slaptuoju — tarp 
kitų dokumentų parodyti 97 
Lietuvos dokumentai, kurių tu
rinys neatskleistas”2,f. S. Dau
kantas rašo skaitęs kažkokio 
lenko laišką, kuriame teirauja
si pas savo draugą, ar minėti 
Gedimino mūšius Volynijoje. 
Kai glečeris savo istorijoje Lie
tuvą pavadino “grosse Nation”, 
tai lenkai tuojau sukilo neigti.

Pabaigai
Verta dar paminėti keletą bū

dingų pastabų S. Daukanto laiš
kuose. Laiške Narbutui jis ra
šo: “Lietuviai XV ir XVI am
žiuje pakeitė savo senuosius gi
minių vardus, o XVII ir XVIII 
amžiuje — dvarų vardus”27. 
“Dar mano atminime vienas ba
joras savo valdas pavadino Šip- 
šiškiais, kurios nuo amžių vadi
nosi Gegužine”28, čia minimi 
lietuviai reikia suprasti sulen
kėję Lietuvos bajorai, kurie nu
ėjo lenkams tarnauti.

S. Daukantas kitoje vietoje 
rašo: “Turiu dokumentą, iš ku

rio matyti, kad Vytautas per su
važiavimą Veliuonoje, Žemaiti
joje, jei neklystu, 1393 m., kai 
kryžiuočiai norėjo Veliuoną sau 
pasilikti, supykęs magistro pa
siuntiniui atsakė: mano tėvų že
mė tęsiasi net ligi Salės upės, 
Prūsuose sėdite iš mano malo
nės, jei panorėčiau, šiandien 
jus išginčiau už jūros”20.

S. Daukantas manąs, kad gu
dai yra ne rusai, o asimiliuoti 
latviai. Atsiliepdamas apie ano 
meto dvasininkus, kurių daugu
ma buvo lenkai, nurodo: “Ro
mos (katalikų) dvasininkai buvo 
išdidūs, atsiskyrę, ištroškę val
džios ir norį visiems įsakinėti, 
— buvo atstumiantys ir neken
čiami Lietuvoje. Lietuvių ku
nigaikščiai, pakviesti į Didįjį 
Naugardą, turėjo ten nuvykti 
su didele kariauna, nes prie La
dogos ežero yra daug pilkapių, 
kuriuos suomiai vadina lietuvių 
kapais .. . Šio krašto gyvento
jai ligi šiol išlaikė dainą, ku
rioje dainuoja, kaip vienas suo
mis juokaudamas užmušė ketu
ris lietuvius, kuriuos vežė per 
Ladogą. Turėtų būti lietuvių 
kapų ir toliau už Vyburgo, Ne- 
vos apylinkių kalboje yra daug 
lietuviškų žodžių, pvz. peilis, 
kirvis”30.

Vartydamas senus dokumen
tus, S. Daukantas stebisi “ras
damas XVI amžiaus pirmos pu
sės dokumentuose apie Mozy- 
rių, Minską ir Vitebską valstie
čių pavardžių, panašių į dabar 
esančias Žemaitijoje”31.

MYLIMAI MAMYTEI
A+A

TEOFILEI STARKEVICIENEI 
Lietuvoje mirus,

dukrą ALBINĄ LACKUVIENĘ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučia —

KLK Moterų Draugijos
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

A+A
ROMUI BANAIČIUI 

netikėtai mirus,
tėvus, brolį, seserį ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Edis Siman 
ir Ikasalai

i Citata iš Z. Ivinskio “Lietuvos is
torija romantizmo metu ir dabar”, 
LKMA suvažiavimo darbai, III t., 
Roma, 1972, psl. 326.

- Lietuvių Enciklopedija, Boston, 
1954, IV t., psl. 364.

3 Lituanistinė biblioteka, Simanas 
Daukantas, Raštai, II t. Vilnius, 
1976. Laiškai T. Narbutui, psl. 740.

1 t. p. psl. 721.
» t. p. psl. 722.
« t. p. psl. 727.
7 t. p. psl. 728.
« t. p. psl. 730.
° t. p. psl. 730. Čia minima viešoji 

imperatoriškoji biblioteka Petra
pilyje.

I ° t. p. psl. 732.
II t. p. psl. 761.
I t. p. psl. 725.
13 t. p. psl. 726.
II t. p. psl. 772.
13 t. p. psl. 732.
i « Koroniažais S. Daukantas vadino 

lenkų istorikus šovinistus, kurie 
kraipė Lietuvos istorijos faktus, 
tendencingai aiškino arba visai nu
tylėjo, jeigu tie faktai buvo nau
dingi Lietuvai. Ir šių dienų len
kai tos tendencijos nepajėgia iš
vengti. Pvz. lenkų filmas “Kry
žiuočiai”.

17 t. p. psl. 732.
18 t. p. psl. 735.
< ° t. p. psl. 736.
20 t. p. psl. 736.
21 A. Naruševičius (1733-1796), is

torikas. Jam vadovaujant, Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio kanceliari
jos archyvo knygos — Lietuvos 
Metrika 1765 m. išgabentos į Var
šuvą. J. Dlugošas (1415-1480), len
kų istorikas, vertinęs Lietuvos is
torijos įvykius, naudingus Lenki
jai ir žalingus Lietuvai. M. Kro- 
meris (1512-1589), lenkų istori
kas, Varmijos vyskupas.

22 t. p. psl. 737.
23 t. p. psl. 737.
21 t. p. psl. 765-766.
23 t. p. psl. 748.
20 t. p. psl. 745.
27 t. p. psl. 741.
28 t. p. psl. 742.
20 t. p. psl. 770.
30 t. p. psl. 770-771.
31 t. p. psl. 741.
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LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius • 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

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

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimą pagamintų paminklų lie

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškos darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
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Tokius plakatus nešiojo lietuviai, protestuodami prieš Lietuvos ir Afganistano okupaciją. Demonstracija buvo 
surengta Toronte, kur įvyko Kanados - Sov. Sąjungos Draugystės Organizacijos suvažiavimas Nūotr. A. Šeškaus

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Lietuvos įvykiai italu spaudai

Kanados Lietuviu Diena

MONS. KL. RAZMINAS

Pirmasis šių metų dvigubas 
ELTA-PRESS sausio — vasario 
numeris pateikė italų visuome
nei vėl naujų informacijų apie 
lietuvių žygius kovoje už Tėvy
nės laisvę ir už pagrindinių 
žmogaus teisių Įgyvendinimą 
Lietuvoje. Informacijų biulete
nio pradžioje duodamas 45 pa- 
baltiečių rašto vertimas italų 
kalbon, kuriuo reikalaujama, 
kad Kremlius pasmerktų ir ati
taisytų pragaištingąją Stalino 
— Hitlerio sutartį, atnešusią 
Lietuvai sovietų vergiją. Šis rei
kalavimas atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę buvo pasiųstas 
iš Lietuvos Brežnevui. Jungti
nių Tautų generaliniam sekre
toriui K. Waldheimui, abiejų 
Vokietijų vyriausybėm ir At
lanto Sąjungos kraštam. Dauge
lis tą raštą pasirašiusių buvo 
vėliau tardyti ar nubausti Įvai
riomis bausmėmis.

Ir Helsinkio lietuvių grupė 
specialiais raštais Jungtinėm 
Tautom, Amnesty Internatio
nal ir Helsinkio nutarimus pasi- 
rašiusiem kraštam protestuoja 
prieš naują sovietų akciją — 
suėmimą lietuvių disidentų An
tano Terlecko, Arvydo čecha- 
navičiaus, stud. Juliaus Sas
nausko, Vilniaus universiteto 
prof. Vytauto Skuodžio ir Įvai
rių estų disidentų. Antano Ter
lecko šeimos ir stud. Sasnausko 
nuotrauka puošia ir ELTA- 
PRESS viršelį.

Panašiai baltiečiai sutartinai 
pareiškė bendrą protestą Brež
nevui dėl Afganistano invazijos 
ir kviečia laisvojo pasaulio kraš
tus bent Maskvos olimpiados 
boikotu pasmerkti laisvą kraštą - 
užpuolusią Sovietų Sąjungą.

Ę L T A-PRESS redaktorius 
mons. V. Mincevičius info r-’ 
muoja italų spaudą apie Jungti
nių Amerikos Valstybių vyriau
sybės oficialų pareiškimą, kad 
visos sutartys, sudarytos su ne
priklausomos Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vyriausybėmis, ir to
liau galioja, nes Amerika nepri
pažįsta sovietinės tų kraštų oku
pacijos. Tai patvirtino ir JAV 
atstovų rūmų, ir senato vienbal
siai priimta rezoliucija nr. 200.

Kasmet minimą Lietuvos ne- 
priklausomj'bės paskelbimo 
šventę —> Vasario 16 šiemet 
ypatingai pagerbė JAV valsty
bės departamento sekr. Cyrus 
Vance, specialiu raštu kreipda
masis į Lietuvos atstovą Vašing
tone dr. S. A. Bačkį. Vasario 
16 buvo iškilmingai paminėta 
viso pasaulio lietuvių kolonijo
se. Romoje šv. Mišias aukojo 
kardinolas A. Samore, o išsamią 
paskaitą apie Čiurlionį minėji
me skaitė Lietuvos atstovas Va
tikanui St. Lozoraitis, jn.

ELTA-PRESS biuletenyje pa
teikiami ir VLIKo pirm. K. Bo
belio raštai tautinės šventės 
proga visiem lietuviam ir Itali
jos respublikos prezidentui S. 
Pertini. šiame rašte VLIKo pir
mininkas iškelia būtiną reikalą 
griežtai pasmerkti sovietų inva
ziją Afganistane ir boikotuoti 
olimpines žaidynes Maskvoje, 
pažeidusioje tautos laisvę.

Daug vietos ELTA-PRESS 
skiria lietuvio sportininko Vla
do Čęsiūno tragedijai, kuri bai
gusis jo savižudybe. (Iš kitų šal
tinių betgi patiriama, kad VI. 
Česiūnas dar tebesąs gyvas Lie
tuvoje).

Taip pat plačiai aptariamas 
amerikiečių filmas apie Simą 
Kudirką, kuris neseniai buvo 
perduotas Prancūzijos televizi
joje. Ta proga prancūzų televi
zijoje buvo surengtos svarsty- 
bos kuriose dalyvavo ir pats fil
mo didvyris Simas Kudirka, 
specialiai atvykęs į Paryžių.

Politinių žinių pabaigoje EL- 
TA-PRESŠ praneša, kad sovie
tai, pasinaudodami karu Afga

nistane, sistemingai žudo jau
nus lietuvius patriotus ir disi
dentus. Pagal ELTA-PRESS 
gautas žinias iš Vienos emigra
cinių sluogsnių, Lietuvos jau
nimas mobilizuojamas karui Af
ganistane ir nemaža ten jų žū
va kovose. Kauno karių kapai 
esą net praplėsti, nes palaidota 
nemažai žuvusių lietuvių Afga
nistane. Iš Afganistano grįžę 
sužeistieji skelbia, kad Kabule 
sušaudyta 15 karių, daugiausia 
lietuvių, kurie atsisakė dalyvau
ti masinėse afganistaniečių žu
dynėse. Tai esąs tiesioginis lie
tuvių jaunimo žudymas, siekiant 
palaužti betkokį pasipriešinimą 
Afganistane.

Antroji ELTA-PRESS dalis 
skirta kultūrinėm žiniom. Per 
8 psl. čia pateikiama ištisa lie
tuvio jėzuito prof. kun. P. Rabi
kausko paskaita, skaityta Itali
jos katalikų švenčiausios Jėzaus 
Širdies universitete Milane, mi
nint tenai Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktį. Paskaitoje 
labai išsamiai aptariama Vil
niaus universiteto istorija ir jo 
reikšmė ne tik Lietuvai, bet ir 
plačiajam pasauliui. Kitame 
straipsnyje išsamiai paminima 
Kristijono Donelaičio 200 metų 
mirties sukaktis, pateikiant 
prel. Mincevičiaus verstus italų 
kalbon kelis puslapius Donelai
čio “Metų”.

Dvigubas sausio — vasario 
ELTA-PRESS biuletenis baigia
mas būdingais lietuvių politi
niais anekdotais, kurių keletą 
čia pateikiame:

© — Kada geriausias laikas 
bulviakasiui? — klausia mokinį 
ūkio mokyklos mokytojas.

— Naktį, kai kolchozo sargai 
miega, — atsako paklaustasis.

® Brežnevas, lydimas savo iš
tikimo vertėjo, atvyko į Berly
ną kaip tik Švč. Marijos Į Dan
gų Ėmimo šventėje. Vokietijos 
pareigūnai, sutikdami svečią, 
priminė, kad Berlyno gyvento
jai švenčia “Mariens Himmels- 
fahrtstag” — pažodžiui išvertus 
— “Marijos Į dangų kelionės 
dieną”. Ištikimasis vertėjas ta
čiau Brežnevui paaiškino, kad 
berlyniečiai švenčia “Tag der 
Luftwaffe” — tai yra “aviacijos 
dieną. . .” z

® — Ar turite kirvį? — klau
sia kolūkietė Lietuvos kolūkio 
krautuvėje.

— Kam gi jo reikia?
— Duonai, kurią jūs parduo

date, atsikirsti, — paaiškina kol
ūkietė.

e Žvelgdamas iš augšto daan- 
gaus į žemę, caras Petras Didy
sis aiškina savo artimiesiems:

— Jei būčiau turėjęs tokius 
bombonešius, kokius šiandieną 
turi amerikiečiai, tai būčiau pa- 
klupdęs visą Europą. . .

— O jei aš būčiau turėjęs šių 
dienų moderniuosius ginklus, 

Du pirmininkai daro pranešimus jungtiniame posėdyje; kairėje — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirm. VYT. KAMANTAS, dešinėje — Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirm. G. AUKŠTUOLIS Nuotr. A. šeškaus

— atsiliepė Džengiskanas, — 
tai būčiau užkariavęs visą pa
saulį. . .

O sujudęs Napoleonas tarė:
— Jei aš būčiau turėjęs tokį 

dienraštį, kaip “Pravda”, tai 
šiandieną niekas nebūtų žino
jęs, jog aš pralaimėjau Water
loo mūšį. . .

® Baltietis slaptai perbėgo 
Suomijon ir čia buvo sulaiky
tas suomių pasienio sargybos.

— Kodėl čia atbėgai? — 
klausia sargybiniai.

— KGB įsakė suimti visus ki
niečius!

— Bet juk tu nesi kinietis. . .
— Tai žinau, bet tu paban

dyk tai įrodyti slaptajai sovie
tų policijai. . .

o Kolūkietis Vilniaus resto
rane užsisako pietus. Išlaukęs 
kelias valandas', eina skųstis di
rektoriui.

— Ar tai tas padavėjas su ži
lais plaukais buvo? — klausia 
direktorius.

-— Nežinau, kai pietus užsa
kiau, jis dar nebuvo žilas. . .

© Vilniaus universitete pro
fesorius klausia studentą: “Ba
rometro spaudimas priklauso 
nuo to, kad viršutinė oro masė 
spaudžia žemutinę. Pagal ko
kius principus tai vyksta?”

— Pagal naujausius komunis
tų partijos nustatytus princi
pus, — įtikinančiai atsako stu
dentas. . . ,

a — Mama, mano busimasis 
vyras yra įsitikinęs ateistas. Jis 
netiki net, kad yra pragaras, — 
skundžiasi sužadėtinė savo mo
tinai.

— Nesirūpink, brangioji! Kai 
ves, pakeis nuomonę.

® Lietuvoje yra populiarus 
anekdotas, atsiradęs Stalino lai
kais, bet dabar taikomas Kini
jai. Anglų prekybininkas lanko
si Pekinge. Aptaręs komerci
nius reikalus, kalbasi su kinie
čių atstovu.

— Man rodos, — aiškina ang
las, — kad jūs Kinijoje turite 
pakelti nemažai sunkumų: die
ną sunkiai dirbate ir nuvargina
te rankas; pavakariais turite 
marširuoti paradų eisenose ir 
nuvarginate kojas; gi vėlai va
kare einate į politinio lavinimo
si kursus ir nuvarginate gal
vą. . .

— Taip, tai tiesa! Bet už tai 
mūsų pilvas dieną ir naktį ilsi
si. . . šypsodamasis atsako ki
nietis. . .

e Lietuvoje sakoma, kad te
nai dabar galima lengvai atskir
ti kas kokiai tautai priklauso. 
Tai matosi iš jo elgesio su. mo
terimis. Pvz. anglas sveikina 
moterį nusilenkdamas, prancū
zas — bučiuoja jos ranką, ame
rikietis tuoj kviečia į restoraną, 
o rusas — bėga teirautis parti
jos instrukcijų. . .

25-tosios Kanados Lietuvių 
Dienos, kuri įvyks Hamiltone 
š. m. spalio 10-12 d. d., paren
giamieji darbai vyksta labai 
sklandžiai. Sudaryta plati ir įdo
mi sekmadienio koncerto pro
grama. Programoje sutiko daly
vauti Montrealio “Gintaras”, 
Toronto “Gintaras” ir “Atžaly
nas”, Hamiltono “Gyvataras”, 
Toronto lietuvių vyrų choras 
“Aras”, Hamiltono mergaičių 
choras “Aidas”, Toronto Prisi
kėlimo parapijos choras, Hamil
tono Aušros Vartų parapijos 
choras. Taip pat programoje su
tiko dalyvauti iškilioji mūsų so
listė G. Čapkauskienė. Šis sek
madienio koncertas įvyks gra
žioje “Hamilton Place” salėje. 
Pati salė yra nauja, moderni, 
pritaikyta koncertams.

Didysis susipažinimo vakaras 
įvyks šeštadienį Hamiltono ka
reivių salėje, kuri talpina per 
2000 žmonių. Penktadienio va
kare bus jaunimo šokiai Jauni
mo Centre, o vyresniesiems yra 
numatyta suruošti poezijos ir 

Mokytojų si
Gauta finansinė parama iš

JAV LB švietimo tarybos 
rengiama XIV lituanistinių mo
kyklų mokytojų studijų savaitė 
šiemet laukia gausaus dalyvių 
skaičiaus iš JAV, Kanados ir ki
tų kraštų. Šią vasarą bus dvi 
mokytojų studijų savaitės: vie
na Dainavos stovyklavietėje, ne
toli Detroito, rugpjūčio 17-23 d. 
d., o antra savaitė Tėvų pranciš
konų vasarvietėje Kennebunk- 
porte, Maine, rugpjūčio 23-30 d. 
d. Abiejose vietovėse laukiama 
po 70 mokytojų ar šiam darbui 
besiruošiančių asmenų.

Per šias studijų savaites bus 
gilinamos lituanistinės ir peda
goginės žinios, aptariamos litua
nistinėse mokyklose esančios 
problemos, bus pabendrauta li
tuanistinėje aplinkoje, kartu 
pasidžiaugiant, atsigaivinant, 
pasiruošiant ateičiai.

Abi vietovės turi dėkingas są
lygas darbui, poilsiui, posė
džiams ir vasarojimui. Abi vie
tovės turi geras valgyklas ir la
bai lietuvišką aplinką. Abiejų 
vietovių administracija jau ne
kartą maloniai globojo lituanis
tinio švietimo darbuotojus ir jų 
mielai laukia šią vasarą. Praėju
siais metais gautą JAV federa
cinės valdžios finansinė parama 
mokytojų pasitobulinimui $40,- 
000 bus pajėgi apmokėti nusta
tytam studijų dalyvių skaičiui 
pragyvenimo išlaidas Dainavoje 
arba Kennebunkporte, bet ke
liones kiekvienam teks apsimo
kėti savo lėšomis. Studijų lekto
riams bus mokami honorarai. 
Kadangi dalyvių skaičius ribo-

Ne kalbos
AL. GIMANTAS

Tiek eiliniai, tiek ir didieji 
mūsų renginiai organizuojami 
mūsų pačių jėgomis. Lėšos ne
leidžia visą ta darbą atiduoti į 
profesijonalų (agentūrų) ran
kas. Vadinasi, esame mėgėjai, 
bet to vardo gėdintis nėra jo
kio reikalo. Turint ribotą paty
rimą, ribotus išteklius ir tokias 
pat galimybes, viskas atliekama 
netaip jau blogai. Tas teigimas, 
žinoma, nereiškia, kad visko ne
galėtume atlikti dar geriau. To
bulumui ribų juk' nėra. Tačiau 
siekti kiek galint pilniau ir dau
giau negu patenkinamo atliki
mo yra ne tik mūsų tikslas, bet 
ir pareiga. Tai ypač galioja ten, 
kur su savo iškilesniais, neeili
niais renginiais bandome žengti 
arenon, skirton ir tautinei re
prezentacijai. Tokiu atveju lau
kiame iškilių ir vietiniame gy
venime reikšmingų asmenybių, 
spaudos agentūrų atstovų, laik
raščių, radijo ir televizijos re
porterių. Šie žmonės yra bud
rūs, kritiški ir nelabai linkę su
prasti ar palankiai vertinti pro- 
fesijonalinių augštumų nepasie
kusius renginius. Jų žodis pa
prastai būna kietas, negailestin
gas ir nepataikaujantis. Tai ly
giai taikoma renginio meninei 
visumai ir bendrajai organiza
cijai.

Tokios nevisai simpatingos 
mintys- kyla, kai pradedi galvo
ti apie smarkiai artėjančią šie
metinę tautinių šokių šventę 
Čikagoje. Dalyvavus visose iki 
šiol buvusiose šventėse kyla 
eilė abejonių. Praeityje organi
zaciniu ir bendrosios tvarkos at
vejais buvo klaidų. Kažkodėl 
vengiama mokytis iš praeities

dramos vakarą mažojoje “Ha
milton Place” salėje.

Taip pat numatyta surengti 
meno parodą “Hamilton Place”' 
patalpose. Visi menininkai, no
rintieji dalyvauti, registruojasi 
pas parodos vadovę R. Bagdo
nienę, 11 Talisman Ct.. Hamil
ton, Ont., iki š. m. gegužės 25 d. 
Norintieji gauti smulkesnių in
formacijų šiuo reikalu prašomi 
skambinti parodos vadovei tele
fonu 385-0041.

šeštadienį įvyks krepšinio 
žaidynės, kuriose dalyvaus pen
kios komandos. Šalia krepšinio 
žaidynių, numatytos stalo teni
so ir šachmatų varžybos.

25-tosios Kanados Lietuvių 
Dienos programa plati, įdomi, 
susidedanti iš įvairių meno ir 
sporto šakų. Rengėjų komitetas 
dirba, posėdžiauja, kad viskas 
būtų planingai suorganizuota, 
kad visi atvykusieji būtų paten
kinti KLB renginiais. Rengėjų 
komitetas kviečia visus lietu 
vius iš toli ir arti ruoštis vykti į 
šią 25-tąją Kanados Lietuviu 
Dieną. J. P.

ūdiju savaite
JAV federacinės vyriausybės

tas, pirmiau užsiregistravusiems 
bus suteikta pirmenybė.

Studijų savaitės rengiamos 
Atlanto ir Vidurio rajonuose 
JAV, kad visiems sumažėtų ke
lionės išlaidos ir kelionės. Pro
grama abiejose vietovėse bus 
panaši. Mokytojai iš JAV, Ka
nados ar kitur prašomi pasi
rinkti vietovę pagal patogumą.

Dalį gautų JAV federacinių 
lėšų švietimo taryba paskyrė 
PLB lituanistikos kursų prie 
Kent State universiteto (vienos 
savaitės) finansavimui. Šie kur
sai ypač naudingi jauniesiems 
mokytojams, kurie labai kvie
čiami juos šią vasarą lankyti.

Šios vasaros mokytojų studi
jų savaičių programos jau suda
rytos, ir šiuo metu yra kviečia
mi lektoriai. Mokytojai kviečia
mi dabar suderinti vasaros atos
togų laiką su mokytojų studijų 
savaitėmis Dainavoje arba Ken
nebunkporte ir nedelsiant re
gistruotis per lituanistinių mo
kyklų vedėjus, direktorius, pa
gal JAV LB švietimo tarybos 
1980. III. 4 bendraraštį. Moky- 

* tojai, nespėję užsiregistruoti 
per lit. mokyklų vedėjus iki š. 
m. balandžio 15 d., prašomi re
gistruotis iki š. m. gegužės 15 d. 
tiesiai pas švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūną, P. O. Box 
438, Beverly Shores, Ind. 46031, 
USA. Registruojantis visi stu
dijų savaičių dalyviai prašomi 
nurodyti savo adresą, telefoną, 
mokyklą, kurioje dirba arba 
dirbs, ir pasirinktą studijų sa
vaitės vietovę.

Studijų savaitės informacija

- o šokiai
nesklandumų bei aiškių klaidų. 
Atrodo, kad nusistovėjusi ruti
na negali būti keičiama, lyg ir 
prisibijant pusiau tradicija ta
pusio bendrojo šventės forma
to.

Kas menkina tokios šventės 
iškilumą? Prakalbos, sveikini
mai ir visa kita panaši butafori
ja, nieko neduodanti, tik pliki
nanti šventės spalvingumą. Ką 
turėtume daryti, jei pvz. šventė 
būtų televizuojama per kurią 
pagrindinę televizijos stotį ir 
laikas būtų numatytas ne minu
čių, bet sekundžių tikslumu nuo 
2 iki 4 v. p. p. Aišku, atsisaky
tume prakalbų srauto, tesi
džiaugdami gavę progą kiek 
galint daugiau parodyti lietu
viško tautinio šokio grožį ir 
subtilumą. Nebent pertraukos 
metu galėtų būti leistos viešos 
kalbos, jei būtų klausančių. . .

Jei dar liepos mėnesio pra
džioje nelemtieji įvykiai Tehe
rane tęsis, yra visiškai aišku, 
kad prezidentas nelauktinas Či
kagoje. Jei dalyvautų jo žmona, 
žinoma, būtų malonu iš jos su
laukti šventės atidaromojo žo
džio. Tokiu atveju, aišku, reika
lingi tos garbės viešnios “prista
tymo” keli žodžiai. Bet visa toji 
įžanga neužtruktų nė 5 minu
čių, o visas likusis laikas turėtų 
būti skirtas pačiai dienos ir 
šventės esmei — tautinių šokių 
festivaliui, į kurį suvažiuos (ne 
kalbų klausytis) per 10.000 mi
nia iš visų šio žemyno pusių. 
Tebūnie šeštadienio vakaras 
skirtas prakalboms, sveikini
mams ir vieni kitų “pripažini
mams” (gal ir to reikia), o šokių 
šventės tenetemdo šalutiniai, 
visai nereikalingi dalykai.
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KUN. A. SVARINSKAS sako pamokslą slaptai įšventinto kunigo VIRGILI
JAUS JAUGELIO laidotuvėse Kybartuose 1980 m. vasario 21 d. Velionis 
sovietų buvo ilgai persekiojamas, kalinamas, tardomas. Buvo paleistas 
laisvėn su palaužta sveikata, bet dar pajėgė išeiti kunigo mokslus ir 
gauti šventimus. Tai buvo nepaprasto 'ryžto bei pasiaukojimo vyras.

Suimtieji kalėjime
Iš okupuotos Lietuvos gauto

mis žiniomis, suimtieji doc. Vy
tautas Skuodis ir Julius Sas
nauskas tebėra Vilniaus kalėji
me ir yra tardomi. J. Sasnaus
kas buvo suimtas Vilniuje 
1979 m. gruodžio 11 d., o do
centas V. Skuodis — 1980 m. 
sausio 9 d. Ju butuose padary
tos net kelios kratos, paimta ne
mažai knygų, užrašų ir kitokios 
medžiagos. Visa tai atliko sau
gumiečiai. Laiške iš Lietuvos 
rašoma: “Buvo dar areštų. Da
bar puolama Helsinkio grupė, 
siaubiamos ‘požeminės’ spaustu
vės. Oras tvankus, lyg prieš 
audrą. Tikimės dar svarbesnių 
įvykių”.

Julius Sasnauskas yra jaunas 
studentinio amžiaus vyras, kant
rus, nešnekus. Tikimasi, kad 
jis ištvers, nors susirūpinimą 
kelia jo sveikata — turi nugar
kaulio ligą (osteochondrozė). 
Dėl jos Julius buvo paleistas iš 
kariuomenės. Jam reikėjo gydi
mo, o ne kalėjimo. Visas jo nu
sikaltimas — parašas po memo
randumu, protestuojančiu prieš 
Molotovo-Ribbentropo sutartį. 
Tą memorandumą pasirašė 45 
baltiečiai.

Suimtasis geologijos docen
tas Vytautas Skuodis yra gimęs 
1929 m. kovo 21 d. Čikagoje. 
Jo bute buvo padarytos kelios 
kratos. Suimtas už reikalavimą 
demokratinių laisvių ir elemen
tarinių žmogaus teisių Lietuvo
je. Savo laiške, parašytame JAV 
prezidentui prieš suėmimą, V. 
Skuodis pareiškė: “Per Jus vi
sam pasauliui skelbiu: jeigu 
nuolatinio šantažo ir tardymų 
metu neišlaikytų mano mikro- 
infarkto neseniai paliesta šir
dis, netikėkite oficialiai versi
jai apie mano savižudybę, kaip 
tai 1972 metais buvo paskelbta 
apie Vilniaus universiteto pro
fesoriaus dr. J. Kazlausko mirtį. 
Jeigu vietoje kalėjimo mane pa
talpintų į spec, psichiatrinę li
goninę, žinokite, jog ten pate
kau už tai, kad nepritariu tebe
sitęsiančiai Lietuvos okupacijai 
ir demokratinių laisvių joje už
gniaužimui”.

“Mažoji Lietuviškoji Tarybi
nė Enciklopedija” (1971 m.) 
apie Vytautą Skuodį rašo, kad 
jis yra geologijos — mineralo
gijos mokslų kandidatas (1969). 
Vilniaus un-tą baigė 1953 m. 
Dirbo visasąjunginiame “Hidro- 
projekto” institute; dalyvavo 
Kauno hidroelektrinės ir kitų 
Lietuvos hidrotechninių įrengi
mų paruošime; vadovavo Pliavi-

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti Na ir J. VAZNELIŲ

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

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

IR VERTĖJAVIMAS PER 70 KALBŲ 
361-0303

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

nių, Rygos ir kitų hidroelektri
nių projektų geologinės dalies 
paruošime; kurį laiką dirbo Už- 
baikalėje prie Cipos upės; 1963 
m. drauge su kitais sudarė Esti
jos vandens išteklių naudojimo 
schemą; nuo 1967 m. — Vil
niaus universiteto dėstytojas. 
Yra parašęs mokslinių straips
niu apie Dauguvos slėnio geolo
giją. Prie šių sovietinės enciklo
pedijos žinių reikia pridėti jo 
veikalą “Dvasinis genocidas 
Lietuvoje” (240 psl. rankraščio), 
kuriame jis išdėstė ateistinės 
propagandos nemoksliškumą. 
Savo rašte į visus Lietuvos ti
kinčiuosius (žiūr. “TŽ” 1980 m. 
12 nr.) V. Skuodis pareiškė iš- 
leidžiąs ši darbą į viešumą. 
Koks jo likimas šiuo metu, nė
ra žinoma.

Gautomis žiniomis iš Lietu
vos, Antanas Terleckas buvo 
suimtas 1979 m. spalio pabaigo
je. Jis taip pat yra pasirašęs 
memorandumą, protestuojantį 
prieš Molotovo — Ribbentropo 
sutartį. 1980 m. sausio mėnesį 
mirė A. Terlecko motina. Į jos 
laidotuves A. Terleckas nebuvo 
išleistas. Tebėra kalinamas bei 
tardomas, kaip ir kiti suimtieji.

Kiek galima sunrasti iš gau
namų pranešimų, Lietuvoje lau
kiama stipresnės veiklos iš lais
vojo pasaulio lietuvių — radijo, 
spaudos, organizacijų. Jų spau
dimas bei šauksmas esanti pa
galba suimtiesiems. M.

ANTANAS TERLECKAS, kovotojas 
už žmogaus teises pavergtoje Lietu
voje, kalinamas Vilniuje
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PALAIDOJO KLEBONĄ
Kovo 18 d. Telšiuose buvo palaido

tas klebonas a.a. Pranciškus Bagdo
nas, šias pareigas turėjęs antrojoje 
nedidelėje šventovėje. Laiške rašo
ma, kad pamaldas teko laikyti šven
toriuje, nes laidotuvių dalyviai ne
tilpo pačioje šventovėje. Diena pa
sitaikė šalta, daug kas peršalo. Į lai
dotuves buvo įjungti du pamokslai 
— valdytojo kun. Vaičiaus ir Kata
likų Teisėm Ginti Komiteto pirm, 
kun. A. Svarinsko, Viduklės parapi
jos klebono.

KAPSUKO SUKAKTIS
Vilniaus filharmonijos salėje ba

landžio 7 d. buvo paminėtas šimtasis 
V. Kapsuko-Mickevičiaus gimtadie
nis. šia proga buvo priminta, kad 
toje pačioje salėje 1918 m. buvo pa
skelbta sovietinė valdžia su V. Kap
suku priešakyje. Minėjimą įvadiniu 
žodžiu pradėjo Vilniaus miesto kom
partijos I sekr. V. Sakalauskas, gar
bės prezidiuman pasiūlęs išrinkti so
vietų kompartijos politbiurą su L. 
Brežnevu. Pagrindinį pranešimą 
“Vincas Kapsukas — Lenino moki
nys ir bendražygis, ištikimas Lietu
vos liaudies sūnus” padarė kompar
tijos centro komiteto I sekr. P. Griš
kevičius. Tą dieną buvo padėti gė
lių vainikai Maskvoje ant V. Kapsu
ko kapo Novodevčkės kapinėse. Gė
lių susilaukė ir V. Lenino bei V. Kap
suko paminklas Vilniaus studentų 
miestelio Saulėtekio alėjoje. Minėji
mai surengti ir kituose sovietinamos 
Lietuvos miestuose. Kapsuke (Mari
jampolėje) atidengtas skulptoriaus J. 
Narušio ir architekto H. Šmilos pa
minklas V. Kapsukui. Nuo 1964 m. 
skiriamos V. Kapsuko premijos žur
nalistams. Šiemetines laimėjo: Šiau
lių rajono laikraščio red. Adolfas 
Strakšys, radijo ir televizijos darbuo
tojas Algimantas Stuina ir “So- 
vetskaja Litva” redakcinės kolegijos 
narys Leonidas Vaisbergas. A. Strak- 
šiui premija teko už straipsnius so
cialistinio lentyniavimo ir komunis
tinio auklėjimo klausimais, Ą. Stui- 
nai — už 90 “mokslinio” ateizmo lai
dų “Argumentai” televizijoje, L. 
Vaisbergui — už apybraižas apie 
efektingesnį darbą statybose, apie 
Lietuvos komjaunuolių darbą Don- 
base.

SVEIKINIMO ATVIRUKAI
“Tiesos” redakcija prieš N. Metus 

susilaukė daug skundų iš skaitytojų, 
nusivylusių prasta sveikinimo atvi
rukų kokybe ir netgi aiškiu jų trū
kumu. Pasiaiškinti buvo pakviestas 
Lietuvos leidyklų, poligrafijos ir 
knygų prekybos reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojas M. Požars- 
kas. Dienraščio kovo 13 d. laidoje jis 
teisinasi, kad spaudai buvo paruošti 
23 pavadinimų naujametiniai atvi
rukai. Juos planuota išleisti 4,6 mili
jono egzemplorių tiražu. Iš tikrųjų 
betgi tebuvo atspausdinti 21 pavadi
nimo atvirukai 4,13 milijono tiražu. 
Liūdniausia, kad tik pusė jų laiku 
pasiekė prekybos tinklą, nes ilgą lai
ką trūko kaikurių poligrafinių me
džiagų. Atvirukų leidybos trūkumai 
buvo apsvarstyti “Minties” leidyklo

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
SAULIŲ VEIKLA. DLK Gedimi

no Delhi šaulių kuopos visuotinis 
metinis susirinkimas Įvyko 1980 m. 
kovo 14 d. Delhi lietuvių S v. Kazi
miero parapijos salėje. Greta įvairių 
kuopos organizacinių ir kultūrinių 
reikalų, šaulys kpt. Osvaldas Žadvy
das išrinktas kuopos garbės šauliu. 
Jis jau anksčiau buvo prisiregistra
vęs prie DKL Gedimino šaulių kuo
pos.

Kpt. O. Žadvydas Lietuvos Saulių 
Sąjungoje nuo 1923 m. yra ėjęs įvai
rias pareigas; ilgiausiai (iki bolše
vikų okupacijos) ėjo Kretingos šau
lių rinktinės vado padėjėjo pareigas. 
Bolševikams okupavus Lietuvą ir už
darius Saulių Sąjungą, kpt. O. Žad
vydas, kaip buvęs pasienio rinktinės 
vado padėjėjas, vadovavęs ir gerai 
pažinęs šaulius, organizavo okupan
tams pasipriešinimą ir daug pasidar
bavo pogrindžio veikloje, palaikyda
mas ryšius tarp Lietuvių Aktyvistų 
Fronto Berlyne ir lietuvių pogrin
džio kovoje prieš bolševikus okupan
tus. Gyvendamas išeivijoje, daug ra
šo “Karyje” ii- kitoje lietuvių spau
doje apie bolševikų vykdytus masi
nius lietuvių ištrėmimus, kalinimus, 
kankinimus ir žudymus, nurodyda
mas nužudytų lietuvių vardus ir vie
toves. Jis yra vienas iš likusių gyvų 
liudininkų bolševikų vykdytų masi
nių žudynių Červenės miškuose.

Įvertinęs kpt. Osvaldo Žadvydo 
nuopelnus ir pakeltas kančias dėl 
Lietuvos, DLK Gedimino Delhi šau

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas Čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $14,000,000.

je. Dabar “Mintis” kasmet surengs 
naujų atvirukų konkursus. M. Po- 
žarskas įsipareigojo, kad prekybos 
tinklą atvirukai pasieks iki spalio 
mėnesio. “Mintis” žada išleisti 72 
pavadinimų atvirukus bendru 11 mi
lijonų tiražu. Net 20 skirtingų atvi
rukų bus naujametiniai. Tiek pat 
naujametinių atvirukų išleis ir K. 
Požėlos spaustuvė. Bendras 40 pava
dinimų naujametinių atvirukų tira
žas pasieks 7 milijonus egzemplorių, 
jeigu, žinoma, bus įgyvendinti paža
dai ir vėl nepritrūks poligrafinių me
džiagų.

FOTOGRAFŲ SUVAŽIAVIMAS
Antrasis Lietuvos Fotografijos 

Meno Draugijos suvažiavimas įvyko 
Vilniuje, ši kūrybinė organizacija, 
įsteigta prieš 10 metų, dabar turi 
apie 400 narių. Jos skyriai veikia 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir Panevėžyje, fotomėgėjų 
sekcijos — rajonuose. Puikaus įver
tinimo suvažiavime susilaukė A. 
Kunčiaus nuotraukų ciklas “Kaimo 
sekmadieniai”, A. Macijausko — 
“Turgūs”, “Veterinarijos kliniko
se”, R. Rakausko — “Žydėjimas”, 
fotoreporterių M. Baranausko, L. 
Ruiko bei kitų veikla. Draugija kas
met Lietuvoje surengia 50 didelių 
parodų, už Lietuvos ribų — 20. Ypač 
populiari yra Kauno fotografijos ga
lerija, kurią kas mėnesį aplanko 
apie 5.000 kauniečiu bei jų svečių. 
Suvažiavime plačiai buvo aptarta 
propagandinė fotografų duoklė 110- 
jam V. Lenino gimtadieniui, sovieti
namos Lietuvos keturiasdešimtme
čiui. Ataskaitinį pranešimą padarė 
valdybos prezidiumo pirm. B. Buče- 
lis, susovietintos ELTOS direktoriaus 
pavaduotojas. Nauju valdybos prezi
diumo pirmininku išrinktas fotogra
fas A. Sutkus, jo pavaduotoju — V. 
Jasinevičius.

NAUJAS STADIJONAS
Vykdomasis komitetas Kazlų Rūdo

je persikėlė į naujus rūmus, pro ku
rių langus matyti erdvi aikštė. Joje 
bendromis šio miesto pastangomis 
bus įrengtas stadijonas. Jo sąmatinė 
vertė — 50.000 rublių. I statybos 
darbus įsijungė keturios šio miesto 
įmonės, talkinamos mokyklos. Pro
jektą parūpino bandomojo miško 
įmonių susivienijimo vadovai. Melio
ratoriai jau atliko žemės darbų už 
10.000 rublių. Toliau stadijoną padės 
įrengti bandomasis medienos dirbi
nių kombinatas, mechaninė remon
to gamykla, kilnojamoji mechani
zuota Jūrės kolona.

LĖKTUVŲ SKRYDŽIAI
Pavasarinius keleivinių lėktuvų 

skrydžių pakeitimus paskelbė Lietu
vos civilinės aviacijos susivienijimo 
informacijos inspektorius Sergejus 
Šmorgunas. Daugiau lėktuvų šį pa
vasarį iš Vilniaus pradės skraidyti į 
Maskvą, Kijevą, Krasnodarą, Donec
ką, Kuibyševą, čeliabinską, Tašken
tą, Gorkį, Sverdlovską ir Novosibirs
ką. Bus vėl atnaujinti skrydžiai į 
Saratova, Murmanską ir Varšuvą.

V. Kst.

lių kuopos visuotinis metinis susirin
kimas vienbalsiai jį išrinko savo kuo
pos garbės šauliu.

Susirinkimo proga kuopos šauliai 
Silvestras ir Elena Jokubiliai, tęsda
mi savo tradiciją metiniame susirin
kime aukoti Kanados Lietuvių Fon
dui, ir šį kartą padidino savo įnašus, 
įteikdami per kuopos pirm. Stepą Ja- 
kubicką §200. Tokiu būdu jie Kana
dos Lietuvių Fondui jau yra paauko
ję $3.000. Jie abu yra vilniečiai, geri 
lietuviai patriotai.

Stepas Jakubickas

S HAMILTON
MŪSŲ TEATRAS “AUKURAS” 

š.m. gegužės 4, sekmadienį, 5 v.p.p., 
Jaunimo Centre rengia savo 30 me
tų darbo sukakties minėjimą, kuria
me bus iškilminga vakarienė ir kon
certinė programą. Ją atliks sol. S. 
Žiemelytė, klarnetistas A. Dudonis, 
“Aukuro” aktoriai ir moterų seks
tetas “Daina”. Visi tautiečiai kvie
čiami dalyvauti bei pasidžiaugti au- 
kuriečių laimėjimais. K.

“KOVO” JAUNIŲ B KOMANDA 
sužaidė draugiškas rungtynes su To
ronto Vyčio B. Laimėjo Vytis 46:38. 
Hamiltono komandoje žaidė: Siūlys 
7, Bilevičius 9, E. Bartininkas 17, R. 
Bartininkas 2, Stanaitis 3, Otto, Kon- 
tenis. Rungtynės įvyko kovo 29 d. 
Westdale gimnazijoje, Hamiltone. R.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11 Vi %
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 11 Vi % 
reg. pensijų fondo 11 Vi %
IMAME UŽ:
nėkttn. turto pask. 14’/2% 
asmenines paskolas 15%

Dalis svečių V. Vokietijos lietuvių centriniame Vasario 16 minėjime. Pirmoje eilėje iš kairės: dr. Karl Otto Lenz, 
Vokietijos parlamento narys ir pagrindinis šventės kalbėtojas Nuotr. J. Sabo

Hamiltono Lietuvių Jaunimo Centre
PROGRAMOJE: solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, klarnetistas ALEKSAS DUDONIS, 
"Aukuro" aktoriai (poezija ir scenos veikalų ištraukos), moterų sekstetas "DAINA".
Akompaniatoriai — LINDA MARCINKUTĖ ir Programos vedėja —

ARŪNAS JUODELĖ. ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ
BILIETAI — $8.00 (iškaitant vakarienę); kreiptis i K. Mikšį telefonu 529-8593 "Aukuro" Valdyba

Winnipeg, Manitoba
AUKOJO TAUTOS FONDUI 1980 

m. Vasario 16 proga — $25: M. Ša- 
rauskas; $20: P. Liaukevičius, V. Ja
nuška; $10: Alf. Balčiūnas, L. Sta- 
nius-Stanevičius, Eug. Kalasauskas, 
K. Blažys, A. Kuncaitis, V. Rutkaus
kas, M. Januška, kun. J. Bertašius, 
D. W. Pestrak, J. Butkevičius, J. Va
laitis, R. Balčiūnas, jn., V. Matutis, 
J. Bliznikas, (Sioux Lookout, Ont.), 
Nik Balčiūnas, J. Demereckas; $5: 
V. Stankevičius, J. Mikalauskas, V. 
Zavadskienė, V. Kriščiūnas, J. Liau- 
kevičienė, J. Timmerman, A. Tim
merman, Ev. Fedaras, P. Žiminskas, 
Liaukevičius, jn., K. Malaška, J. 
Driaunevičius, O. Jančiukienė, K. 
Strikaitis, Dargužas, J. Grabys, St. 
Ramančiauskas, J. Bežys, Margaret 
Yauniškis, Zigmas Brazauskas; $4: 
Grabienė; $3: D. Skolny, V. Šerkšnys, 
Ant. Samulaitis; $2: V. Daubaraitė, 
G. Baniukonienė, Marija Januškienė, 
Giedraitis, P. Bagdonas, A. Lingė, 
P. Jurgelevičius, Erick Samulaitis, 
$1: Samulaitis, jn., V. Novogrodskis, 
M. Bagdonienė, Fedaras, jn., J. Ra
dzevičius,' K. Beniušis.

Iš viso surinkta $360.00. Pinigai 
persiųsti TF atstovybei Kanadoje 
(Toronte, Ont.). Visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū.

J. Demereckas
Tautos Fondo atstovas Winnipege

Sudbury, Ontario
MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJOTOJŲ 

metinis parengimas įvyko šv. Kazi
miero lenkų parapijos salėje. Susi
rinkimą pradėjo klubo pirm. Valys 
Bružas ir. pasveikino visus susirinku- 
sius. Sveikinimo žodį tarė ir J. Kru
čas. Įteiktos premijos St. Krickui už 
didžiausią pikerį, Joanai Stakutei už 
didžiausia upėtaki ir Danai Poderie- 
nei už didžiausią lydeką. Meninę dalį 
gražiai atliko Teresė, DĮana, Joana ir 
Vida Stankutės. “Pavasario garsų” 
trejetukas — Danguolė Rotkienė, 

The Marlatt l̂ o^ihnamai
The J. B. MARLATT s Main street East Telefonas: 528-6303 
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

Erikas Rotkis ir Gediminas Remeikis 
meistriškai padainavo šešetą dainų: 
Išplaukiant laiveliui, Jau vakarėlis, 
Čigono berniukas, Jūreivių daina, 
Kalnuos dainuoja; publikai audringai 
plojant, dar pridėjo šeštą dainelę — 
Rožę.

Kun. Ant. Sabas palaimino stalą, 
ir visi sotinos J. Labuckienės skaniai 
paruošta vakariene. Jai padėjo B. 
Stankienė ir A. Albrechtienė. Daly
vavo gana daug tautiečių. Buvo ir 
svečių iš toliau — J. Vaičeliūnas iš 
Toronto ir I. V. Gordzevičiai iš Sault 
Ste. Marie. Buvo lietuviškas bufetas, 
loterija ir šokiai. Loterijoje laimė 
nusišypsojo G. Staškui ir. J. Bataičiui.

— Susituokė Jonas Raškevičius ir 
Margaret Wickie. K. A. S.

KLB APYLINKĖS VALDYBA 
1980 m. gegužės 10 d., 6 v.v., 130 
Frood Rd., ukrainiečių salėje, rengia 
iškilmingą motinų pagerbimą. Pa
grindinę meninę programą atliks tri
julė “Vasaros garsai” iš Toronto. 
Kviečiame visas motinas dalyvauti, o 
visus lietuvius ir jų svečius — pa
gerbti mūsų lietuves motinas gausiu 
dalyvavimu. Po minėjimo bus šokiai, 
muzika, įvairus bufetas.

Apylinkės valdyba

Cambridge- 
Kitchener-Waterloo

AUKOS TAUTOS FONDUI 1980 
m. Aukojo: $30: L. Petrušaitis; $25: 
M. Čepaitis, O. Spidell, J. Tamoliū- 
nas, V. Lenauskas; $20; J. Gris, H. 
Eidukevičius, V. A. Sniečkus, J. Buš
kevičius, F. V. Buttinger, Z. Lauga- 
lys, V. Jagučianskis, J. Zazeckas, R. 
Zubrickas; $15: L. A. Dvarionas, H. 
Luters; $12: F. Lazauskas; $10: V. 
Bardilauskas, A. Broga, A. Kybartas, 
L. Druktenis, A. Barštys, J. Trečio
kas, J. Stundžia, J. Juška, K. Jack- 
son, M. Kiaupa; $5: A. Biveinis.

Nuoširdi padėka aukotojams ir au
kų rinkėjui.

TF atstovybė Kanadoje

Port Colborne, Ont.
PADĖKA

Besigrumdama su savo liga, turė
jau pereiti net tris ligonines. Paga
liau buvau nusiųsta į St. Catharines 
ligoninę.

Reiškiu nuoširdžią padėką mane 
aplankiusiems, gėles bei dovanas at- 
siuntusiems, įvairiais būdais padė
jusioms ir guodusiems: kun. J. Liau- 
bai, p.p. Kuraičiams, Kalainiams, Ka
raliūnams, Dirvaičiui, Panumiui iš 
St. Catharines, Medžiotojų ir Meške
riotojų Klubui “Lithuanica”, p.p. 
Bersėnams, Luomanams, Karaliams, 
Kuzavams, Vitauskams, Bogardams 
iš Wellando, p.p. Radvilams, M. Za- 
jas, Simonavičiams, Rankauskui, Pa- 
mataičiams iš Port Colborne.

Ypatinga padėka SLA 72 kuopos 
pirmininkui J. Šarapnickui už pa
stangas perkelti iš vienos ligoninės 
į kitą, už kasdieninį lankymą, para
mą ir pagalbą. Taip pat dėkoju vi
siems, kurių, silpna būdama, nepa
jėgiu prisiminti.

Dėkinga —
Ona Staskevičienė, 
Port Colborne, Ont.

Stayner, Ontario
MOTINOS DIENOS minėjimas 

įvyks gegužės 17 d., 7 v. vakaro, 
Stayneryje, “Golden Apple Inn”. 
Kviečiame visus atsilankyti, nes bus 
svarbūs pranešimai.

Vakarienę užsisakyti pas p. J. La- 
pavičių.

Valdyba

Pajieškojimas
Albinas Ramanauskas Įieško sesers 

Janinos Ramanauskaitės-Jocienės, ki
lusios iš Moliniškių kaimo, Lankeliš
kių valsčiaus. Prašome ją atsiliepti 
arba žinančius apie ją pranešti: A. 
Ramanauskas, 320 Caroline St. S., 
Hamilton, Ont., L8P 3M1, Canada.

JA Valstybės
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE ko

vo 3 d. buvo sukviestas tautinių gru
pių atstovų pasitarimas su prez. J. 
Carterio neseniai paskirtu specialiu 
patarėju etniniams reikalams dr. S. 
R. Aiello. Dalyvavo lenkų, vengrų, 
kiniečių, ukrainiečių, arabų, italų, 
palestiniečių, graikų, portugalų, če
kų, latvių ir lietuvių centrinės orga
nizacijos. Lietuviams atstovavo JAV 
LB visuomeninių reikalų tarybos na
rys R. Česonis ir socialinių reikalų 
komisijos narė G. Sužiedėlienė. Pra
nešimus padarė: užsienio politikos
— prezidento patarėjas saugumo rei
kalams dr. Z. Brzezinski, Madrido 
konferencijos — Baltųjų Rūmų šta
bo narys M. Brement, krašto ekono
mijos — D. Rubinstein, JAV gyven
tojų surašymo — G. Earle, etninių 
studijų — šios programos vadovas 
švietimo departamente dr. L. Kozi- 
arz.

ALTos SKYRIUS ČIKAGOJE me
tinį savo susirinkimą turėjo balan
džio 13 d. Skyriaus valdybos praneši
mus padarė pirm. J. R. Kuzas, ižd. L 
Šankus ir iždo globėjas O. Kremeris. 
Lietuvos laisvinimo reikalams ALTai 
įteikta $8.000 auka. Naujon skyriaus 
valdybon išrinkti: pirm. — E. Mi- 
kužiūtė, vykd. sekr. — dr. P. V. Dar- 
gis, vicepirmininkas — R. Šarka, J. 
R. Kuzas, M. Pranevičius, V. Samaš- 
ka, ižd. — I. Šankus, finansų sekr.
— A. Švitra, protokolų sekr. — S. 
Mankus. Valdybon taipgi įjungti 4 
patikėtiniai ir netgi 21 narys. Daly
vavo 24 organizacijų atstovai ir 96 
svečiai.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA ruo
šiasi santykių lyginimui su ALTa. 
Pirm. V. Kutkaus pranešimu, į pasi
tarimų komisiją jau yra paskirti trys 
valdybos atstovai. Netrukus pasitari
mų komisiją sudarys ir ALTos val
dyba.

LIETUVIŲ FONDO VARDYNAS 
baigiamas ruošti spaudai Čikagoje. 
Knyga bus enciklopedinio formato, 
turės 400-500 psl. Red. Apolinaro 
Bagdono pranešimu, leidinys “Lietu
vių Fondas” turės tris dalis. Pirmo- 
jon bus įtraukti straipsniai apie JAV 
Lietuvių Fondo įsteigimą, augimą, 
dabartinę jo būklę. Bus leidžiama 
pasisakyti LF organizatoriams, bu
vusiems jo pirmininkams. Antrojoje 
dalyje numatoma paskelbti apie 
4.700 LF narių pavardžių, įskaitant 
ir tuos, kurie buvo įrašyti jau mirę. 
Trečiąją dalį sudarys albumas su na
rių, organizacijų bei jų valdybų nuo
traukomis. Albumą redaguoja dail. 
P. Aleksa.

Australija
NAUJUOSIUS SENELIŲ NAMUS 

Melburne kovo 30 d. atidarė Austra
lijos min. pirm. M. Fraseris. Šion iš
kilmėm buvo pakviestas ir ALB Mel
burno apylinkės pirm. A. Pocius. Jį 
globojo federacinio parlamento na
rys N. Brownas, nekartą lankęsis 
Lietuvių Namuose. A. Pocius min. 
pirm. M. Fraseriui įteikė dvi knygas 
apie Lietuvą ir tradicinį JAV LB lei
dinį apie žmogaus teisių pažeidimus 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. Tų 
knygų paprašė ir parlamentaras N. 
Brownas. Tą Melburno dalį, kurio
je pastatyti senelių namai, adminis
truoja opozicinė darbiečių partija. Nė 
vienas jos atstovas iškilmėje nedaly
vavo, nes žinojo, kad demonstracijas 
tenai organizuoja Maskvos garbin
tojai, protestuodami prieš M. Frase- 
rio griežtą pasisakymą dėl Sovietų 
Sąjungos invazijos į Afganistaną ir 
olimpinių vasaros žaidynių Maskvo
je. A. Pociaus teigimu “Tėviškės Ai
duose”, didžiąją demonstrantų dalį 
sudarė italai, graikai ir jugoslavai. 
Jie mėtė kiaušinius, pomidorus, dai
navo sovietines dainas “Katiuša”, 
“Trys tankistai”, “Jeigu karas rytoj”. 
Atviru sukilimu nuskambėjo jų gra
sinimas: “Palaukit, kol mes gausim 
ginklų!” šį šūkį pirmame pulapyje 
paminėjo dienraštis “The Age” kovo 
31 d. laidoje. Darbiečių partija at
sisakė pasmerkti demonstrantus. Jos 
savaitraštyje netgi pasirodė prasita- 
rimas: darbiečių laimėjimo atveju 
būsianti panaikinta Australijos ka
riuomenė, ginklai atiduoti liaudžiai.

KUN. PRANAS VASERIS, buvęs 
ilgametis “Tėviškės Aidų” redakto
rius, kovo 29 d. sulaukė 65 metų am
žiaus. Gegužės 23 d. jis švęs kunigys
tės keturiasdešimtmetį ir klebonavi
mo Melburne trisdešimtmetį. Trigu
ba sukaktis oficialiai bus paminėta 
gegužės 24 d. Lietuvių Namuose.

Izraelis
LAIKRAŠTIS “KRUG”, rusų kal

ba leidžiamas Izraelyje, “Stalino už
rašuose” palietė II D. karo įvykius. 
Teigiama, kad Stalinas nepasitikėjo 
lietuviais, latviais, estais ir molda
vais. Dėlto šiose sovietų okupuotose 
srityse buvo pradėti “valymo” veiks
mai. Iki sovietų-vokiečių karo pra
džios išvežta Sibiran apie 300.000 gy
ventojų, ju tarpe — apie 70.000 žy
dų. Pasak laikraščio, Pabaltijys, Va
karų Ukraina, Vakarų Gudija, Mol
davija ir Karelija vokiečių kariuome
nę sutiko su duona ir druska. Jų gy
ventojai buvo pasiruošę stoti į vo
kiečių dalinius ir juos remti kovoje 
prieš Raudonąja Armiją. Vokiečių 
okupacijos pradžioje lietuviai, ukrai
niečiai ir kitos tautybės tikėjo, kad 
Trečiasis Reichas joms grąžins vals
tybinę nepriklausomybę, nusavintą 
žemę ir namus. Po metų betgi didžio
ji gyventojų dalis pakeitė savo nuo

monę, nusivylė vokiečių metodais, o 
vėliau pradėjo sabotažo veiksmus ir 
įsijungė į partizaninį karą.

Britanija
PRISIKĖLIMO MIŠIAS Londono 

Šv. Kazimiero šventovėje klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius atnašavo ank
styvą Velykų rytą, vos tik saulei pa
tekėjus. Visą šventovę su kaupu už
pildė gausūs pamaldų dalyviai iš 
paties Londono ir jo apylinkių. Pa
mokslą lietuviškai ir angliškai sakė 
kun. A. Geryba, svečias iš Lietuvių 
Sodybos. Giedojo J. Černio diriguoja
mas choras.

A.a. VIKTORAS ZDANAVIČIUS 
balandžio 6 d. rytą mirė Londono 
šv. Baltramiejaus ligoninėje. Velionis 
buvo vilkaviškietis, gimęs 1908 m., 
buvęs Lietuvos kariuomenės viršila. 
Spaudoje bendradarbiavo nuo 18 me
tu amžiaus, daugiausia pasirašinė
damas Viktoru Vyteniečiu. Labiau
siai mėgo temas apie žymiuosius Lie
tuvos įvykius bei žmones, redagavo 
filatelistų skyrių “S. Anglijos lietu
vių biuletenyje”. Politinėje veiklo
je priklausė Lietuvos Atgimimo Są
jūdžiui, vadovavo D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos centriniam skyriui, 
trejus metus buvo šios organizacijos 
centro valdybos nariu, Londono Lie
tuvių Namų bendrovės direktorium.

EKSKURSIJĄ Į LIETUVIŲ SO
DYBĄ per Sekmines organizuoja 
Mančesterio ramovėnų skyriaus val
dyba. Išvykstama gegužės 25, šešta
dienį, grįžtama gegužės 27, pirma
dienį.

Italija
PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ IR SU

TVIRTINIMO SAKRAMENTĄ kovo 
29 d. Šv. Kazimiero kolegijos koply
čioje priėmė neseniai iš okupuotos 
Lietuvos atvykęs 23 metų amžiaus 
jauunolis Vytautas Galinaitis, lai
mėjęs aukso medalį šaudymo sporte. 
Apeigas atliko V. Europos lietuvių 
vysk. A. Deksnys, asistuojamas mons. 
V. Mincevičiaus. Sutvirtinimo tėvu 
buvo studentas E. Putrimas. Mišiose 
dalyvavo Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto S. Lozoraitis, jn., ir šv. Kazi
miero kolegijos vadovybė. Giedojo 
kolegijos auklėtiniai. V. Galinaitis iš 
Lietuvos buvo išleistas su Izraelio 
viza. Romoje jį globojo Tolstojaus 
fondas, kol pagaliau buvo gauta viza 
į JAV. čia jį kovo 31 d. savo globon 
perėmė BALFas.

A.a. MONS. JONAS BUIKUS, mi
ręs 1979 m. balandžio 11 d., pirmųjų 
mirties metinių proga buvo prisi
mintas š.m. balandžio 11 d. Šv. Ka
zimiero kolegijos koplyčioje. Mons. 
Kl. Razmino pranešimu, Mišias vysk. 
Deksnys koncelebravo su kolegijos 
rektorium prel. L. Tulaba, vicerek- 
torium mons. K. Dobrovolskiu ir 
mons. Kl Razminu. Pamaldose daly
vavo kolegijos studentai, seselės vie
nuolės ir Romoje gyvenantys lietu
viai kunigai.

KUN. RAPOLAS KRASAUSKAS 
po išleistuvių vaišių balandžio 11 d. 
buvo išlydėtas į JAV perimti kape
liono pareigų arki v. J. Matulaičio se
nelių namuose Putname. Romoje jis 
ilgus metus buvo Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos centro valdybos 
sekretorium ir reikalų vedėju. Kas 
savaitę kalbėdavo per Vatikano radi
ją į Lietuvą jos istorijos temomis. 
Daugiau kaip 10 metų kun. R. Kra
sauskas, būdamas techniniu redakto
rium, tvarkė V. Europos lietuvių sie
lovados žurnalo “Krivūlė” leidimą 
ir administravimą. Jis taipgi plačiai 
reiškėsi spaudoje, paruošė daug 
straipsnių Lietuvių Enciklopedijai ir 
kitiem leidiniam.

Prancūzija
POILSIO IR MALDOS DIENAS 

lietuvaitėms seselėms liepos 15-30 
d.d. organizuoja kun. J. Petrošius. 
Jos bus surengtos pas seseles; 6, Pla
ce du Champ du Mars, 76190 Yvetot, 
kur jau buvo keli ankstesni susitiki
mai. Ši vietovė yra pasiekiama trau
kiniu iš Paryžiaus St. Lazare stoties, 
važiuojant Le Havre kryptimi. Bus 
sudaryta proga kartu pasimelsti, pa
giedoti, padainuoti gimtąja kalba, 
prisiminti jaunystės dienas. Čia taip
gi seselių lauks lietuviškos knygos, 
laikraščiai ir plokštelės. Už vienos 
dienos maistą ir nakvynę reikės mo
kėti 20 frankų, už visų 15-kos dienų 
— 300 frankų. Jeigu kurios seselės 
negalėtų atvykti 15-kai dienų, kvie
čiamos trumpesniam laikotarpiui. 
Registruotis prašoma iki birželio 15 
d. šiuo adresu: Abbe J. Petrošius, 7, 
Rue des Lions, 75004 Paris, France. 
Tel. 278.65-85.

Lenkija
KUN. PRANAS GAVĖNAS, sale

zietis iš Brazilijos, lankėsi Seinuose. 
Ten jis turėjo progos susitikti su 
kaikuriais lietuviais ir vietos kuni
gais lenkais. Sausio 27, sekmadenj, 
svečas kunigas Seinų bazilikoje no
rėjo atlaikyti Mišias, bet vietinis 
klebonas kun. Rogovskis neleido. 
Susirinkę lietuviai, kaip paprastai, 
po lenkiškos Sumos rengėsi giedoti 
lietuviškas giesmes. Kun. Pr. Gavė
nas pranešė, kad negavo leidimo 
laikyti Mišias. Lietuviai pradėjo gie
doti, bet kažkas įjungė bazilikoje 
burzgiantį trukdytuvą — burzgį. 
Lietuviai giedojo toliau, o svečias 
kunigas išdalino atsivežtus paveiks
lėlius bei Rožinius. Sakoma, kad 
vietinis klebonas kreipėsi į miliciją, 
skųsdamasis dėl lietuvių keliamo 
triukšmo, bet ji neatvyko. P. L.



Pas Vilniaus kovotoją
Karako lietuvių bendruomenė pagerbė Stasį Jankauskų

ALEKSANDRA VAISIŪNIENfi

S. m. balandžio 5 d. Karako 
lietuvių grupė, 40 asmenų, išva
žiavo pas Venecuelos valstybi
nio universiteto neurologijos 
profesorių ir Caurimare ligoni
nės prezidentą gydytoją Algi
mantą Jalovecką atšvęsti moky
tojo Stasio Jankausko 75-rių 
metų amžiaus sukakties. Sukak
tuvininkas jau keliolika metų 
gyvena Ritos ir Algimanto Jalo- 
veckų namuose. Rita Daunorai- 
tė-Jaloveckienė su seserimi, ku
ri taip pat gyvena Venecueloje, 
yra Anglijos lietuvaitės, Londo
ne spaudos darbuotojų ir visuo
menininkų Daunorų šeimos 
dukros.

Išvažiavę iš Karako vis kilo
me augštyn Į kalnus. Jaloveckų 
gyvenvietė yra maždaug 1.600 
metrų augštumoję, apie 25 km 
nuo Karako miesto. Kelias gra
žus, iš abiejų pusių kalnai ir slė
niai, žaliuoją diemedžių, eglių 
ir eukaliptų medžiai. Nepapras
tai buvo smagu pabėgti nuo sle
giančių sostinės karščių.

Stasys Jankauskas yra dar 
vienas iš gyvųjų Vilniaus kraš
to kovotojų už Vilniaus prijun
gimą prie Lietuvos. Daugelį 
kartų kalintas kalėjimuose ir 
porą sykių laimingai išvengęs 
mirties bausmės.

Stasys Jankauskas gimė 1905 
m. balandžio 4 d. Čižiūnų kai
me, Valkininkų valsčiuje, Tra
kų apskrityje. Tėvai — mažaže
miai ūkininkai, šeimoje — trys 
seserys ir 5 broliai. Pradinį 
mokslą gavo pas daraktorką ir 
caro mokykloje. Vėliau mokėsi 
slaptose lietuvių mokyklose ir 
privačiai, ruošdamasis egzami
nams į Vilniaus mokytojų semi
nariją (50 km nuėjo pėsčias eg
zaminų laikyti). Mokytojų semi
nariją baigė 1920 m. Mokytoja
vo įvairiose Vilniaus krašto mo
kyklose. Iš viso Vilniaus krašte 
dirbo 10 metų. Uždarius len
kams lietuviškas mokyklas, 
slaptai mokė mokinius per Šv. 
Kazimiero draugiją lietuvių kal
bos ir istorijos.

Kai lenkai užėmė Vilnių, da
lis lietuvių karių pasiliko ir 
slapstėsi. St. Jankauskas gyve
no netoli Lietuvos sienos ir ge
tai pažinojo pasienio zoną. Dėl- 

„to dažnai tekdavo slaptai per
vesti lietuvių karius į Lietuvos 
pusę. Kartą St. Jankauskas ir 
kiti jo kambario draugai buvo 
suimti ir kalinami. Grėsė mir
ties bausmė, bet dr. J. Basana
vičiaus pastangų dėka Vilniuje 

STASYS JANKAUSKAS, vilnietis 
mokytojas, sulaukęs 75 metų amžiaus 
Venecueloje Nuotr. B. Deveikio

A+A 
STASIUI JACKUI 

mirus,
jo broliams BENIUI, ZIGMUI, kitiems giminėms ir 

artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuojautą —

Toronto Lietuvių Namų 
Vyrų Būrelis

A+A 
ALEKSUI GARSTUI 

Lietuvoje mirus,
jo seserims JANINAI STARIENEI, LIUDAI ŠILEI
KIENEI bei jų šeimoms liūdesio valandoje nuoširdžių 

užuojautų reiškia —

J. E. Kazickai J. M. Zurbai

J. Gimžauskas

ir Varšuvoje buvo išgelbėti. Už 
lietuvybę teko sėdėti Rudiškių, 
Varėnos, Vilniaus ir Lydos ka
lėjimuose.

Už nelegalų vaikų mokymą 
savo gimtajame Valkininkų 
valsčiuje St. Jankauskas buvo 
nubaustas ir sėdėjo tris mėne
sius kalėjime. 1931 m. paliko 
Vilnių ir tęsė darbą Lietuvoje.

Užėjus II D. karui, St. Jan
kauskas vėl dirbo Skubėtų mo
kykloje, Jašiūnų valsčiuje. Tuo 
metu vokiečiams jį įskundė dvi 
lenkų dvarininkės už priešvo- 
kišką veiklą. Vokiečių buvo su
imtas ir perduotas karo lauko 
teismui. Susirinkus karininkams 
posėdžio, jis atsiminė, kad kiše
nėje turi vokiečių komendanto 
išduotą su grafo Vedei parašu 
pažymėjimą, kuriame prašoma 
teikti Stasiui Jankauskui ir jo 
būriui visokeriopą pagalbą, nes 
jis ir jo dalinys ginąs nuo ko
munistų užpuolimų. Vokiečiai, 
atidžiai perskaitę raštą, St. Jan
kauską paleido.

Po metų persikėlė dirbti į Ta
bariškių mokyklą Vilniaus kraš
te. Toji sritis buvo valdoma len
kų partizanų. Vieną naktį jį su
ėmė, 4 valandas tardė ir mušė. 
Reikalavo atiduoti ginklus, ku
rių jis neturėjo. Nutarė sušau
dyti. Nuvedė už daržinės ir pa
statė prie sienos. Keturi vyrai 
atsistojo priešais ir ištiesė šau
tuvus. Tuo metu netikėtai pasi
rodė vienas iš vyresniųjų parti
zanų ir sulaikė šaudymą, saky
damas: “Tavo laimė, kad gerai 
sugyvenai su apylinkės žmonė
mis”. Nesušaudė, bet užtat mu
šė, kartodami: “Še tau už Lie
tuvą, še tau už Vilnių!”

Palikęs vienas, sužeistas ir 
be drabužių, vos nuėjo iki kle
bonijos, kur jam aptvarkė žaiz
das, įvyniojo į šlapias paklodes. 
Atsigavęs pasiskolino drabužius 
ir iškeliavo namo.

Apie šį įvykį tuojau sužinojo x 
visų lietuviškų institucijų veikė
jai ir atėjo jo aplankyti. Netikė
jo, kol St. Jankauskas neparo
dė žaizdotos ir sukapotos nuga
ros.

Artėjant sovietiniam frontui, 
su kitais tautiečiais pasitraukė 
užsienin ir apsigyveno bei mo
kytojavo Salzburgo mieste, Aus
trijoje. Į Venecuelą atvyko 
1947 m.

Venecueloje, Altavistos prie
miestyje, ant Petro Songailos 
žemės sklypo įsteigė pirmąją 
lietuvių “Vargo mokyklą”. Jau
nimui dėstė lietuviu kalbos ir 
istorijos pamokas. Bendruome
nės veikloje dirbo nuo pirmųjų 
atvažiavimo metų į Venecuelą, 
eidamas įvairias pareigas, kol 
sulaukė senatvės. Didelis St. 
Jankausko nuopelnas, kad gy
dytojo Jalovecko šeima ir jos 
vaikai šiandieną kalba lietuviš
kai.

Sulaukus senatvės, sušlubavo 
sveikata, susilpnėjo regėjimas. 
Gimtadienio proga Vilniaus 
krašto kovotojui visa atsilankiu
siųjų grupė sugiedojo “Ilgiau
sių metų”, o kun. Antanas Per- 
kumas palaimino jo ateities me
tus.

St. Jankauskas dėkodamas 
pareiškė: “Jei būčiau šiandieną 
dar jaunas ir pajėgus, kaip 
anais laikais, antrą kartą eičiau 
kovoti, kad Lietuva atgautų 
laisvę”.

Vaišėse dalyvavo didelė dalis 
jaunimo — beveik visi buvę St. 
Jankausko auklėtiniai. Buvęs 
mokytojas prašė jaunimą gerb
ti savo tėvų kalbą ir dirbti jos 
labui.

Venecueloje San Casimiro miestelyje po kazimieriniu pamaldų — lietuvių būrys su vyskupu ALFREDO ROD- 
RIGUEZ ir kun. ANTANU PERKUMU Nuotr. Br. Deveikio

Taip rašo žydai apie save
Izraelyje, Tel-Avivo mieste, 

yra leidžiamas savaitinis žurna
las “Krug” rusų kalba. Jame 
dažnai rašoma ir lietuviams rū
pimais klausimais. Š. m. 145 nr. 
rašoma apie užsienio radijo 
transliacijas rusų kalba. Jame 
sakoma, kad radijo stotis “Izra
elio Balsas”, neprarasdama sa
vo tautinės dvasios, galėtų taip 
pat kalbėti apie rusų, ukrainie
čių, baltiečių, kiniečių ir vietna
miečių problemas.

“Krugo” š. m. 147 nr. įdėtas 
red. G. Mordelio vedamasis 
“Amžina garbė?” Jame rašoma, 
kad Izraelyje balandžio 13 d. 
minima tautos katastrofos ir jos 
herojų 35 metų sukaktis. Auto
rius, buvęs Dachau kalinys nr. 
92704, sako: koks čia heroiz
mas, jei naciai be didesnių 
nuostolių nužudė 6 milijonus 
žydų. Esą tai įvyko todėl, kad 
didžiosios valstybės nenorėjo 
kištis į Vokietijos vidaus reika
lus. 1938 m. rugsėjo mėn. nuo
šaliame Prancūzijos miestelyje 
įvyko 38 valstybių konferencija, 
dalyvaujant Sov. Sąjungai, kur 
Hitleris siūlė joms įsileisti 
1,300,000 žydų be jokio turto. 
Nė viena valstybė nesutiko, iš
skyrus Dominikos respubliką. 
Pastaroji sutiko su sąlyga, kad 
kiekvienas atveš mažiausiai 
1,000 dolerių.

Hitleris suprato galįs ramiai 
naikinti žydus, tik trūko terito

Šį gegužės mėnesį padidinkite 
savo šeimoje meilės šilumą

Parodykite, kad labai jais rūpinatės. Apkabinkite juos. Išsiveskite 
j parkų. Džiaukitės su jais. Raskite daugiau laiko jiems. Meiliai 
kalbėkite su jais ir daug klausykite. Pasišaukite juos.

Jei tai pradėsite daryti gegužės mėnesį, jausite pasekmes 
ištisus metus. Tai pajus ir jūsų šeima.

Gegužis yra šeimos vienybės mėnuo Ontario provincijoje

Margaret Birch, 
Provincial Secretary 
for Social Development 
William Davis, Premier

Ontario

rijos naikinti “be liudininkų”. 
Paėmus Lenkiją ir Sov. Sąjun
gą. tokia teritorija atsirado.

Katastrofa įvyko todėl, kad 
Europos žydai nematė artėjan
čios Teismo dienos. Jiems buvo 
šaukiama: “Žydai, važiuokite į 
savo Palestiną!”, bet jie nekrei
pė dėmesio.

Autorius kaltina žydų bend
ruomenių vadov>'bes, kad nega
lėjo surinkti 300 svarų sterlin
gų, kurių reikalavo anglai už 
“certifikatą” apsigyventi Pales
tinoje. Kaltina sionistine vado-, 
vybę su Veichmanu prešaky, ve
dusią mirtiną kovą su žabotins- 
kiu, šaukusią Lenkijoje, Lietu- 
vije, Latvijoje ir Čekoslovakijo
je: “Žydai, atkovokite jėga sa
vo tėvynę! Geriau gyventi smė
lynų palapinėse, kaip ant ugni
kalnio!”

Autorius kaltina Sochuto ir 
Histadrugo vadus, visas Pales
tinos partijas, nesugebėjusias 
žudomiesiems sutelkti pagalbos 
pasauliniu mastu, kai jau paaiš

AUTOMOTIVE FIBERS 
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas 
ir dažymas: sąžiningas darbas, pigios kainos. 

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

kėjo, kas vyksta Bergen-Belze- 
ne ir kitur.

Autorius kaltina Europos 
tautas, išskyrus danus, bulga
rus ir suomius, išdrįsusius pasa
kyti vokiečiams: “Mūsų žydai 
— pilnateisiai piliečiai. Neno
rime jų žudyti!” Lietuviai išgel
bėjo 215 žydų, latviai — 50, es
tai — 5, olandai —700, prancū
zai — apie 5.000.

Netiesa, kad žydai buvo žudo
mi kaip galvijai — be pasiprie
šinimo. Įvyko sukilimų lage
riuose ir getuose, kurių metu 
žuvo 15.000 vokiečių. Taip pat 
žinomi tūkstančiai vietinio po
būdžio pasipriešinimų.

Čekų rašytojo V. škutino 
laiške olimpinių žaidynių komi
teto pirm. Killaninui tarp kitko 
rašoma: “Jums nekliudo, kad 
olimpiados vasaros dalis įvyks 
Taline, Estijos sostinėje, kuri 
kartu su Lietuva ir Latvija nuo 
1940 m. yra okupuota Sov. Są
jungos, ir kurios penki milijo
nai piliečių buvo sunaikinti ar 
išsiųsti Sibiran”. J. Str.
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Religija ir sovietu
jaunimas

Žurnalo “Religion in Communist 
Lands” 1979 m. 4 nr. yra išspaus
dintas Anatolijaus Levitino-Krasno- 
vo straipsnis jaunimo tema. Čia pa
teikiama jo santrauka.

1940 m. pradžioje atrodė, kad 
religija Rusijoje yra sunaikin
ta. Beveik neliko šventovių. 
Tiesa, Maskvoje dar buvo laiko
mos pamaldos 30 ar 40 švento
vių, bet provincijoje praktiškai 
nebuvo atidarytų. Baku su mili
jonu gyventojų neturėjo nė vie
nos šventovės, nė vįenos meče
tės. Religija buvo “tabu” sovie
tų inteligentijoje, kuri laikė 
bloga mada parodyti net šiokį 
toki žinojimą apie religiją. Re
ligija atrodė mirusi.

Visdėlto vėliau religija prasi
veržė, lyg žolės lapelis pro mies
to gatvės grindinį.

Autoriaus patirtis
Kai autorius buvo 23 metų 

amžiaus, dėstė literatūrą vieno
je Petersburgo mokyklų. Jis ne
slėpė savo religinių įsitikinimų. 
Kadaise jis pasakęs draugui stu
dentui, kad esąs tikintis ir kas
met einąs į Velykų vigiliją. 
Draugas ironiškai pasijuokė iš 
jo, manydamas, kad autorius 
yra ekscentrikas, linkęs į kraš
tutinumus. Po trisdešimt pen- 
kerių metų autorius netikėtai 
sutiko šį asmenį Vienoje, kuris 
jam pasakęs: “Dažnai Tave pri
simenu: buvai pirmas asmuo, 
kalbėjęs man apie religiją”. Vė
liau jis priėmė krikščionių tikė
jimą. Tuo pačiu metu Briansko 
rajono mažas kaimo vaikinas 
Dimitrijus Dudko, eidamas nuo 
vieno namo prie kito, garsiai 
skaitė Evangeliją. Vėliau jis bu
vo įšventintas kunigu ir dabar 
plačiai žinomas užsienyje kaip 
gabus pamokslininkas.

Karo poveikis
Prasidėjus karui, atėjo ir re

ligijos atgimimas Sov. Sąjungo
je. Vokiečių okupuotose srityse 
plačiai buvo atidaromos švento
vės dėl gilaus gyventojų religin
gumo. Religijos atgimimo reikš
mė karo reikalams buvo pripa
žinta ir Kremliaus politikų. 
1943 m. rugsėjo 4 d. Stalinas 
priėmė Maskvos metropolitus ir 
sutiko leisti veikti rusų Orto
doksų Bendrijai. Buvo vėl at
statytas patriarchatas bei hier
archija ir atidarytas ribotas 

šventovių skaičius. Kartu Orto
doksų Bendrija pateko į žiaurią 
sovietų vyriausybės politinę 
kontrolę, šventovėms buvo leis
ta atlikti tiktai religines apei
gas, bet kategoriškai uždrausta 
skleisti “religinę propagandą”. 
Tačiau staigus sąjūdis religijos 
link buvo toks stiprus, kad 
praktiškai buvo neįmanoma jo 
nuslopinti. Kai vėl buvo atida
rytos seminarijos, jos buvo pri
pildytos jaunais kandidatais iš 
viso krašto.

Nusivylęs jaunimas
Ir šiandien jaunimas jaučia 

trauką į religiją, nes yra nusi
vylęs marksizmu — leninizmu. 
Sovietų ideologija patyrė mirti
ni smūgį 1956 m., kai buvo nu
vainikuotas Stalinas.

Kai jauni žmonės rimtai ne
bežiūri į marksizmą — leniniz
mą, susidarė ideologinė tuštu
ma. Liūdna, kad ši tuštuma dau
giausia užpildoma alkoholiu. 
Kaikurie jauni žmonės nuėjo į 
politiką, atvirai pereidami į opo
ziciją prieš valdžią. Žymi jaunų 
žmonių dalis palinko į religiją. 
Jauni intelektualai miestuose 
atranda kelią į religiją sąmo
ningu ir ilgu jieškojimu, kai 
darbininkai ir ūkininkai provin
cijoje linksta į religiją, akinami 
elementaraus impulso, ateinan
čio iš pasąmonės ar įkvėpimo. 
Intelektualinis miestų jaunimas 
paprastai jungiasi į Ortodoksų 
Bendriją, bet provincijoje dau
giausia įsijungia į vieną iš dau
gelio sektų.

Rusų Ortodoksų Bendrija 
traukia daugiausia išsilavinu
sius ir atsilikusius asmenis. Tie, 
kurie yra. tarp šių dviejų gru
pių, daugiausia laikosi nuoša
liai. Religinis tikėjimas yra re
tas vidurinio amžiaus grupėje 
(30-50). Didžiausią dalį lankan
čių pamaldas sudaro vyresnio 
amžiaus moterys. Dauguma jų 
yra mažo išsilavinimo, valyto
jos, namų darbininkės ir kol- 
chozininkės. 75% jų yra buvu
sios komjaunuolės, lankiusios 
sovietinę mokyklą. Yra ir jaunų 
žmonių — 18-30 m. amžiaus, 
kurie lanko šventovę. Tėvo Di- 
mitrijaus Dudko laikytos pa- 

. maldos Maskvos šventovėje bu
vo lankomos išimtinai jaunimo.

Plinta sektos
Jaunų išsilavinusių žmonių 

palinkimas į Ortodoksų Bendri
ją yra didžiųjų miestų ir inte
lektualinių sluogsnių reiškinys, 
bet provincijoje auga sektos. 
Šių sektų labai bijo sovietų vy
riausybė, nes jas sunku kontro
liuoti ir neįmanoma nuraminti. 
Iš sektų daugiausia paplitę bap
tistai. Dažnai jais tampa kolcho
zų ir fabrikų darbininkai, kal
viai, staliai. Taip pat yra balta
rankių tarnautojų, braižytojų, 
buhalterių, technikų. Jie yra 
giliai pasipiktinę sovietiniu gy
venimu — apgaule, šlykščių pa
taikavimu, bailumu ir nevaržo
mu girtuokliavimu. Ortodoksų 
šventovė jiems nesuprantama 
— nežinoma kalba, apeigos, 
keista apranga, verkiančios mo
terys. Atėję į šventovę, po ke
lių minučių jie išeina. Vėliau 
jie sutinka paprastą žmogų, ku
ris duoda jiems skaityti Naująjį 
Testamentą. Daug ko nesupran
ta, daug kuo stebisi, bet skaito. 
Paprasti, aiškūs žodžiai, kažkas 
aktualaus ir jų šios dienos gyve
nimui. Vėliau jie pristatomi 
evangelikams. Ten jie sutinka 
paprastus žmones, kaip jie, bet 
žmones, kurie negeria, nerūko, 
atmeta muštynes ir bjaurią kal
bą. Sektantų tarpe yra labai iš
sivysčiusi savitarpinė pagalba. 
Jų tarpe nėra dykaduonių — 
visi dirba ir padeda vienas ki
tam. Jaunas vaikinas, jieškan- 
tis tiesos, todėl greičiau įsijun
gia i sektą, negu į Ortodoksų 
Bendriją. Bet žmogus, kuriam 
reikalingas gilesnis mistinis 
patyrimas, turtingesnis religi
nis maistas, to pasigenda pas 
baptistus. Todėl daug jų nepa
silieka baptistais, o jungiasi į 
mistines sektas^— sekmininin- 
kus, adventistus, jehovininkus. 
Jos. nepaisant žiauraus perse
kiojimo, vis auga.

Tai rodo, kad rusų jaunimas 
pabudo iš ilgo miego, įieško, 
keliauja. Pasak autoriaus. Rusi
ja pergyvena laukimo laikotar
pį. Naktis praėjo. Miegantieji 
pabunda. Gyvenimas pradeda 
judėti. Kokia bus diena?

Paruošė J. Str.

• Laisvos spaudos siekis — laisva 
Lietuva

■i I
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Paveikslai, kurie daug ką reiškia
Dail. Jurgio Juodžio kūryba torontiškėje parodoje

Privačiai iniciatyvai šlubuojant

DAIL. DAGYS
Jei peržvelgiame meno dar

bus. randamus visame pasauly
je nuo seniausių laikų, matome, 
kad jie yra labai įvairūs. Bet 
juos galima suskirstyti į dvi 
kraštutines grupes: viena, kur 
vyrauja mintis, kita, kur neįsi- 
leidžiama beveik jokia mintis, 
o tik siekiama estetinio pasiten
kinimo. šiai grupei galima pri
skirti beveik visus darbus, ku
riuos globoja šūkis menas me
nui. Kaip visur tarp kraštutinu
mų yra neaiškus vidurys, taip 
ir mene jis egzistuoja. Šis cent
ro menas laikomas klasikiniu, 
nes čia ir mintis, ir estetinė for
ma yra tinkamai išbalansuotos, 
viena kitos nepavergia.

Senojo pasaulio menas pri
klauso daugiausia pirmajai gru
pei. o naujųjų laikų — antrajai. 
Kaip senųjų laikų dailininkai, 
taip ir dabartinių laikų publika 
(eiliniai meno darbų stebėtojai) 
žiūrėdami į juos visų pirma 
klausia: ką tas darbas reiškia? 
Dažnai šie žiūrėtojai skeptiškai 
nusisuka nuo tų meno darbų, 
kurie jiems nieko nereiškia.

Dail. Jurgio Juodžio darbai 
daug ką reiškia, todėl žmonės 
juos atidžiai apžiūri, diskutuo
ja ir ginčijasi apie juos sustoję. 
Bet menininkai pro juos praei
na nesužavėti arba net visai nuo 
jų nusisuka, nes perdidelis li
teratūrinis turinys jiems yra 
nepriimtinas. Jie jieško tik ori
ginalios, viename stiliuje, vie
nodoje technikoje išlaikytos 
formos.

Dail. J. Juodis yra savotiškas 
dailininkas, bet ar jis origina
lus? Publika, kuri pažįsta visų 
lietuvių dailininkų darbus, tuo
jau pasako: jis seka dail. Kazį 
Šimonį. Ar Šimonio darbai tu
rėjo Juodžio darbams įtakos, ar 
ne, sunku pasakyti, bet kaiku- 
rie jų elementai yra labai pa
našūs. Tai yra J. Juodžio kūry
bos minusas. Jei nebūtų buvę 
Šimonio, šio minuso niekas Juo
džiui neprirašytų.

Šiais laikais mene yra labai 
vertinamas originalumas (jo 
siekdami kaikurie asmenys nu
ėjo į kraštutines nesąmones). 
Dideliu minusu laikomas vieno 
darbų artimumas kito asmens 
darbams. Kartą paklaustas vie
nas žymus dailininkas, kuris jo 
meno aptarimas jam būtų malo
niausias, atsakė: jei pareikštų, 
kad jo darbai neprimena kitų 
autorių darbų, kad jam kiti ne
turi įtakos, kad jis nieku nese
ka.

Kaikurie dail. J. Juodžio dar
bai sukurti, vadovaujantis pla
čiomis literatūrinėmis minti
mis. Todėl jie yra pertriukšmin- 
gi. permargi ir neleidžiantys 

MYLIMAM BROLIUI
A+A

STASIUI JACKUI
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą BENEDIKTUI ir 
ZIGMUI JACKAMS, taip pat sesutei, broliams bei 
kitiems artimiesiems JAV-se, Argentinoje ir Lietu
voje —

O. Skrebūnienė ir sūnūs

O. ir I. Delkai su šeima

Padėka
Mirus brangiam mūsų vyrui, tėveliui ir seneliui

A+A
BERNARDUI ŠTURMAICIUI

1980 metų kovo 31 dieną,

gilią padėka reiškiame Hamiltono Aušros Vartų para
pijos klebonui prel. dr. J. Tadarauskui už sukalbėtą Ro
žini koplyčioje, atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą į pas
kutinę poilsio vietą — lietuvių kapines Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, suteiku
siems velioniui paskutinį patarnavimą.

Esame labai dėkingi giminėms, draugams, pažįsta
miems už atsilankymą koplyčioje, aukas šv. Mišioms, 
už atsiųstas gėles ir pareikštas užuojautas žodžiu bei 
raštu.

Ačiū šeimininkei ir visoms geradarėms už gražiai 
paruoštus pusryčius.

Su pagarba ir dėkingumu —

Nuliūdę: žmona Julija, 
duktė Danutė ir anūkai, 
duktė Laimutė ir šeima

tinkamai suvokti minties. Apie 
tokius darbus minties priešinin
kai mėgsta pasakyti: kam tai 
piešti — geriau aprašyti. O kai- 
kurios kitos kompozicijos, kaip 
su gusarais ar ulonais, labai 
tinkamos fotografijai. Apie 
juos kritikai išsireikštu: reikė
jo nufotografuoti, vaizdas būtų 
tikslesnis.

Dail. Juodis, to nepaisyda
mas. drąsiai veržiasi pro šitas 
nacių dailininku ar meno kriti
kų suformuluotas užtvaras ir 
plačius bei painius literatūri
nius siužetus stengiasi labai 
ryškiai realistiškai pavaizduoti. 
Tai labai sunkiai pasiekiami 
tikslai ir labai gerai tam pasi- 
ruošusiems dailininkams. O J. 
J. šio pasiruošimo aiškiai stin
ga. Todėl kaikur matyti per
daug ryškios paišybinės klaidos. 
Pvz. “Naujakurio sodyba” rodo, 
kad perspektyva J. J. yra dar 
neištirtas pasaulis. Kaikas tuos 
netikslumus nori pateisinti dai
lininko laisve. Ne, tos rūšies 
darbams laisvė neleistina, su ja 
neįkopsi į augštesnes meno sfe
ras. Dailininkas turi laisvę pasi
rinkti ar susikurti stilių, bet 
jame viskas turi šokti pagal tą 
muziką. Man atrodo, kad J. Juo
dis, pradėdamas savo darbus, 
turėtų juos parodyti gerai pie
šiančiam asmeniui, tada jo dar
buose neliktų paišybinių netiks
lumų.

J. Juodis labai mėgsta vaiz
duoti tą kilnų gyvulį arklį. Pas 
ji jie visi yra tikri heroiniai 
žirgai. Tai gerai. Bet kartais jis 
turėtų sulaužyti šias sustingu
sias, užšaldytas formas ir įsigi
linti į realybės nuotaikas. Tie 
žirgai tinka valdovams ir pasa
kiškiems herojams — sudaro di
dingą nuotaiką, bet kam jis ant 
tokių žirgų pasodino enkavedis
tus paveiksle “Pakeliui į Sibi
rą”? Juk 1940 m. aiškiai visi 
matėme su kokiais kuinais jojo 
Raudonoji Armija į Lietuvą. 
Nejaugi Sibire jodinėjo žirgais? 
Kūryboje reikia gilintis ir į 
dvasinę nuotaiką ir kurti atitin
kamą formą.

Geresnieji J. Juodžio darbai 
yra tie, kurie netaip triukšmin
gi. kur nėra daug ir labai pa
brėžtų smulkmenų. Vieni iš 
nedaugelio tokių buvo “Nakti
gonė Dzūkijoje”, “Pro Ameri
ka”, “Kraujo puta”.

Dail. J. Juodis dirba labai rū
pestingai, yra pasišventęs savo 
kūrybai, atidžiai išdailina for
mas ir spalvų perėjimus, kurių 
pas jį yra labai daug tarp tų 
besikertančių linijų. Jis visiškai 
nepripažįsta spalvų pataškymo.

Dail. Juodis yra ryški asme
nybė. Jei jo nebūtų, lietuvių 
mene trūktų šios kūrybos.

Hamiltono lietuvių mėgėjų teatras “Aukuras", minintis š.m. gegužės 4 d. 30 metų veiklos sukaktį. Pirmos eilės 
viduryje: sol. S. Žiemelytė, administratorius K. Mikšys, režisorė E. Kudabienė, aktorė M. Kalvaitienė ir kiti

Jo namai pilni teatro dekoracijų
Pokalbis su hamiltoniškio "Aukuro" administratorium Kaziu Mikšiu

— Esate “Aukuro” adminis
tratorius. Norėčiau sužinoti, kas 
sudaro “Aukuro” valdybą?

— Ją sudaro šie asmenys: rež. 
Elena Dauguvietytė-Kudabienė, 
Antanės Mingėla, Marytė Kal
vaitienė, Dalia Jonikaitė ir aš. 
Valdybos sudėtis beveik kas me
tai keičiasi. Su valdybos sudary
mu būdavo ir yra daug sunku
mų. Kai paskelbiama sueiga, nė 
vienas nenori ateiti — tenka as
meniškai kviesti į valdybą.

Ilgiausiai valdyboje išbuvo A. 
Mingėla — nuo pat “Aukuro” 
įsteigimo. Jam priklauso mūsų 
visų padėka. Ilgus metus valdy
boj dirbo Antanas Kaušpėdą, 
kuris taip pat vaidindavo ir 
dirbdavo prie dekoracijų. Aldo
na Volungienė ir Ada Petraitie- 
nė irgi daug dirbo “Aukurui”.

Be dekoracijų, teko rūpintis 
artistų apranga. Daugiausia 
prie šio darbo yra prisidėję: p. 
Bungardienė, p. Rickienė, p. 
Petraitienė ir p-lė Mikšytė. Kai 
reikėdavo aktoriams brangių 
papuošalų, juos padarydavo Aid. 
Volungienė. Plieninius ginklus 
iš medžio padarydavo A. Volun
gė.

Didžiausia talka buvo suorga
nizuota, kai buvo vaidinama 
“Mindaugo mirtis” ir “Gulbės

Anglų rašytojo Slėpiningos novelės
PR. NAUJOKAITIS

Darbštusis grožinės literatū
ros vertėjas išeivijoje Povilas 
Gaučys išverčia ir išleisdina žy
miųjų pasaulio rašytojų kūrinių 
knygą po knygos. Neseniai iš
ėjo “Anglų novelės” (1974), 
“Azorino rinktinės novelės” 
(1979). Dabar turime po ranka 
žymaus anglų rašytojo Robert 
Louis Stevensono “Slėpiningas 
noveles” (1980). Daugybę verti
mų, laukiančių leidėjo, P. Gau
čys turi rankraščiuose.

Apie R. L. Stevensoną (1850- 
1894) vertėjas taip rašo: “Jo 
novelės gyvos, pilnos įtampos ir 
neužmirštamos, o savo meistriš
kumu vaizduoti baisenybes, 
šmėklas ir nežemiškus džiaugs
mus neatsilieka nuo E. A. Poe 
novelių. — Stevensono pasauli
nę garbę didina laikas. Jo vei
kalai nesensta ir pasilaiko neiš- 
blėstančią originalumo kvaptį. 
Jo kūryba patraukia visokio 
amžiaus skaitytojus. Savo vaiz
duote ji pavergia jaunuomenę. 
Savo originalumu žavi suaugu
sius. Savo stiliaus prašmatnu
mu — senuosius. Visos trys kar
tos mėgsta jo spalvingumą, ryž
tumą ir poetinę drąsą” (8 psl.).

Knygoje yra šešios novelės. 
Jose visose randame nekasdie
nišką nuotykį. Novelė “Dr. Je- 
kylio ir Mr. Hydo keistas atve
jis” atskleidžia dr. Jekylio drą
sius eksperimentus fiziškai at
skirti žmoguje gerąją ir blogąją 
prigimtį. Jo paties atrastų vais
tų pagalba daktaras savo blogą
ją prigimtį paverčia misteriu 
Hydu. Ta naujoji asmenybė da
ro žiaurius nusikaltimus: su
mindžioja mažą mergaitę, už
mušą žymų žmogų — visai jam 
nepažįstamą ir nieku nenusikal
tusi. Kitų kančios jam teikia 
malonumą. Tačiau Hydas įgyja 
galią patį .Tekyli prieš jo valią 
paversti Hydu, ir tokiu būdu 
daktaras priverčiamas mirti.

Novelėje liečiama sąžinės 
problema. Prigimtyje glūdįs 
blogis yra žmogaus jėgomis ne
suvaldomas, nenusilenkia gera
jai prigimties daliai, o stengia
si ją pavergti. Ši novelė labai iš
garsino R. L. Stevensoną ir 
skaitytojų buvo labai mėgsta
ma. 

giesmė”. Reikėjo pavaizduoti 
žmones anų laikų aprangoje. 
Anų laikų baldus patiems rei
kėjo pasidaryti. Kaip matote, 
buvo daug dirbama.

— Kiek jau metų dirbate su 
“Aukuru”?

— Jau 20 metų. Dabar sunku 
gauti žmonių, tai taip ir tebedir
bu. Įstojau į “Aukurą”, kai vai
dino K. Binkio “Atžalyną” 1960 
m. Ten atlikau Žiogo vaidmenį. 
Į “Aukurą” buvo įtraukti dail. 
Algis Trumpickas, Aldona Ma- 
tulisz ir Stasys Dramantas. Ma
no darbas buvo techniškas. Vė
liau padėjo p. Steiblienė, p. 
Dolienė, L. Stungevičienė ir M. 
Repčytė.

Daugiausia rūpesčių sukelda
vo dekoracijų sutvarkymas-už- 
baigimas. Tas darbas teko man 
pačiam. Dirbant fabrike tai ne
lengva, ypač kai reikia išva
žiuoti kur nors toliau. Per ilgą 
laiką susikrovė labai daug de
koracijų — kaip tikrame teatre.

— Kur laikote dekoracijas?
— Jos buvo sukrautos Lietu

vių Namuose. Ten turėjome di
deles patalpas. Lietuvių Namus 
pardavus ir neradus naujų pa
talpų, teko parsigabenti į savo 
namus. Dekoracijos užima visą

Nemažiau populiari novelė 
yra “Markheimas”. Joje vaiz
duojama, kaip Markheimas nu
žudė senienų krautuvės parda
vėją ir mėgino krautuvę api
plėšti. Polinkiu į blogį Markhei
mas yra panašus į misterį Hydą. 
Tačiau jame dar atbunda sąži
nė, čia pasirodanti žmogaus pa
vidalu. Ji nekliudo žmogžudžio 
norui susirasti krautuvininko 
pinigus ir net įspėja grįžtančios 
tarnaitės pavojų. Tačiau Mark
heimas neskuba pasišalinti iš 
nusikaltimo vietos ir, sutikęs 
tarpduryje grįžtančią tarnaitę, 
prašo pašaukti policiją, prisipa
žįsta, kad nužudė šeimininką. 
Sąžinės balsas privertė nusikal
tėlį pasiduoti į teisingumo ran
kas.

Šiurpius nuotykius vaizduoja 
novelė “Lavonų grobstyto j as”. 
Medicinos mokyklos anatomi- 
kumui buvo perkami lavonai iš 
įtartinų padaužų, paryčiais at
gabenančių dar visai ką tik mi
rusių žmonių lavonus. Daugu
mas jų buvo pačių pristatytojų 
nužudyti. Du parinkti studentai 
tvarkė lavonų reikalus. Vienas 
jų — Fettis dar tebeturėjo jaut
rią sąžinę, bet jo bendradarbis 
Macfarlenas už pinigą jau galė
jo viską padaryti. Jis nužudė 
savo lėbavimų draugą ir priver
tė Fettį tylėti. Vėliau jie atkasi
nėjo kapus ir iš ten vežė lavo
nus. Nepaprastas nuotykis juo
du abu mirtinai išgąsdino: mai
še, vietoje iš kapų paimto mo
ters lavono, jie rado jau seno
kai nužudyto ir anatomikume 
supjaustyto lėbautojo Grayaus 
lavoną.

žmoguje įsikūnijusio velnio 
išmonės vaizduojamos novelėje 
“Susuktakaklė Jonė”. Ten net 
klebonas tiki velnio pasirodymu 
juoduko pavidalu ir jo įlindimu 
į tarnaitės Jonės kūną. Su vel
niu, turtų teikėju, turime reika
lo novelėje “Butelio velniukas”. 
Šioje novelėje velnias visai jau
kus, jis tik vykdo sutartį, ir 
pats žmogus jo teikiama pagal
ba kuriasi laimę ar nelaimę. Bu
teliuko pirkimas ir pardavimas 
sukuria įdomių psichologinių 
ir moralinių padėčių. Novelė 
pasižymi stiliaus vaizdingumu.

Tik viena novelė “Netikėtas 
nuotykis” neturi nieko nei vel- 

trečią augštą ir du kambarius 
antrame augšte. Jos yra laiko
mos ne už pinigą, bet už ačiū. .

— Ko tikitės iš visuomenės?
— Vienintelis ir didžiausias 

pageidavimas būtų, kad žmonės 
mūsų vaidinamus veikalus gau
siai lankytų. Keista! Kai Hamil
tone vaidinamas veikalas, žmo
nių būna nedaug. Išvažiavus to
liau, jų prisirenka pilnos salės. 
Čia tinka posakis: savame kraš
te pranašu nebūsi..

Mūsų pokalbį sekusi režisorė 
E. Kudabienė pridūrė:

— Kadangi Hamiltono lietu
vių visuomenė rodo vis mažiau 
susidomėjimo “Aukuru”, tai 
daugiakultūrė visuomenė mus 
ragina, remia, sudaro puikias 
sąlygas dalyvauti daugiakultū- 
riuose festivaliuose Hamiltone 
ir Toronte.

Berašydama šį pasikalbėjimą 
“Aukuro” 30 metų sukakties 
proga su E. Dauguvietyte-Kuda- 
biene ir K. Mikšiu, supratau jų 
pasišventimą.

Kaip dažna lankytoja “Auku
ro” vaidinimų mačiau neužmirš
tamus momentus, kurie pra- 
skraidrino mano kasdienybę. 
Tariu jiems ačiū.

Gertrūda Repčienė

niško, nei raganiško, neslepia 
savyje jokio nusikaltimo ar mo
ralinės skriaudos. Įsilinksmi
nęs karys tamsią naktį paklysta 
Londono senamiestyje ir, bėg
damas nuo sargybinių pro du
ris, kurios atsidaro į vidų, bet iš 
vidaus neatidaromos, patenka į 
paslaptingus didikų rūmus ir 
ten verčiamas vesti merginą, 
kurios niekad anksčiau nebuvo 
matęs. Jei neves, jo laukia kar
tuvės. Pagaliau vienas kitam 
jaunieji patinka, ir vestuvės per 
prievartą abiem žada laimės. 
Anekdotinis nuotykis paverčia
mas meilės istorija.

Novelės išverstos sklandžiai, 
kalba gera (ją peržiūrėjo Pra
nas Razminas). Pasitaiko viena 
kita korektūros klaida. Skaity
tojai turėtų tomis slėpiningo
mis novelėmis būti patenkinti.

Robert Louis Stevenson, SLĖPI
NINGOS NOVELES. Vertė Povi
las Gaučys. Viršelis — dail. Vy
tauto O. Virkau. Išleido “Rūta”, 
spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Čikaga 1980 m., 248 psl. Kaina 
nepažymėta.

Pokalbis apie tikrus ir netikrus tautinius lietuvių drabužius “Tėviškės Žiburių” spaudos vakare. Iš kairės: dail. A.
Tamošaitis ir J. Rinkūnienė Nuotr. St. Dabkaus

V. SPINDULYS
Amerikonas Aniolas Tošelė 

-— ramus žmogus, visuomeni
ninkas ir kitų žmonių, trumpai 
tariant, “šukuoti” nelinkęs. Die
vulio apdovanotas greitu suvo
kimu pasitaikiusiems gudruo
liams galvos nelanksto. Kad ir 
nediplomuoto Tošelės gyvenimo 
šūkis yra visuomet atviromis 
akimis žvelgti ir reikalui iškilus 
už teisybę iki galo kovoti. Pa
prastai šnekant, Tošelės asme
nyje pasireiškia tiek balandžio, 
tiek ir liūto savybės.

Šiandieną Tošelės asmenyje 
siaučia tikra suirutė, ir net tai
ki Marijona jo nepajėgia nu
malšinti.

— Aniolai, bijok Dievo, ko 
dabar nerimsti lyg į dilgėles 
įsėdęs, — priekaištauja visuo
met ramybės trokštanti žmona 
Marijona.

— Oi tu, Marijona; Marijona,
— linguodamas galva ištaria To
šelė, — jeigu vyriškų reikalų 
nesupranti, tai dilgėlėmis nesi- 
š vaistyk!

— Baisūs čia vyriški reikalai,
— ramiai atšauna žmona, — pa
grasino, va, su “kolekšen ei- 
džensy”, tai ir šėlsti. Turim du 
sveikatos inšuransus, pamaty
si, sumokės, — ramina žmona.

— Va tau, razumas prabilo! 
Tau visiškai nesvarbu, kad dak
tarai ir inšuransų bendrovės 
mane pasiuntiniu bando padary
ti, — jau smarkiai įkaitęs su
šunka Tošelė. — Pastumdėlių 
jieško . ..

— Na, tegu rašo, tegu grasi
na, o inšuransai ... — žmona 
taip ir nebaigė, nes Aniolas jau 
kitame kambaryje visokius po
pierius dėliojo.

Visa Tošelių namų idilija per 
keturis mėnesius garuote išga
ravo. Nepaslaptis, kad tas visas 
pasikeitimas įvyko Aniolui iš li
goninės grįžus. Ligoninėje iš
laikė visą savaitę, visokiais apa
ratais švietė, turėjo žarnas ryti, 
baltą vandenį gerti, net ir ži
bančią lemputę ant ilgo koto 
per gerklę į vidurius nuleidę 
buvo .. . Daktarai gyvenimo is
torijos klausinėjo, galvom krai
pė, patylom kalbėjosi ir galų ga
le nutarė, jog viskas ... “all 
right”. Girdi, turbūt ką nors už
valgęs buvo, apsinuodijęs, kas 
žino . . . Tošelės viduriai nustojo 
sukę, grįžo pasveikęs.

Taigi ne liga Tošelių namų 
ramybę ardo, bet daktarų ir li
goninės sąskaitos, iš keturių 
skaitlinių, lyg termitai Aniolo 
nervinę sistemą graužia. Dvi in
šuransų bendrovės kompiute
riais skaičiuoja, daktarų sąskai
tas kritikuoja ir visą velniavą 
Aniolui siunčia. Girdi, sąskai
tos turi būti “itemized” . .. Dak
tarai šaukia: mokėk . . . mokėk! 
O Tošelė, į vidurį pakliuvęs, be 
kompiuterių ir be sekretorių, 
nė vienam iš jų padėti negali. 
Kurį laiką taip ir nesuprato, ko
dėl daktarai nenori akin su in
šuransų bendrovėm kalbėtis, 
bet visus keturis mėnesius To
šelę tarpininku pasirinko. Iš 
pradžių Aniolą net puikybės va
baliukas pakutendavo: visi su 
diplomais kreipiasi į nediplo- 
muotą, nors, žinoma, ir ne mul
kį, šiaip ar taip visuomenininką, 
žūklautojo klubo skretorių, kra
nus virtuvėje neblogiau už pro- 
fesijonalą užsukantį...

Ir štai šiandieną, paštininkui 
atnešus pažįstamą laišką, Anio
las Tošelė rimtai supyko. Dak
taro sąskaitoje jau dingo “Dear 
Mr. Tošele”, o einama tiesiai 
prie reikalo: jeigu šis sąskaitos 
likutis nebus tuojau sumokėtas, 

būsi į “kolekšen eidžensy” ati
duotas ...

Peržiūrėjęs visas sąskaitas, 
Aniolas dar daugiau širsta:

— Bambaliai... Ir jie, mat, 
drįsta . . . Niekad gyvenime dar 
taip nebuvo ... Du inšuran
sai .. . Tampys, matai, lyg kokį 
buomą. — Priėjęs prie telefono 
paima ragelį.

— Alio! Inšurans? Aniolas 
Tošelė spyking . . .

Aniolas, kiek įmanydamas, 
dėsto savo reikalą. Nelengva — 
net su keturiais raštininkais ten
ka kalbėti. Visokie pasiteisini
mai. Girdi, mūsų inšurans bend
rovė turi su Tošelės kita inšu
rans bendrove kalbėtis, turi vi
sokius adžiastmentus daryti, su 
kompiuteriais tikrinti, daktaro 
sąskaita “not itemized”, o paš
tas vėluoja ...

— Inaf monki biznis! — kan
trybės netekęs sušunka Tošelė.
— Pasakykite visa tai mano 
daktarui ir jo “kolekšen eidžen
sy” .. . “For mons .. .” “For 
mons”, — iškėlęs keturis pirš
tus griausmingai nutraukia pa- 
siteisininmus Tošelė.

— We do what we can,— tei
sinasi raštininkas.

— Inaf monki biznis ir baig
ta!— šaukia Aniolas.

Galų gale storakalbis raštinin
kas prižada visą reikalą sutvar
kyti ir čekį daktarui pasiųsti.

Padėjęs ragelį Tošelė jaučia 
kaip širdis blaškosi, o smilki
niuose lyg bitelės dūzgia. ..

— Aniolai, išgerk, va, ramu
nėlių arbatos,— rimtai į savo 
vyrą žiūrėdama paduoda stikli
nę Marijona.

— Snobai, matai, atsirado,— 
rankoje laikydamas stiklinę, lyg 
tai sau, lyg Marijonai kalba To
šelė, — jiems tai žiūrėk, kad 
laiku būtų sumokėta, o kai rei
kalas iškyla . .. Per keturis mė
nesius žmonės knygą parašo . . . 
“Kolekšen eidžensy”, mat... — 
jau ramesniu balsu rūstauja 
Aniolas.

Šį vakarą Tošelė, kaip nieka
da, labai anksti atsigula ir be
matant užmiega. Sapnuoja jis, 
kad prie jo namo renkasi kai
mynai amerikiečiai, o jų veidų 
išraiškos nedaug ką žada. Kai
kurie jų neša plakatus, ir vie
nas didelėmis raidėmis šaukia: 
“Private enterprise O.K.” Kitas
— “Pay Your Bills”, šlakuotu 
veidu kaimyno vaikas net lie
žuvį iškišęs rodo. Netoli gyve
nanti ponia Smith pirštu Toše
lei grūmoja ir be perstojo karto
ja: “Sukčius ... sukčius ...” Gi 
ant storulio krautuvės savininko 
baltinių didelėmis raidėmis už
rašyta “Collection Agency”. To
šelė nori jiems visą reikalą iš
aiškinti, apie inšuransus papasa
koti, bet kažkodėl negali nė žo
džio ištarti: žandikauliai lyg su
rakinti, o rankų mojavimas ne
daug ką padeda. Tik staiga lyg 
rūkas užlieja gatvę, kaimynų 
balsai prityla, jie pamažu tolsta, 
tolsta ir.. . dingsta. Aniolas at
sidūsta ir, versdamasis ant kito 
šono, mieguistu balsu tyliai kar
toja: “Monki biznis ... mon
ki ...”

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Dariaus-Girėno lituanistinės mokyklos Čikagoje tautinių šokių grupių va
dovės — Rūta Mikaląjūnaitė-Galinaitienė ir Nijolė Jasėnaitė-Pupienė. Jų 
šokėjai stipriai rengiasi dalyvauti tautinių šokių šventėje Nuotr. A. G. Plačo

"Septynias vienatvės* pasitinkant

Klaidos Lietuviu Enciklopedijoje
P. LELIS

1977 m. buvo išleista Čikagos 
lietuvių istorija anglų kalba, 
pavadinta “Lithuanians in mul
ti-ethnic Chicago”, kurią para
šė žydų tautybės istorikas dr. D. 
Fainhauzas, kilęs iš Lietuvos. Ši 
knyga, albumo pavidalo, gausiai 
iliustruota, buvo jau anksčiau 
spaudoje recenzuota ir pagirta: 
“dabar, susilaukus prof. Dovy
do Fainhauzo “Lithuanians in 
multi-ethnic Chicago”, daug kas 
paaiškės ir svetimam skaityto
jui iš tos mūsų pasaulinės sos
tinės praeities” (V. Trumpa, 
“Akiračiai”).

Viskas būtų buvę gerai, bet 
štai 1979 m. gruodžio 29 d. 
“Draugo” kultūriniame priede 
istorikas Pr. Čepėnas ėmė ir 
smarkiai ją sukritikavo, prikiš
damas autoriui daug klaidų, iš
kraipymų ir praleidimų. Jis pa
barė autorių ir už tai, kad jis 
nepasinaudojo “Lietuvių Enci
klopedijos” 36 tomais ir “Ency
clopedia Lituanica” 6 tomais.

Kiti istorikai — V. Sruogienė 
ir V. Trumpa šoko savo kolegos 
istoriko ginti, kritikuodami Pr. 
Čepėno priekaištus ir pagirda
mi dr. Fainhauzo knygoje su
kauptos medžiagos naudingu
mą.

Š. m. “Draugo” 22 nr. V. 
Trumpa vėl rašė: “Nežinau ar 
tomis lietuvių enciklopedijomis 
D. Fainhauzas pasinaudojo ar 
ne, nes dažniausia žmonės, kad 
ir pasinaudoję jomis, nenurodo 
tai išnašose. Tačiau kas liečia 
tų enciklopedijų išeivišką me
džiagą, jos autentiškumas daž
nai abejotinas, . .”

Jis nurodo ir pavyzdį: Kudir
kos raštai buvo išleisti Ameri
koje 1909 m., o bostoniškėje 
enciklopedijoje, straipsnyje apie 
Baluti, pasakyta, kad tie raštai 
išleisti 1910 m., ir klausia: “Kuo 
tikėti? Ar tik čia nebus LE D. 
Fainhauzo suklaidinusi?”

Kalbant apie LE nerūpestingą 
paruošimą, tenka su V. Trumpa 
sutikti, nes naudojant ją “for 
reference” dažnai pastebima 
klaidų, netikslumų, datų nesuta
pimų, ne tik išeiviškoje medžia
goje. bet ir pasaulio istorijos, 
ypač viduramžių laikų aprašy
muose ir biografijose. Atrodo, 
kad LE redaktoriai, gavę daug 
straipsnių, neturėjo laiko jų pa
tikrinti ir palyginti su kitais 
šaltiniais.

LE daugiausia vietos užima 
dinastinių ir religinių karų ap
rašymai, popiežių, karalių ir ki
tų žymių žmonių biografijos. 
Bet tai nenuostabu, nes ir kitų 
kultūringų tautų enciklopedijos 
tokia pat medžiaga užpildytos. 
Tik sovietinėse enciklopedijose, 
kur istorijos mokslas paremtas 
dialektiniu materializmu ir ko
munistine propaganda, tokios 
medžiagos nerasi. O juk popie
žių diriguojami tie karolingai, 
plantagenetai, hohenštaufenai, 
habsburgai praeityje sukūrė 
tai, ką vadiname vakarų civili
zacija.

Viduramžių filosofų politinė 
svajonė buvo Įsteigti pasaulinę 
ne iš vardo, kaip buvo šventoji 
Romos imperija, bet realią ir 
pajėgią. Viduramžių poetas ir 
filosofas Dantė savo traktate 
“De monarchia” vaizdavo tą 
naują Europą universalinės im
perijos globoje, tik jis smerkė 
popiežių jurisdikciją pasaulinės 
imperatoriaus valdžios reikaluo
se.

Istorinių asmenybių biografi
jos enciklopedijose parodo ne 
tik jų gyvenamąjį laikotarpį, 
bet. ir pasaulio kultūros vysti- 
mąsi. LE negalėjo daug žymių 
istorinių asmenybių sutalpinti 
dėlto, kad ji perdaug išsiplėtė į 
ilgus neesminių dalykų aiškini
mus. Kartais vieno žodžio pras
mės etimologinis aiškinimas už
ima kelis lapus.

Pasaulinės istorijos, vidur
amžių ir renesanso laikų mums 
prieinamiausi šaltiniai: “Ency
clopedia B r i t a n i c a”, Cam
bridge “Medieval History” 4 t. 
yra kiekvienoje viešoje biblio
tekoje. Tose knygose yra dinas
tijų genealoginės tabelės, kurių 
trūksta mūsų lietuviškoje enci
klopedijoje. Taip pat joje trūks
ta istorinių ir dabartinių kraštų 
žemėlapių (keletas įdėtų žemė
lapių labai skurdūs). Todėl ne
nuostabu, kad neturint tokių 
priemonių, LE-je atsirado susi
painiojimai datose, netikslumai 
ir prieštaravimai. Keletą jų pa
minėsiu. (Pirmoji skaitlinė reiš
kia LE tomą, antroji — pusla
pį)-

4-286 Danijos karalius Kristi
jonas III (1534-1539) . . bet 13- 
147 jo karaliavimo metai paro
dyti 1534-1559.

6-400 Kristijonas V mirė 1648 
m., o 13-147 parodyta miręs 
1699. Gal tai turėjo būti Kristi
jonas IV miręs 1648? Šiame 
pusi, pamiršti Danijos karaliai 
Fridrichas II 1559-1588, Fridri
chas IV 1699-1730 ir Fridrichas 
VI 1906-1912.

8-194 Henrikas III Valois 
1551-1589. Marijos Mediči sū
nus. Jis buvo Kotrynos Mediči 
sūnus. Sekančiame psl. nurody
ta — nužudytas 1588. VIII. 2.

11-57 Karolis IX 1550-1574. . . 
po brolio Pranciškaus II mirties 
1660 m. tapo Prancūzijos kara
lium (datos klaida).

23-438 Pranciškus II 1544- 
1560. Tai jo gimimo ir mirimo 
metai, bet toliau nurodyta kad 
1588 jis vedė Škotijos karalienę

(Nukelta j 9-tą psl.)

“Merkelis 
Giedraitis” -

h nauja knyga apie šį didvyrį ir 
; jo nuostabius laikus; gaunama 
i pas platintojus ir tiesiai iš 
” leidyklos:

Amberland Publishing Co., 
1813 Larchwood Ave.,

Troy, Mi. 48084. It 
!; Kaina: $7.00 minkštais virše- į; 
“ liais, $11.00 — kietais.

VACYS KAVALIŪNAS

Poezija, teigia Jaques Mari- 
tain’as savo knygoje “La Situ
ation de la Poesie” (Poezijos si
tuacija), gimsta pačiose žmo
gaus aš gelmėse.

Jei tai galima pasakyti kal
bant apie poeziją aplamai, tai 
juoba šie prancūzu filosofo žo
džiai tinka O. V. Milašiaus kū
rybos atveju. Milašiaus, kurio 
poezija, drama ir filosofija gi
liais vidiniais — minties ir sie
los — bangavimais neatskiria
mai susijusi su jo gyvenimu, 
peržengusi žemės kelio ribas ir 
nuaidėjusi į mistinio ir metafi
zinio pasaulio tolumas.

Todėl su dideliu džiaugsmu 
tarsi seniai lauktą viešnią pasi
tinkame Antano Vaičiulaičio iš
verstą ir neperseniai Lietuviš
kos Knygos Klubo išleistą kny
gą “Septynios vienatvės”.

“Septynios vienatvės”! . . . 
Jau pati knygos antraštė perke
lia mus simbolinėn plotmėn ir 
savo reikšme sujungia mūsų 
mintis bei sielą su Milašiaus 
dvasinio pasaulio plotais, pa
ženklintais vienatve, nesusto
jančiu ilgesiu ir niekad nepraei
nančiais vaikystės prisimini
mais, nušviestais lietuviško pei
zažo dvasinėmis spalvomis, ver
žimusi į mistinio ir metafizinio 
pasaulio gelmes ir pagaliau ra
mybės bei poilsio jieškojimu 
Kūrėjuje: “Viešpatyje ir jo ra
mybėje noriu ilsėtis ir miegoti” 
(“Prieres”).

Tačiau šiuo atveju “Septynios 
vienatvės”- tėra tiktai knygos 
antraštė, paimta iš paties pirmo
jo Milašiaus poezijos rinkinio 
“Les Sept Solitudes”, išėjusio 
1907. Net ir šio rinkinio eilėraš
čiai išversti nevisi, čia, pavyz
džiui, nerandame vieno iš pačių 
gražiųjų eilėraščių “Karoma- 
ma”, dainuojančio apie poeto 
meilę Egipto karalienei ir susi
jusio su anekdotinio pabūdžio 
momentu. Policijos komisaras, 
pasakoja savo knygoje “O. V. 
de L. Milosz” Jean Rousselot, 
po Milašiaus mėginimo nusižu
dyti, atvykęs į poeto kambarį 
ir radęs ant stalo bei perskaitęs 
pirmuosius šio eilėraščio žo
džius “Mano mintys tau, labai 
senų laikų karaliene Karoma- 
ma”, sušunka: “Moteris! Aš la
bai gerai žinojau, kad šioje afe
roje yra moteris!”

Tačiau, kita vertus, A Vaičiu
laičio “Septynios vienatvės” 
duoda daug daugiau negu galė
tų būti net ir visus šio Mila
šiaus poezijos rinkinio eilėraš
čius išvertus. Tai daugelio mū
sų poeto rinktinių tekstų verti
mas su labai vertingais paaiški
nimais, padedančiais suprasti jo 
kūrybos pasaulį ir jo minties 
bei dvasios gelmes.

Po turiningos ir nurodančios 
Milašiaus kelią į lietuvių litera
tūrą vertėjo pratarmės — Fran
cis de Miomandre įžanga “O. V. 
Milašius”. Ir mes drauge su jos 
autoriumi atsistojame, jo žo
džiais, “prieš vieną iš tų poetų, 
kokių dar niekad nebuvo mūsų 
kalba, nesakau prieš didžiausią, 
nes nenumanau, ką šis žodis 
reiškia, bet iš tikrųjų — prieš 
giliausią”.

Toliau, po Francis de Mio
mandre įžangos, einame prie 
Milašiaus, šio poeto, filosofo ir 
pranašo, atėjusio i mūsų litera
tūrą A. Vaičiulaičio žodžiu, ve
dančiu į jo kūrybos pasaulį ir 
į poetinį jo grožį.

♦ * *
Milašiaus žodis. Visų pirma 

jo “Lietuva” — Gedimino ir Jo
gailos žemė, kurion nuveda mus 
poetas dvasios sparnais ir ku
rioje “visi daiktai turi užgesu
sių atsiminimų spalvą”. Tai gra
žus ir dvasingas Milašiaus gim
tosios žemės peizažas, atsisklei
džiantis spalvomis ir garsais, 
niekad nenustojusiais aidėti jo 
sieloje.

Šiame peizaže, kurio siela yra 
ruduo, prabėga ir niekad nepra
einanti Milašiaus jaunystė, pa
ženklinta vienatve, giliai ir ne
nutylančiai skambančioje visoje 
didžiojo poeto kūryboje. Ji. vie
natvė, paties poeto žodžiais, di
džiai svarbi — ji yra ir jo kūry
bos motina, ir kūdikis: “eile ėst 
a la fois la mere et l’enfant” 
(Rene de Berval).

Ilgesio, liūdesio ir vienatvės 
tonais, pasiekiančiais poeto sie
los gelmes ir suvirpančiais liki- 
miniais žmogaus kelio aidais, 
skamba ir “Septynios vienat
vės”, ir “Simfonijos”. Ypač pati 
gražioji — “Rugsėjo simfonija”. 
Joje poetas vienatvės, ateinan
čios jo pasitikti “jo žingsnių ai
dais”, ilgisi tarsi seniai laukia
mos viešnios ir ją vadina savo 
motina: “solitude, ma mere”.

Vienatvė, tačiau jau visiškai

O. L. MILAŠIUS, 
“Septynių vienatvių” autorius

kitokios sampratos — kaip pa
laima. yra ir vienas iš pagrindi
niu Milašiaus draminio kūrinio 
“Mephiboseth” bruožų. Tačiau 
A. Vaičiulaičio “Septyniose vie- 
natvėse” randame tik giedrais 
ir saulėtais tonais skambančią 
šios biblinės misterijos “Pava
sario giesmę”.

Toliau skaitytojas, versdamas 
“Septynių vienatvių” puslapius 
ir vis tebesidžiaugdamas Mila
šiaus poezijos grožiu bei leisda
masis į jo kūrybos pasaulio plo
tus ir į jo minties gelmes, susi
tiks ir su kitais šio meilės ir sie
los poeto kūriniais: “Nihumin”, 
“Adramandoni”, “Pažinimo 
giesme”, ‘Lemuelio išpažinti
mi” ir “Psalmėmis”. Visa tai — 
visi šie kūriniai ar jų fragmen
tai — atskleidžia didžiojo mūsų 
poeto vidinio pasaulio plotus ir 
gelmes, peržengiančias žemės 
kelių vingius ir pasiekiančias 
mistines bei metafizines tolu
mas. Juoba, kad jie palydėti la
bai vertingais A. Vaičiulaičio 
paaiškinimais, dažnai pasukan
čiais ir į filosofinius Milašiaus 
“Ars Magna” (Didysis menas) ir 
“Les Arcanes” (Arkanai) ir pa
dedančiais suprasti jo minties 
pasaulį.

Pačioje pabaigoje — ištrauka 
“Laiško Storgei”, kuriame Mila
šius, nieko negirdėjęs apie Ein
šteiną, atskleidžia savo reliaty
vumo teoriją ir pasakoja apie 
vizijas, turėjusias didelės Įtakos 
jo minčiai.

$ * *
Pagaliau vertimas. Poezijos 

vertimas, kurios turinys, jau ci
tuotos Maritain’o knygos žo
džiais, yra neatskiriamas nuo 
jos žodinės formos: “Le sens du 
poeme ne fait qu’un avec sa 
forme verbale”. Tad ir versti 
poeziją nelengva, juoba iš pran
cūzų kalbos( kurios ir žodžio, ir 
sakinio ritmas, ir visa gramati
nė sistema gerokai skiriasi nuo 
lietuviu kalbos. Dažnu atveju 
tos pačios reikšmės lietuviškas 
žodis skiriasi savo forma — jis 
kartais ilgesnis, o kartais trum
pesnis už prancūziškąjį. Todėl 
neišvengiama — vertėjas vie
nur kitur turi daugiau ar ma
žiau nutolti ir nuo originalo 
prasmės, ir nuo jo formos, kur 
nors koki žodį praleisdamas, 
pridėdamas ar jį pakeisdamas.

Tokių atvejų — praleidimų, 
pridėjimų ir pakeitimų — ran
dame ir “Septyniose vienatvė- 
se”. Nevisur tačiau, mūsų ma
nymu. jie būtini. Neaišku, pa
vyzdžiui, kodėl “Rugsėjo sim
fonijoje” žodis “arc-en-ciel” 
(vaivorykštė) pakeistas visiškai 
kitokios reikšmės žodžiu — 
“vaivoras”: “vaivorinėmis senu 
gadynių spalvomis”, juoba, kad 
vaivoras (tokia mėlynių rūšies 
uoga) niekuo nepanaši į vaivo
rykštę

Kartais vertėjas vartoja lygi
namuosius posakius su žodeliu 
“lyg” tenai, kur jų originale vi
siškai nėra. Pvz. “Rugsėjo sim
fonijos” žodžius “quond les oi- 
seaux du rire” (juoko, paukš
čiai) verčia: “Kai juokas, lėkda
mas lyg paukštis”. Nėra juk, 
ypač poezijoje, tas pat “juoko 
paukščiai” ir “juokas. .. lyg 
paukštis”.

Tokį pat atvejį randame ir 
garsiajame Milašiaus eilėrašty
je “Visi numirėliai girti”. Čia 
šio eilėraščio žodžiai “L’orloge 
du degei” (atolydis lyg laikro
dis”. Nors šie lyginamieji posa
kiai iš esmės nepakeičia origi
nalo teksto prasmės, tačiau jie, 
racionalizuodami Milašiaus žo
dį, tuo pačiu jį daugiau ar ma
žiau ir nupoetina.

Trumputis stabtelėjimas ir 
prie eilėraščio “Visi numirėliai 
girti” paskutinės eilutės: “Les 
morts, les morts sont au fond 
moins morts que moi...”, ku
rią pažodžiui būtume linkę versti 
taip: “Mirę, mirę tikrumoje yra 
mažiau mirę už mane”. “Sep

tyniose vienatvėse” ji išversta: 
“Numirėliai vis gyvesni nekaip 
ašai”. Ir čia, vertime, jaučiame 
ir girdime minties akcentą 
krentant ant žodžių, pasakan
čių, kad numirėliai yra gyvesni 
už poetą (ar lyrini eilėraščio 
personažą). Gi originale pirmo
je plotmėje yra pats poetas, ir 
likiminis mirties šešėlis visu 
savo svoriu krenta ant jo ir jį 
apgaubia — “mirę yra mažiau 
mirę” negu jis.

Dar labiau negu mintimi nuo 
originalo ši eilutė skiriasi savo 
forma. Ir skiriasi ne tik tuo, 
kad Milašiaus eilutėje randame 
tris kartus pakartotą žodį 
“morts (mirę), bet ir balsių ir 
priebalsių aliteraciją: dažnu 
garso “o” ir garso “m” kartoji
mu.

Ir tai — vienokia ar kitokia 
fonetinė žodžio forma — skir
tingai nuaidi Į vidinio mūsų pa
saulio plotus. O sutinkant su 
Max P i c a r d’ o knygos “Der 
Mensch und das Wort” (žmo
gus ir žodis) teigimu, kad žodis 
yra šviesa, — skirtingomis ato- 
švaistomis jis nušviečia ir mūsų 
sielos peizažą.

Nepaisant labai trumpo stab
telėjimo prie vieno kito verti
mo žodžio ar eilutės ir vienos 
kitos pastabos bei turint galvo
je, su kokiais sunkumais susi
duria poezijos vertėjas, “Sep
tynias vienatvės” pasitinkame 
su džiaugsmu.

Su džiaugsmu, nes “Septynių 
vienatvių” Milašius yra Oskaras 
Vladislovas Milašius, poetas 
meilės ir sielos gelmių, poetas 
vienatvės, savo prisiminimais 
aidintis gimtosios žemės aidais, 
o savo mintimi susisiekiantis su 
mistinio ir metafizinio pasaulio 
tolumomis, kuriose pasigirsta 
ir likiminio žmogaus gyvenimo 
kelio žingsnių virpesiai.

Todėl su džiaugsmu “Septy
nias vienatvės” pasitikę, esame 
nuoširdžiai dėkingi ir jų vertė
jui A. Vaičiulaičiui, ir Lietuviš
kos Knygos Klubui, estetiškai 
jas išleidusiam.

O. V. Milašius, SEPTYNIOS VIE
NATVĖS. Vertė Antanas Vaičiulai
tis. Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Viršelis — V. O. Virkau. Chica
go 1979 m., 152 psl. Kaina $4.00.

Atsiųsta paminėti
LIEPSNA. Montrealio lituanisti

nės mokyklos laikraštėlis. Redaktorė 
— Adamonytė Marytė. Montrealis, 
1980 m. vasario mėn. 16 d.

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 
37, Jan. 6, 1979.

Balys Auginąs, GIESMĖS ŽYDĖ
JIMO METAS. Lyrika. “Tėvynės 
garsų” radijo trisdešimties metų su
kakčiai 1949-1979. Išleido Clevelan- 
do lietuvių radijas “Tėvynės garsai”. 
Tiražas — 400 egz. Cleveland, Ohio,
1979 m., 139 psl.

KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA” 1955-1980. Sukaktuvinis 
leidinys. Spaudai parengė St. J. Da
lius, diagramas paruošė R. Kontenis. 
Tiražas — 2000 egz. Hamilton, Ont.
1980 m., 64 psl.

MEDICINA, nr. 1 (56) 1979. Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
žurnalas. Ats. redaktorius — Danie- 
lus Degėsys, administratorė — Bi
rutė Skrinskienė (33441 Lake Shore 
Blvd, Eastlake, Ohio 44094. USA). 
Metinė prenumerata — S10.

Robert Louis Stevenson, SLĖPI
NINGOS NOVELĖS. Vertė Povilas 
Gaučys. Viršelis Vytauto O. Virkau. 
Kalbą peržiūrėjo Pranas Razminas. 
Išleido “Rūta”. Chicago 1980, p. 248.

Žymioji solistė GINA BUTKUTĖ- 
CAPKAUSKIENĖ, aplankiusi V. Eu
ropos lietuvius su koncertais. Nuo
traukoje solistė dainuoja Vasario 16 
gimnazijoje per Lietuvos nepriklau
somybės šventę Nuotr. J. Sabo
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U KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INS

TITUTO Bostono skyrius, vadovau
jamas S. Šatienės, kovo 16 d. šio 
miesto lietuvius pakvietė į susitiki
mą su dviem žymiais išeivijos foto
grafais — Algimantu Keziu, SJ, ir 
Uosiu Juodvalkiu. Su pirmuoju, ku
ris yra plačiai žinomas mūsų visuo
menei, supažindino S. Šatienė, o 
apie antrąjį prabilo pats A. Kezys. 
Pasirodo, U. Juodvalkis yra profe
sinis fotografas, susilaukęs gero 
įvertinimo amerikiečių tarpe, gyve
nąs Providence, R. L, artimai bend
radarbiaujantis su Brown universi
tetu. Jo spalvotos nuotraukos, vaiz
duojančios to universiteto aplinką 
ir veiklą, bus panaudotos po poros 
mėnesių pasirodysiančiame leidiny
je apie Brown universitetą. A. Ke
zys popietės dalyviams parodė ketu
ris iš Čikagos atsivežtus savo filmus 
— apie velionį kompoz. Vladą Jaku- 
bėną. Pensilvanijos angliakasių Lie
tuvą, Jaunimo Centro statybą Čika
goje ir apie Akademinio Skautų Są
jūdžio suvažiavimą. U. Juodvalkis 
buvo atvežęs keliolika didelio forma
to spalvotų nuotraukų, paruoštų 
Brown universiteto leidiniui. Jose 
vyravo sodrios spalvos, kurias tega
lima išgauti savoje laboratorijoje, 
gerai pažįstant spalvotos fotografi
jos cheminę techniką, kasmet tobu
linamą medžiagą.

ANTROJI M. K. ČIURLIONIO 
GALERIJA, INC., 4048 Archer Avė., 
Čikagoje, lietuvių dailininkų darbų 
parodą rengia gegužės 16-31 d.d. Jos 
dalyviams bus paskirtos dvi premi
jos: dail. Miko Šileiko $500 — už ta
pybą ar skulptūrą ir dail. Teofiliaus 
Petraičio $200 už akvarelę ar grafiką. 
Vertintojų komisijon, kuri atrinks ir 
parodai atsiųstus darbus, pakviesti 
dailininkai Anthony Cooper-Skupas, 
Juozas Mieliulis, Janis Strods ir gale
rijos atstovas Mikas Šileikis.

ALDONOS KEPALAITĖS forte
pijono rečitalį kovo 8 d. Niujorke, 
Carnegie Recital salėje, surengė 
Norman J. Seaman koncertų agen
tūra. Programon ji buvo įtraukusi 
G. U. Faure, S. Prokopjevo, F. Cho- 
pino, R. Schumanno kompozicijas, 
kurių klausėsi beveik pilna salė da
lyvių. Tai liudija šios mūsų pianis
tės populiarumą ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių tarpe. Virš progra
mos A. Kepalaitė atliko vieną M. 
K. Čiurlionio preliudą.

RAŠYTOJAS ALGIRDAS LANDS
BERGIS, profesoriaujantis Fairleigh 
Dickinson un-te Ruthcrforde, N. J., 
balandžio 10 d, įsijungė į to univer
siteto paskaitų seriją “Romantizmo 
panorama”. Jo pranešimas “Politika, 
pranašystė, mesianizmas” buvo skir
tas romantiniams lenkų ir vengrų 
rašytojams.

TARPTAUTINIAI POEZIJOS 
FESTIVALIAI “Poetry Internatio
nal” nuo 1970 m. kiekvieną vasarą 
rengiami Olandijoje, Roterdamo 
mieste. Juose jau dalyvavo daug iš
kilių poetų iš įvairių pasaulio šalių. 
Į šiemetinį festivalį birželio 16-21 
d.d. pakviesti keli poetai, tarp kurių 
yra paskutinis Nobelio premijos lau
reatas graikas O. Elytis ir Los Ange
les mieste gyvenantis Tomas Venclo
va. Festivalio rengėjai planavo kvies
ti poetą iš sovietu okupuotos Lietu
vos, bet nutarė, kad joks talentingas 
poetas greičiausiai nebus išleistas. 
Geriausiu atveju būtų buvęs atsiųs
tas kompartijos pripažintas poezijos 
atstovas, kurio kūryba nebūtų įdomi 
laisvajam Vakarų pasauliui. Dėlto ir 
buvo pasirinktas T. Venclova, ku
riam tenka garbė būti ne tik pirmuo
ju lietuviu, bet ir pirmuoju baltiečiu 
šiame festivalyje. Jame kasmet pa
sirenkamas vienas poetas, rašantis 
kuria nors mažiau žinoma kalba. Jo 
eilėraščius festivalio dalyviai išsi
verčia į savo kalbas ir plačiai pasklei
džia spaudoje. Šiemetiniam festiva
liui kaip tik buvo pasirinkta lietu
vių kalba ir T. Venclovos poezija. 
Grįžęs iš festivalio, T. Venclova pla
nuoja persikelti į New Haven, Conn., 
kur jam Yale universitete pasiūlyta 
dėstyti lietuvių kalba, rusų literatū
rą ir struktūrinę poetiką.

KLEVELANDO LIETUVIAI ne
trukus švęs dvi reikšmingas sukaktis- 
— Čiurlionio ansamblio keturiasde
šimtmetį ir jo vadovo kompoz. Al
fonso Mikulskio muzikinės veiklos 
penkiasdešimtmetį. Akademinį tų su
kakčių minėjimą specialus komitetas 
rengia gegužės 4 d. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos salė
se, 18022 Neff Rd. Komitetas yra su
planavęs specialų leidinį, kurin no
rima įtraukti visą originalią A. Mi
kulskio kūrybą. Tai būtų lyg ir pa
minklas jam už jo ilgų metų darbą. 
Užmojui įgyvendinti yra būtina viso 
pasaulio lietuvių talka. Laukiama di
desnių ir mažesnių aukų, kurias pra
šoma siųsti komiteto ižd. Onai Jokū- 
baitienei, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44117, USA. Čekiai rašomi LTM 
Čiurlionio ansamblio vardu. JAV 
šias aukas galima atskaityti nuo pa
jamų mokesčio, šia proga prisiminti
na, kad Vacys Kavaliūnas yra para
šęs ir spaudai paruošęs Čiurlionio 
ansamblio monografiją “Gimtosios 
žemės giesmė”. Ji turi keturis sky
rius: “Skamba daina — amžiais bus 
laisva Lietuva” atspindi ansamb
lio veiklą Lietuvoje, “Namo, broliu
kai, čia ne mūsų šalelė” ir “Tegul 
skamba mūsų dainos po šalis plačiau
sias” — V. Vokietijoje, “Už jūrių ma
rių” — čiurlioniečių koncertus šia
pus Atlanto.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE, kovo 28 d. buvo atidaryta 
šimtajam dail. Petro Kalpoko gim
tadieniui skirta jo tapybos darbų pa
roda. Apie velionies įtaką lietuvių 
dailei kalbėjo Dailininkų Sąjungos 
valdybos pirm. J. Kuzminskis. Pirmą 
kartą parodoje buvo parodytos devy
nios jo 1904 m. sukurtos akvarelės, 
du 1912 metų tapybos darbai, daug 
vėlesnių portretų ir peizažų. Šimta
sis P. Kalpoko gimtadienis taipgi bu
vo paminėtas ir Vilniaus meno dar
buotojų rūmuose, čia apie jo kūrybą 
ir gyvenimą kalbėjo menotyrininkas 
J. Urbonas, prisiminimais dalijosi 
buvę jo mokiniai — vyresniosios 
kartos dailininkai V. Mackevičius, B. 
Uogintas ir sūnus R. Kalpokas. .

TŪKSTANTĄJĮ KARTĄ su dainos 
mylėtojais kovo 22 d. susitiko Vil
niaus operos baritonas Vidas Bakas. 
Į šį ilgą sąrašą yra įtraukti ne tik jo 
koncertai, bet ir operų spektakliai. 
Vilniaus konservatoriją V. Bakas yra 
baigęs prieš nepilnus devynerius me
tus. Prieš tai buvo baigęs pedagogi
nio Vilniaus instituto fizikos-mate
matikos fakultetą. Vilniaus operon 
atėjo dar neužbaigęs dainavimo stu
dijų konservatorijoje. Vilniaus meno 
darbuotojų rūmuose surengtame 
koncerte V. Bakas atliko W. A. Mo- 
zarto, G. Verdi, P. Čaikovskio operų 
arijas, lietuvių kompozitorių — V. 
Paketūro, J. Juozapaičio, V. Klovos, 
V. Paltanavičius, L. Abariaus dainas 
ir romansus. Solistui talkino pianistė 
L. Bakienė, arfų duetas — S. Saba
lytė ir E. Rimkaitė.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 
metų sukakčiai skirtas filmų festi
valis buvo surengtas šio miesto “Per
galės” teatre. Pagrindinis dėmesys 
teko dokumentiniam rež. A. Digimo 
filmui “Vilniaus universitetas 1579- 
1979”. Buvo rodomi ir kitų režisorių 
filmai. Kiekvieną vakarą vyko žiū
rovų susitikimai su universiteto pro
fesoriais ir dėstytojais.

ŠIAULIŲ K. PREIKŠO pedagogi
nio instituto moterų liaudies choras 
“Pavasaris” grįžo iš dvi savaites tru
kusios turistinės-koncertinės kelio
nės Lenkijoje. Išvykai buvo paruoš
tas specialus dainų repertuaras, kaž
kurios dainos išmoktos lenkų kalba.

TARPTAUTINĖJE FOTOPARO- 
DOJE “Bifoto-7”, kuri buvo sureng
ta R. Vokietjoje, A. Macijauskas lai
mėjo medalį už nuotraukų ciklą 
“Kaimo turgūs”. J. Vaicekauskui 
įteiktas garbės diplomas už nuotrau
kas jaunimo tematika.

KLAIPĖDOS STATYBOS TRES
TO kultūros ir technikos rūmų cho
reografinis vaikų ansamblis “Žioge
lis” su vadove E. Bungardiene-Ana, 
polskaja dvi savaites gastroliavo 
Prancūzijoje, “žiogelio” koncertai 
buvo surengti Paryžiuje ir kituose 
miestuose. Išvykos repertuaras buvo 
papildytas ir prancūzų liaudies šo
kiais.

DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS 
STUDIJĄ prie Šiaulių kultūros rūmų 
įsteigė Virgis Stakėnas, tokios poe
zijos kūrėjas ir atlikėjas, neseniai iš
leidęs autorinę savo plokštelę. Prem
jerinis studijos spektaklis įvyko vi
durinėje J. Janonio vardo mokyklo
je. Jame studijos nariai — A. Asta- 
sevičius, A. Zimėnas, V. Kamrazeris, 
L. Taraškevičius, N. Naidzinavičius 
atliko savo sukurtas dainas pagal V. 
Mykolaičio-Putino, A. Baltakio, J. 
Strielkūno, A. Churgino, J. Mačiuke
vičiaus ir kitų poetų eilėraščius. Į 
studijos darbo planus yra įtrauktas 
vispusiškas jaunųjų atlikėjų ugdy
mas, naujų meninės išraiškos prie
monių jieškojimas.

MASKVOJE GASTROLIAVO Vil
niaus berniukų choras “Ąžuoliukas”, 
J. Domarko diriguojamas Vilniaus 
filharmonijos orkestro kamerinis an
samblis, vargonininkas B. Vasiliaus
kas, Vilniaus operos solistai — G. 
Kaukaitė, A. Stasiūnaitė, D. Jakštas, 
A. čiplys ir V. Prudnikovas. Kovo 
31 d. konservatorijos salėje buvo at
likta E. Balsio kantata “Nelieskite 
mėlyno gaublio”, L. Cherubinio “Re
quiem”, balandžio 1 ir 2 d.d. — G. 
F. Haendelio oratorija “Judas Maka- 
biejus”.

LIETUVOS KINEMATOGRAFI
JOS KOMITETO vyr. red. Edvardo 
Uldukio pranešimu, Lietuvos kino 
studija baigia kurti keturis vaidybi
nius filmus — “Pasigailėk mūsų”, 
“Mažos mūsų nuodėmės”, “Sužeista 
tyla”, dviejų serijų “žaltvykslę” cent
rinei Maskvos televizijai. Į šį filmą 
bus perkelti K. Andersono pasakų 
veikėjai. Rašytojo J. Požėros ir rež. 
A. Kundelio filmu “Sužeista tyla” 
grįžtama į partizanines pokario ko
vas. Dramaturgas V. Žalakevičius ir 
rež. A. Grikevičius ruošiasi įamžinti 
Pirčiupiu tragediją filme “Bylą nu
traukti dėl senaties”. Jam gautas už
sakymas iš Sovietų Sąjungos. Pagal 
vokiečių rašytojo H. Suedermanno 
apysaką “Kelionė Tilžėn” bus su
kurtas scenaristo S. Šaltenio ir rež. 
A. Žebriūno filmas “Kelionė į rojų”. 
Maskvos televizija yra užsakiusi ke
turių serijų filmą “Klaidas Grifit- 
sas”, kuriam bus panaudotas T. Drei- 
serio romanas “Amerikietiška trage
dija”. Scenarijų yra parašęs kino dra
maturgas P. Morkus, režisuos M. 
Giedrys. Dabartinėms problemoms 
bus skirtas scenaristo R. Gavelio ir 
rež. R. Vabalo filmas “Bendravimai”. 
Jis atskleis įvairių Lietuvos kartų 
mokslininkų džiaugsmus bei rūpes
čius. V. Kst.
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CHOLKan R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

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.
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.
INDIAN ROAD - HIGH PARK, palikimas, 7 kambarių atskiras namas, 
kvadratinis planas, 2 prausyklos, vandeniu-alyva šildomas; dvigubas 
garažas.
SCARLETT ROAD ■ LAMBTON SQUARE, 6 kambarių bendranamis 
(condominium) — “penthouse”; 2 prausyklos, centrinis vėsinimas-šil- 
dymas; didžiulis balkonas; vaizdas į golfo aikštyno pusę, puikus vaizdas.
SOUTH KINGSWAY, 6 kambariai bendranamyje (condominium), 2 
prausyklos, plaukiojimo baseinas, pirtis ir t.t.; arti susisiekimo bei 
krautuvių.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS ANTANAS GIN1OTIS

namų 239-5923 namų 769-9356

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų

KASOS VALANDOS: = 

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 E 
Penktadieniais 10-8 E 
Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 13’/^%
term, indėlius 1 metų 13 %
term, indėlius 2-3 metų 12 %
pensijų s-tą ................. 12 %
taupomųjų s-ta *> ....... 10%%
spec. taup. s-tų *) ........ 12’/2%
depozitų-čekių s-tų 6 % 
DUODA PASKOLAS IŠ: 
asmenines 15 %
mortgičius 14’/į%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
») Nuo gegužės 1 d.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
-----------------------------------o---------------------- ---------- —

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

PROGRESS
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue __ . _
(Tarp Dundas ir College) T©lefOfiaS 531-1305

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

CfVrjrvri e TELEVISIONJ 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 j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylię, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotoarafas sPecialistas portretų, 

v vpęfi ivinii i ir vniLii

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

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

vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų, įrėminimai

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

JAV diplomatai. Iranan iš Ka
nados nebus leidžiama išvežti 
karinės reikšmės gaminių, naf
tos bendrovėms — Įsivežti ira- 
niškos naftos. Šis draudimas ne
turi praktinės reikšmės, nes 
naftos importas iš Irano jau se
nokai yra sustabdytas. Sankci
jos gali būti sustiprintos po ge
gužės 17 d., jeigu vis dar nebus 
paleisti amerikiečiai įkaitai. Šią 
datą yra pasirinkusios ir Bend
rosios Rinkos šalys Europoje. 
Spaudos konferencijoje C. Van
ce buvo spaudžiamas pareikšti 
savo nuomonę Kvebeko referen
dumo klausimu, bet jis tai at
sisakė padaryti, šią problemą 
laikydamas Kanados vidaus rei
kalu.

Diskutuojant vyriausybės atei
ties planų gaires federaciniame 
parlamente, finansų min. A. 
MacEachenas savo kalbon ne
tikėtai įjungė mokesčių padidi
nimus, nors šių patvarkymų jis 
nelaiko naujuoju biudžetu ir to
dėl neleis opozicijai svarstyti 
kaip oficialaus biudžeto. Šis 
žingsnis susilaukė aštrios kriti
kos, nes beveik visi mokesčių 
padidinimai yra paimti iš J. 
Clarko pakelbto ir opozicijos at
mesto biudžeto prieš Kalėdas. 
Dėl jo tada buvo paskelbti nauji 
federacinio parlamento rinki
mai, Kanadai kainavę apie $60 
milijonų. A. MacEachenas pa
didino mokesčius rūkalams, al
koholiniams gėrimams, korpo
racijoms ir netgi naftos gami
niams. Jo planuose nėra konser
vatorių numatyto kredito namų 
savininkams už. mortgičių palū
kanas ir nuosavybės mokesčius, 
nėra ir 18 centų mokesčio už ga
lioną benzino. Finansų min. A. 
MacEacheno teigimu, mokesčių 
padidinimą padiktavo sparčiai 
augantis Kanados deficitas, ku
ris būtų pasiekęs $14 bilijonų. 
Jį didina paskolų ir užsienio 
naftos pabrangimas. Už valsty
bines Kanados paskolas, atneš
tas nuolatinių deficitų, šiemet 
reikės mokėti $500 milijonų 
daugiau palūkanų. Išlaidų šiais 
biudžetiniais metais numatoma 
turėti $2 bilijonais daugiau, ne
gu savo biudžete buvo numatęs 
konservatorius. J. Crosbie. De
ficitui padengti vėl reikia sko
lintis beveik $12 bilijonų. Pilną 
savo naująjį biudžetą A. Mac
Eachenas žada paruošti vėliau. 
Kritikai reikalauja, kad tai būtų 
padaryta kaip galimą greičiau, 
nes neoficialiame biudžete nė
ra jokių priemonių valdžios iš
laidoms ir infliacijai sumažinti.

Naująjį oficialų biudžetą pa
skelbė ir Ontario konservatorių 
mažumos vyriausybė. Daugelį 
nustebino finansų min. F. Mil- 
lerio nutarimas neįvesti jokio 
mokesčių padidinimo. Išlaidų 
numatoma turėti $17,1 bilijono 
ir $949 milijono deficitą — be-' 
veik dvigubai didesnį nei pas
kutiniame biudžete. Didžiausia 
parama yra numatyta pensinin
kams: jiems bus duodamos pa
šalpos iki $500 sumažinti namų 
mokesčiams ar nuomos išlai
doms. Prie to dar bus pridėta 
metinė $50 pašalpą, sumažinanti 
prekybos mokestį už perkamus 
gaminius. Tie, kurie gauna ne
turtingiems mokamą pensijos 
priedą, susilauks papildomų $10 
priedo. Jokių įsipareigojimų ne
padaryta namų savininkams su
mažinti mortgičių palūkanoms, 
šis klausimas tebėra studijuo
jamas, laukiama federacinės 
valdžios sprendimo. Parama 
pensininkams paskatino NDP 
socialistų vadą M. Cassidy ir to
liau remti premjero W. Davis 
konservatorius, kurių nuverti
mo siekia liberalų vadas S. Smi- 
thas. Toks nuvertimas tėra ga
limas bendromis abiejų opozici
nių partijų pastangomis.

Su nacių medžiotoju S. Wie- 
senthaliu Vašingtone susitiko 
žydų kilmės B. Kaplanas, nauja
sis Kanados vidaus reikalų mi- 
nisteris (solicitor general). Jis 
vėl pabrėžė savo ryžtą pradėti 
nacių karo nusikaltėlių bylas 
Kanadoje. Šiam tikslui būsiąs 
sudarytas tarpdepartamentinis 
komitetas. Anksčiau B. Kapla
nas kalbėjo net ir apie įstatymų 
pakeitimą, kurie tokius nusikal
tėlius leistų išduoti teismams 
užsienyje. Dabar jis tikisi, kad 
esantieji įstatymai juos leis teis
ti pačioje Kanadoje. Į B. Kap- 
lano pareiškimus specialiu ve
damuoju balandžio 22 d. atsi
liepė dienraštis “The Toronto 
Sun”. Jame klausiama, ar B. 
Kaplanas kartais nenori tapti 
kanadišku S. Wiesenthaliu? Da
roma išvada, kad jis tik vaikosi 
tuščios retorikos. Kanada nie
kada nepritarė naciams ir jų ne

užtarė, tačiau tokių nusikaltėlių 
teismai pareikalautų didelių iš
laidų. Iš jų nieko nebūtų laimė
ta, nes nuo tų nusikaltimų jau 
yra praėję beveik 40 metų, o 
kaltinamieji jau galbūt net 35 
metus yra Kanados piliečiai. Be 
to, jų eilėse tikrai nėra didžiųjų 
nacių. Mažesnieji nusikaltėliai 
visi išmirs sekančiame dešimt
metyje. Esą tą nacių grėsmę 
propagavo ir propaguoja Sovie
tų Sąjunga, pati suteikusi pilną 
globą naciams, kurie įsijungė į 
kompartijos eiles. Ji puola kitas 
valstybes už prieglaudą nacių 
nusikaltėliams ir tokiais dažnai 
apšaukia niekuo nenusikaltusius 
savo priešus antikomunistus Va
karų pasaulyje.

Skaudžiausia problema dabar 
yra užgriuvusi tuos namų savi
ninkus, kuriems šiemet teks pa
sirašyti naujas mortgičių sutar
tis pagal gerokai išpūstas palū
kanas. Tokių Kanadoje šiemet 
bus apie 350.000. Daug kam 
mortgičių išmokos pasidarė ne
pakeliamos. Jau atsiranda ir to
kių, kurie yra priversti parduo
ti nebaigtus išmokėti namus. 
Vyriausybės gairėse pažadėta 
parama, pasak finansų min. A. 
MacEacheno, galės pasinaudoti 
tik apie 10.000. Ji bus suteikta 
tik tiems kanadiečiams, kurie 
dėl nedidelių pajamų tikrai ne
gali pakelti augštų nuošimčių 
už mortgičius. Kitiems jis pata
ria susiveržti diržus, nes finan
sinė pagalba tebus teikiama ne
dideliu mastu.

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Sovietu Sąjungos regbio (rugby) 
federacija kasmet paskelbia geriau
sius šios sporto šakos teisėjus. Už 
teisėjavimą 1979 m. pirmoji vieta 
pripažinta tarptautinės kategorijos 
vilniečiui teisėjui Alfonsui Grumbi- 
nui. Tokio įvertinimo jis yra susi
laukęs jau penktus metus iš eilės.

Lietuvos baidarių ir kanojų irklia- 
vimo maratone Panevėžyje dalyvavo 
115 sportininkų. Per dvi dienas mo
terys turėjo įveikti 8 km, vyrai — 20 
km. Cempijonų vardus išsikovojo 
baidarininkai — kaunietė R. Rusec- 
kaitė, panevėžietis S. šiurskas ir ka
nojininkas R. Raščius iš Kauno.

Sąjungines plaukimo mokyklų var
žybas Rygoje ir laikraščio “Pioners- 
kaja Pravda” taurę laimėjo Rygos 
“Dauguva” ir Leningrado “Ekranas”. 
Lietuvai atstovavusi Kauno švietimo 
skyriaus plaukimo mokykla užėmė 
tik VIII vietą, nors jos plaukikai pa
gerino nemažai Lietuvos vaikų re
kordų. Labiausiai pasižymėjo Rimvy
das Strumskis, pasiekęs keturis re
kordus: 100 m. krūtine — 1 min. 
16,7 sek., 200 m krūtinė — 2 min. 
43,3 sek., 200 fn komplesiniame plau
kime — 2 min. 29,4 sek. ir 400 m — 
5 min. 16 sek. Rekordus taipgi page
rino: Vytautas Gotautas 200 m plau
kime delfinu (2 min. 30,1 sek.), Dai
va Kožkutė — 100 m laisvu stiliumi 
(1 min. 03,8 sek.) ir komplesiniame 
400 m plaukime (5 min. 35,5 sek.), 
Jolanta Sakūnaitė — 400 m laisvu 
stiliumi (4 min. 48,7 sek.) ir 800 m 
(9 min. 45,6 sek.).

Dvyliktą kartą buvo surengtas tra
dicinis pavasarinis 10 km bėgimas 
Berčiūnai — Panevėžys. Veteranų 
grupės laimėtoju tapo šiaulietis V. 
Vėževičius, nuotolį Įveikęs per 38 
min. 53 sek., vyru grupėje — kau
nietis A. Griškelis — 30 min. 58 sek., 
jaunųjų grupėje — panevėžietė L. 
Pupelytė su 41 min. 20 sek. ir pane
vėžietis S. Bislys su 32 min. 51 sek.

Politinę duoklę Maskvos olimpia
dai viešu pareiškimu su sąmoningais 
faktų nutylėjimais atidavė krepšinin
kė Angelė Rupšienė, Montrealio 
olimpiadoje laimėjusi aukso medalį: 
“Kai kam pasaulyje labai nepatinka, 
kad XXII vasaros olimpinės žaidynės 
įvyks pirmosios pasaulyje socialisti
nės valstybės sostinėje. Su pasipik
tinimu ir nerimu sportininkai suti
ko JAV prezidento Dž. Karterio ban
dymus sušlugdyti, boikotuoti mūsų 
olimpiadą. Bet tai neišdegs, ponai! 
Jau daugiau kaip šimto šalių atstovai 
patvirtino dalyvausią olimpiadoje, 
nors galutinis paraiškų padavimo 
terminas — gegužės 25 diena. Man 
yra tekę ne kartą susitikti, rungty
niauti su įvairių šalių, jų tarpe ir 
JAV, sportininkais. Tai. puikūs, nuo
širdūs žmonės, geri draugai. Jiems 
svetimi reakcingu politikierių kės
lai.”
VYČIO ŽINIOS

Simonas Namikas, 16 metų am
žiaus, šuolyje į augštį Michael Po
wer lengvosios atletikos varžybose 
peršokdamas 1.75 m, laimėjo antrą 
vietą.

Kanados sporto apygardos krepši
nio pirmenybėse “Vyčio” prieauglio 
grupės krepšininkai laimėjo visas 
pirmąsias vieta®. 14 m. berniukų 
ra — antruoju pirmenybių dalyvių, 
grupėje C vytiečiai susitiko su Auš- 
laimėjo rungtynes 52-21 ir tapo apy
gardos meisteriais.

Jaunieji vytiečiai žaidė darniai ir 
nestokojo gerų metikų. Komandoje 
žaidė: R. Marcinkevičius 22, L. Ažu
balis 11, J. Namikas 8, Pr. Karpis 4, 
R. Stanulis 3.

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų susirinkimas 

įvyks gegužės 4, sekmadienį, tuoj po 
10 v. Mišių Prisikėlimo par. posė
džių kambaryje. Bus naujos valdy
bos rinkimai. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Moksleivio ateitininko įžodį meti
nės šventės metu atliko šie ateitinin
kai: Linas Ažubalis, Arūnas Bajoriū- 
nas, Juozas Balaišis, Marytė Balai- 
šytė, Darius Čuplinskas, Linas Dauk
ša, Dana Dirmantaitė, Renata Kak- 
nevičiūtė, Romas Marcinkevičius, 
Rimas Prakapas ir Kristofas Rauth.

Studentų įžodį atliko: Rūta Gir- 
dauskaitė, Rita Rudaitytė ir Virgutė 
Rūkai tė.

Jaunučiai, atlikę įžodį, bus pa
skelbti ateinančiame “Tėviškės Ži
burių” numeryje.

Tėvų komiteto ruošiamas pyragų 
ir gėlių išpardavimas Motinos Die
nos proga bus sekmadienį, gegužės 
11, Prisikėlimo par. salėje.

Nuoširdi padėka visiems prisidė- 
jusiems įvairiais darbais prie atei- 
ninkų metinės šventės. Dėkojame 
ponioms, atnešusioms įvairius kepi
nius, ir vyrams, prisidėjusiems savo 
fiziniu darbu ir paaukotu laiku.

Moksleivių planuota ekskursija ge
gužės 4 d. į Marineland Niagara Falls 
atidėta rudeniui. -

Skautų veikla
• Sv. Jurgio šventė balandžio 20 

d. pradėta specialiomis pamaldomis 
Prisikėlimo šventovėje. Kanados ra
jono vyr. dvasios vadovas v.s. kun. 
St. Kulbis, SJ, pamoksle kalbėjo apie 
šventąjį ir prasmingumą sekti jį. Po 
Mišių trumpai sueigai vadovavo J. 
Melnykaitė. Įneštos vėliavos, per
skaityti įsakymai, atliktas ūdryčių, 
vilkiukų ir skaučių įžodis. Šventės 
proga sveikino vadeivė s. L. Gvil- 
dienė. Tautos himnu baigta oficia
lioji dalis, po kurios sesė Rebeka 
gražiai visus sujungė stovyklinėmis 
dainomis, maloniai primenančiomis 
Romuvą.

• Šv. Jurgo šventės proga vilkiu
kų įžodį atliko Gintaras Karasiejus, 
Jonas Mockus, Andrius Paškus ir 
Tomas Liačas. Sveikiname naujuo
sius brolijos narius — būsimus skau
tininkus!

• Rambyno tunte šv. Jurgio šven
tės proga pakelti į vair. 1. A. Stun
džia, P. Petrauskas ir R. Lapas.

• Ps. Astai Saplienei pasitraukus 
jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės drau
gininke paskirta Asta Sernaitė. Ačiū 
buvusiai, sėkmės naujajai!

• S. Amerikos skautų vyčių, vyr. 
skaučių, budžių ir gintarių sąskrydis 
šaukiamas rugpjūčio 29 — rugsėjo 
1 d. d. Romuvoje. Sąskrydžio vardas
— “Antroji šiaurės pašvaistė”. Re
gistruotis pas ps. Ramintą Nakrošie- 
nę, 55 Robinhood Rd., Toronto, Ont., 
tel. 239-9862. Registracijos mokestis
— $10. Viso renginio kaina asmeniui
— $35. Registruotis iki liepos 1 d. 
Pagrindinė sąskrydžio tema — “Jau
nojo vadovo metai”. Tai atitinka 
LSS vadovybės paskelbtą mintį šiais 
metais ypatingą dėmesį kreipti į jau
nuosius vadovus-ves. C. S.

Jaunių 16 m. grupė B turėjo du 
priešininkus. Vytiečiai laimėjo abe
jas rungtynes. A. Saplys išsiskyrė 
puikiais metimais. J. Ažubalis taip
gi nestokojo sėkmės, o likusieji žai
dėjai sudarė gan stiprų vienetą.

Pirmose rungtynėse kietai kovota 
su Hamiltono Kovu — 42-32. Antrų 
rungtynių priešininkas buvo nugalė
tas lengviau ir pirmasis penketukas 
buvo mažiau reikalingas. Laimėta 
47-16 pasekme. Dalis Aušros žaidėjų 
buvo jaunesni už vytiečius. Žaidė: 
A. Saplys 18, 0, P. Sukauskas 0, 13,
S. Namikas, J. Ažubalis 13, 16, A. 
Dunderas 0, 1, A. Slapšys, T. Trim- 
kūnas 2, 12, A. Balsys 3, 1, R. Kar
pis 6, 4.

18 m. jaunių grupėje A pirmavo J. 
Karpis. Pralenkė jis visus žaidėjus 
ne vien tik ūgiu (6’6”), bet ir su
gebėjimu. Neturėdamas dar pilnai 
17 metų, jis stebina žiūrovus apgal
votu žaidimu. Suprantama, kad ir 
komandos laimėjimo didelė dalis pri
klauso J. Karpiui.

Jaunių A grupėje taipogi buvo du 
priešininkai — H. Kovas ir Aušra — 
abu stiprūs varžovai.

Prieš Kovą laimėta 50-39 pasek
me. Aušra pralaimėjo 100-85. Abi 
pasekmės truputi apgaulingos. Pir
mosios rungtynės nepilnai užbaigtos; 
antrose rungtynėse Aušrai pritrū
kus žaidėjų. Vytis nenaudojo pirmo
jo penketuko, o Aušra neturėjo aikš
tėje pilno penktuko.

Vyčio komandoje žaidė R. Budrys 
3, 12, A. Kišonas 8, 3, G. Sendžikas 
12, 15, E. Augaitis 6, 7, P. Tutlys 3, 
14, A. Slapšys 4, 8, J. Karpis 28, 21, 
P. Karosas 0, 2, A. Saplys 2, 14, Sio- 
lek 0, 4.

Praėjusių metų S. Amerikos žai
dynių laimėtojai — Vyčio vyrų B ko
manda liko antrąja.

Pirmąjį sutikimą po įtemptos ko
vos laimėjo Vytis prieš Kovo B pir
mą komandą 69-68. Antrasis susiti
kimas su Montrealio Tauro B I-ma 
komanda baigėsi lygiosiomis (65-65); 
pratęsus Vytis laimėjo 81-68.

Baigmėje susitikta su Tauro II 
komanda. Po kietos ir permainingos 
kovos nusilenkta Montrealiui 71-70. 
Vyčiui taškus laimėjo: Vaneliūnas 
0, 2, 0, J. Karpis 23, 0, 19, A. Kakne
vičius 5, 15, 12, L. Kaknevičius 0, 4, 
0, R. Duliūnas 5, 6, 3, P. Simonaitis 
14, 20, 19, E. Nacevičius 2, 4, 4, R. 
Grigonis 0, 1, 0, R. Bumelis 2, 4, 0,
T. Akelaitis 8, 16, 6, P. Lorencas 10, 
O, 4, E. Stravinskas 0, 5, 0, A. Jane- 
liūnas 0, 0, 1, V. Šimkus 0, 2, 0. J. B.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KR1AUČIŪNAITĖ, 
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

■■ GARBENS

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

skambinkite 489-1543.

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JR M jb A4| AL 
TORONTO LIETUVIŲ FAK A/YIA 
KREDITO KOOPERATYVE ---------- --- ----------------

MOKA:
13’/2% už 6 mėn. term, indėlius
13 % už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensijų ir namų planų
12 % speciali taup. sąsk.
11 i/į % u* taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:

T 5 % už asm. paskolas 

14’/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% Įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. 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

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

ITT'X A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
T 1 J < Z Įį i J/rk Apartamentai • Kondominiumai * Nuomosimas

PFAT m K Karnienė
JlV1J1>.-Li| REALTOR ... BROKER • • • NOTARY

ESTATE )7Ol Gulf boulevard,It. Petersburg Beach, Fl. 55706 
Telefonai (815) 560-2448. Vakare (815)545-2758

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

QTEDUliBI’Q E|IDQ 406 Roncesvalles Ave. d I Ern«S1 d runa Telefonas 536-5936 ir 
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai, ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

PARKSIDE ma
335 Roncesvalles Avė., ___
Toronto, Ontario Telefonas 535
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

• Priimame siuntinių užsakymus.
• 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 *r J°navičiai

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



TORONTO
Apie žymųjį krepšinio žaidė

ją Leoną Rautinšą ilgoką rašinį 
išspausdino “The Toronto Sun” 
1980.IV.25. Autorius Mike Simp
son užkalbino jį Puertorike, kur 
Kanados krepšinio rinktinė run
gėsi kelių valstybių rungtynėse. 
Beveik visas pokalbis skirtas 
olimpinėm žaidynėm Maskvoje. 
Ir šį kartą L. Rautinšas, primi
nęs lietuvišką savo kilmę, tvir
tai pasisakė už olimpinių žaidy
nių Maskvoje boikotą.

Torontiškio mėgėjų teatro 
“Aitvaras” išvyką į Detroitą ir 
ten suvaidintą V. Alanto kome
diją “Saulėgrąžų sala” palankiai 
įvertino Alfonsas Nakas “Drau
ge” 1980.IV.10. Vaidybos atžvil
giu stipriausia jis laiko V. Kup- 
revičiūtę-Jay, nemažiau įspūdin
ga — Ramūnę Jonaitienę. Taip 
pat gerai vaidino Aldona Dargy- 
tė-Byszkiewiecz, Eimutis Birgio- 
las, Vytautas štuikys, Stepas Ra
manauskas. Gero įvertinimo su
silaukė ir kiti aktoriai.

Kanados etninių grupių vado
vų suvažiavimas įvyko balan
džio 25-27 d. d. Toronte. Jo pra
dininku buvo italų bendruome
nės pirm. Laureano Leone. Da
lyvavo 45 organizacijų atstovai, 
kurie įsteigė visus apimančią 
bendrą organizaciją ir išrinko 
valdybą. Iš baltiečių įėjo Bal- 
tiečių Federacijos pirm. T. 
Kronbergs. Suvažiavime lietu
viams atstovavo KLB pirm. J. 
R. Simanavičius ir kaip stebėto
jai “TŽ” atstovai — J. Vaičeliū- 
nas ir V. Matulaitis.

Etninės spaudos žurnalistų 
klubo susirinkime balandžio 18 
d. Toronto Sapudos Klube kal
bėjo sen. S. Haidasz, atstovau
damas Kanados daugiakultūrių 
reikalu ministeriui J. Flemin- 
gui. Jis pareiškė, kad naujoji 
federacinė vyriausybė nuėmė 
konservatorių vyriausybės įves
tą užšaldymą lėšų, skirtų val
džios skelbimams etninėje spau
doje. Skelbimai būsią duodami 
per Price Rubin a. Partners, 
Inc., agentūra Toronte. Buvęs 
Kanados daugiakultūrės tary
bos pirmininkas (kinietis), pa
skirtas konservatorių vyriausy
bės, atsistatydino, o jo vieton 
paskirtas ukrainiečių kilmės 
teisininkas iš Edmontono Lau
rence G. Dore. Sen. S. Haidasz 
skatino etnines grupes stipriau 
dalyvauti bendrame Kanados 
gyvenime — socialiniame, eko
nominiame ir politiniame. Tuo 
būdu jos atras joms priklausan
čia vietą.

agentūroje, bet visose ministe
rijose, nes visi esame lygūs pi
liečiai, lygūs mokesčių mokėto
jai.

Kanados konstitucija ruošia
ma ilgam laikui, todėl reikia 
plačiai svarstyti. Čia reikia dis
kutuoti ne tik anglų — prancū
zų reikalus, bet ir visų etninių 
grupių. Šie ir kiti klausimai tu
ri būti plačiai diskutuojami et
ninės spaudos puslapiuose.

Daugiakultūrę Ontario tarybą 
sudaro 60 asmenų, parinktų iš 
etninių bendruomenių. Jos 
įstaiga yra Toronte (700 Bay St., 
antrame augšte, tel. 965-6889 ir 
965-6919). Kviečiami asmenys 
ir etninių organizacijų nariai 
kreiptis ir išsakyti savo mintis. 
Birželio 20-21 d. d. bus viešas 
daugiakultūrės tarybos posėdis, 
kurin kviečiami atvykti etninės 
spaudos ir bendruomenių atsto
vai. Posėdis bus Toronte, Mac
donald Block, Queen’s Park.

Po diskusijų spaudos atstovai 
buvo pavaišinti skanėstais ir ka
va. “TŽ” atstovavo V. Matulai
tis.

Kanados kiniečiai, pasipikti
nę CTV televizijos tinklo rody
tu filmu “Campus Giveaway”, 
ėmė stipriai protestuoti. Pra
džioje televizijos vadovybė nesi
leido į kalbas, bet vėliau sušvel
nėjo. Kanados daugiakultūrių 
reikalų min. J. Flemingui tarpi
ninkaujant, CTV vadovybė atsi
prašė ir drauge su kiniečių ko
mitetu paskelbė bendrą pareiš
kimą, kuriuo buvo baigtas gana 
aštrus ginčas. Minėtasis filmas 
buvęs rasistinio pobūdžio.

Lietuviai komunistai JAV-se 
ir Kanadoje randa savo spaudos 
rėmėjų, štai pavardės Kanados 
lietuvių, aukojusių komunisti
nei “Laisvei” Brooklyne: S. Kar
velis, Scarborough, Ont., $100, 
J. Čičinskas, Montreal, Que., 
$43, Paul Vaškevičius, Hayter, 
Altą., $25, F. Imbrose, Thunder 
Bay, Ont., $18, Aldona William
sen, Willowdale, Ont., $12.50, 
P. Alksnis, Downsview, Ont., 
$10, Aldona ir Andy Anderson, 
Marmora, Ont., $10, J. Sheporai- 
tis, Regina, Sask., $10, Ona Ras- 
kevich, Ottawa, Ont., $10, Frank 
Yencys, Toronto, Ont., $5, Pet
ras Kuosa, London, Ont., $5, J; 
Balaišis, Montreal, Que., $5, B. 
Tamošaitis, Lonquenil, Que., $5, 
G. Kyla, Montreal, Que., $5, A. 
Yuzilaitis, Verdun, Que., $2, 
Charles Morkūnas, Toronto, 
Ont,. $2, Uršulė Matis, Manito
ba, $1.

JOANA KURAITĖ (viduryje), laimėjusi E. Kriaučeliūno vardo visuomeninės veiklos premiją, su savo tėvais — 
dr. C. Kuru ir p. Kuriene, gyvenančiais Windsore, Ontario Nuotr. V. Kučo
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Etninės spaudos konferenci
ja su daugiakultūrės Ontario ta
rybos atstovais įvyko š. m. ba
landžio 23 d. Toronte. Kun. Be
nito Framarin, informacijos ko
misijos pirmininkas, supažindi
no su minėtos tarybos pirminin
ku Y. Shymko ir kitais nariais. 
Y. Shymko pagyrė etninę spau
dą už palaikymą etninės kultū
ros etninėse bendruomenėse. 
“Ką jūs rašote dabar, bus dei
mantai vėliau”. Spaudos žmo
nės geriausiai jaučia bendruo
menės pulsą. Kai spauda rems 
ir nurodys, ką daugiakultūrę 
taryba turi iškelti, tada ir pati 
ši taryba turės pagrindą, o jos 
žodžiai nebus tušti.

Daugiakultūriškumas yra 
svarbus dalykas, bet jis yra ke
liamas daugiausia politiniais 
sumetimais. Jis vienaip rodo
mas visai Kanados visuomenei, 
kitaip — etninių grupių tarpe. 
Daugiakultūrę Ontario taryba 
siekia, kad nebūtų valdžioje to 
dviprasmiškumo, kad daugia
kultūriškumas būtų pripažįsta
mas politiškai, kultūriškai ir 
ekonomiškai. Etninis menas, 
teatrai, švietimas ir kt. turi bū
ti garantuoti ne tik atskiroje

Rodney, Ontario
KLB RODNEY APYLINKES val

dyba rengia Motinos Dienos minėji
mą š. m. gegužės 11, sekmadienį, 5 
v. p. p., Rodney Lietuvių Namuose. 
Paskaitininke — Elena Kudabienė. 
Meninę dalį atliks E. Kudabienės 
vadovaujama moterų grupė ir vie
tos jaunimas. Po minėjimo — kavu
tė. Kviečiame dalyvauti visus iš arti 
ir toli. K.

Windsor, Ontario
ATSTOVO RINKIMAS į KLB 

krašto tarybą Windsore bus š.m. ge
gužės 25 d. parapijos salėje, 808 Ma
rion gt. Balsavimo pradžia — 9 v. 
ryto ir tęsis iki 5 v.p.p. Kandidatai: 
mokytoja Marija Dumčienė ir apyl. 
iždininkas Vytautas Kutkus. Wind
sor© apyl. nustatytas išrinkti tik vie
nas atstovas, tad ir bus balsuojama 
tik už vieną kandidatą. Visi mieste 
ir apylinkėje gyvenantieji tautiečiai 
virš 18 metų amžiaus prašomi tą die
ną balsavime dalyvauti. Atskiri pra
nešimai nebus siuntinėjami.

Į KL Jaunimo Sąjungos tarybą 
taip pat renkamas vienas atstovas 
iš Windsor© apylinkės. Jon kandida
tuoja — Danutė Tautkevičiūtė. Ne
atsiradus daugiau kandidatų, ji bus 
laikoma išrinkta aklamacijos būdu. 
Windsor© apyl. rinkiminė komisija

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

If
• Apartamentai • Prekybos pastatai 
o Raštiniu pastatai • Ūkiai • Žemė 

namų telefonas
■L H M VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 221-330 5

Įstaigos (4 16) 233-3 3 2 3

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

® ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ ®

$50: Alfonsas žebertavičius; $35: 
Toronto Lietuvių Namij Moterų Bū
relis; $30: Henry Sakalauskas; $27: 
Lionė Bieliauskaitė; $25: P. Barba- 
tavičius: $22: E. Kuchalskis; $20: 
Kostas Gaputis; $17: Pr. Sakalaus
kas, Nikodemas Kardelis; $16: V. 
Chaves (Mrs.), J. Lukša; $12: A. 
Kernius, Petras Baronas; $10: Ju
lius Gipas, Petras Augaitis, Geno
vaitė Bulotienė, P. Kaziukonis, J. 
Romikaitis; $9: V. Aušrotas; $8: Br. 
Saplys, Pranas Mickus, Antanas Bal
čiūnas, Algis J. Štreimikis; $7: B. 
Kašinskas, J. Lingaitis, A. Birgio- 
lienė, A. Urbonas, G. Kaulius, V. 
Martinaitis, I. Girdauskienė, K. Dau
nys, C. Rickevičius, Petras Žemaitis; 
$6: kun. St. Yla, A. Simanavičius, 
Juozas Jocas, P. Baronas, J. Vitkaus
kas; $5: J. Mockaitis, J. Sadauskas, 
J. A. Ramanauskas, M. Borusienė, J. 
Citulis, V. Jankevičius; $4: Ona Ša- 
rūnienė.

$3: Adolfas Jurjonas, V. Krikščiū
nas, G. čapkauskienė, M. Duliūnas, 
P. Laureckas, V. Morkūnas, St. Bu
činskas, A. Dobis, J. Daunora, Z. Do
bilas, A. šetikas, A. Šatkauskas, S. 
Naikauskas, P. Preibys, A. Navickas, 
A. Palvenis, K. Račiūnas, K. Rašyti
nis, J. Rimkus, J. Suslavičius, A. 
Paškus, E. Pakauskienė, F. Preke- 
ris, J. Pacepavičius, J. Paulaitis, E. 
Sventickas, Balys Keburis, V. Bun- 
dercki, A. Butvydas, V. Mikalonis, 
Juozas Gražys, V. Birštonas, Anta
nas Giedraitis, kun. A. Babonas, E. 
Bartminas, J. Dambrauskas, A. či
žikas, A. Laucius, J. Miliušas, Algis 
Augūnas, Algirdas Grybauskas, J. 
Lapp, R. Kymantas, J. Petrauskas, 
A. Vizgirda, M. Senkuvienė, L. V. 
Petrušaitis, Ona Vėlyvienė, D. Razu- 
levičius, S. Noreika, M. Rudokas, A. 
Čižikas, VI. Bakūnas, A. Alkaitis, 
St. Druskis, J. Čialka, V. Karasevi- 
čius, B. Stundžia, E. Kinčius, S. Ja- 
gėla, Jonas Lapinskas, J. Dobilas, 
Inocentas Jurcevičius, Kazys Bra
zauskas, Vyt. Biliūnas, Eug. Kerese- 
vičienė, I. Kazlauskas, P. Meškaus
kas, K. Gimžauskas, J. Blauzdžiūnas,
V. V. Dargis, K. Butienė, E. Beino- 
rienė, S. Laurušaitienė, A. Balčiū
nienė, A. Juodvalkis, Vyt. Lumbis,
W. Gulbinas, Pranas Joga, S. Nar- 
mantas, D. Vaitiekūnienė, Z. Pulia- 
nauskas, T. Vilis, V. Novog.

$2: Nijolė Kaveckienė, M. Kaz
lauskas, I. Macerinskas, A. R. Miro
nas, Juozas Valaitis, J. šarapnickas, 
Z. Romanauskas, S. Kazlauskas, E. 
Rotkis, H. Brazaitis, Vai. Kutkevi- 
čius, Petras Murauskas. A. Lands
bergis. V. Eižinas, A. Parėštis, A. 
Petkevičius, M. Stasas; $1: J. Litvi
nas, K. Grigelis, St. Gineitis, J. Rau- 
linaitis, S. Vyšniauskas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$30: Kęstutis Dubauskas; $27: Da
nutė Chornomaz, Pranas Basys, H. 
Jasinskas; $25: kun. dr. P. Rągažins- 
kas, Albinas Melvydas, dr. A. E. Šid
lauskaitė, J. Naujokaitis; $22: A. 
Grubis, W. Kiškūnas, J. Lazdauskas,
E. Stunguris, M. Reyeris, V. Adomo
nis, J. Dženkaitis, Jurgis Račys, J. 
Vinslovas.

$20: Stasys Ignotas, Nijolė Kavec
kienė, V. Chaves (Mrs.), Ant. Lau- 
galys, J. Čepukas, Alb. Markevičius, 
Aloyzas Balsys, Birutė Gylys, J. 
Bendoraitiš, J. Gris, Zita Griškonis,
F. Barzdžius, kun. Iz. Grigaitis, V. 
Jokūbaitis, A. Martinkevičius, K. 
Galiasukas, R. Dumčius, R. Gele
žiūnas, B. Jakutis, Leonas Balaišis, 
R. D. Čeponkus, A. V. Čiuprinskas, 
J. Lingaitis, A. Gelažnikas, Stasys 
Latviūnas, Br. Gudinskas, S. Janu- 
šas, J. Labenskas, dr. R. J. Bara- 
kauskas, Algirdas Kurauskas, B. G. 
Krukis, A. Misiūnas, Alvina Marku- 
tienė, Pranas Gobis, D. Bėrius, Eug.
G. Jasin, Algis Kazilis, J. Mačiulis, 
Vida Čegys, V. Petravičius, R. She- 
petys, A. Senkus, O. Skrebūnienė, 
A. Usvaltas, D. Ralys, J. Timmer
man, K. Pabedinskas, Zigmas Sodo
ms, Vladas Rindinas, Stefa Rydelis, 
Vytautas Repšys, L. Stulginskas, B.

Vitkus, S. Pacevičius, W. Maskeliū
nas, F. Falkauskas, Ramūna Mac
Donald, Rimas Kaknevičius, V. 
Alantas, Vanda Stašaitienė, J. Bar- 
zevičius, J. Butkus, Lionė Bieliaus
kaitė, B. Jackevičius, J. Kilotaitis, 
B. Kupcikas, Andrius Petrašiūnas, 
V. Augėnas, J. Hirsch, VI. Mockus, 
Pr. Gaižutis, A. Ališauskas, Gražina; 
Drešerienė, J. Juraitis, M. Girčys, 
A. Bagdonas, M. Missullis, A. Krau
sas, Jonas Mcškys, G. Kazlauskas, 
A. Kalendra, Jonas Gaivelis, R. 
Cherry, K. Kudirka, Jonas Linkū- 
naitis, Pranas Gabrėnas, Juozas 
Liuima, Petras Murauskas, Jonas 
Lasys, J. Karalius, L. Cibulskis, J. 
Rimšaitė, Vytautas Pečiulis, J. Vale
vičius, Bronius Rakauskas, H. Saka
lauskas, Antanas Rugys, V. D. Paš- 
kovičiai, J. Romikaitis, Ona Urnavi- 
čienė, H. Steponaitis, L. Stanevičie
nė, F. Stirbys, Violet B. Platt 
(Mrs.), J. Nacevičius, Olga Svetule- 
vičienė, Vyt. Starkevičius, M. Valai
tis, Alfonsas Totoraitis, V. Narušis, 
H. Sukauskas, E. Weir (Mrs.). Už 
dvejus metus po $20 rėmėjo prenu
meratą atsiuntė L. Baziliauskas.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.

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

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

Pokalbis su gydytoju
Lordas Moran, asmeninis 

Winstono Churchillio gydyto
jas, reporterių buvo užklaustas, 
ką jis daro su savo senuoju pa
cientu' Winstonu, kad jis tokios 
geros sveikatos?

— Labai rūpestingai prižiū
riu jo dietą, — atsakė gydyto
jas.

— Dietą? Betgi valgo, geria, 
kiek nori, ir daro be pertraukos.

— Taip, aš tai žinau, — atsa
ko Lordas Moran. — Aš ir žiū
riu, ką jis valgo ir geria. O pa
matęs tai, tą patį užsisakau ir 
sau. . .

Šypsenos
Politruko drąsa

Lietuvoje pasakojamas anek
dotas kaip II D. karo pradžioje 
politrukai narsiai žygiavo į 
frontą. Po keleto žygio dienų 
vienas politrukas atsimuša į 
kariškį:

— Atsiprašau, drauge leite
nante!

— Aš ne leitenantas!
— Dovanokite, drauge kapi

tone!
— Aš nesu kapitonas!
— Atleiskite, drauge pukinin- 

ke!
— Po velnių, aš ne pulkinin

kas, o generolas!
— Ačiū Dievui! Nemaniau, 

kad būčiau taip toli nuo fron
to .. .

s Kilniausias kerštas — at
leidimas (anglų priežodis).

Parinko Pr. Alš.

ATVIRAS LAIŠKAS 
TSRS VYRIAUSYBEI

Laikau reikalinga pranešti Jums 
apie savo atsisakymą sovietinės pi
lietybės.

Aš gimiau nepriklausomos Lietu
vos respublikos teritorijoje, Biržų 
mieste, 1938 m., prieš jos okupavi
mą, įvykdytą sovietų kariuomenės. 
Sovietų pilietybė buvo man primes
ta prievartos keliu, neteisėtai. TSRS 
teritorijoje gyvenau tik kaip poli
tinis kalinys, kalinamas Mordovijos 
lageriuose 1957-62 m.

Šiuo metu esu laisvoje šalyje, ku
ri nepripažįsta Lietuvos inkorporavi
mo į TSRS sudėtį. Man prašant, ge
neralinis Lietuvos konsulatas Niu
jorke išdavė man Lietuvos užsienio 
pasą.

Šiandien, kai Leonido Brežnevo 
grupė vykdo vieną nusikaltimą po 
kito, šiurkščiai pažeidinėdama ne tik 
atskiro žmogaus, bet ir ištisų tautų 
teises, kai sovietinė kariauna siaučia 
Afganistane, o geriausieji mano tau
tos sūnūs kankinami sovietų kalė
jimuose — “PRIŠLI SROK” (kaip 
sako puikusis Jūsų tėvynainis A. Sol- 
ženicinas), atėjo laikas ir man pasa
kyti tai, ką teko nutylėti taip ilgai.

Aš atvirai ir kategoriškai pareiškiu 
savo atsisakymą nuo TSRS piliety
bės ir nuo betkokių kitokių ryšių su 
Sovietų Sąjungos valstybe bei jos 
institucijomis.

LEONARDAS GOGELIS 
3957 South Rockwell Street

Chicago, Illinois 60632 
U.S.A.

Čikaga, 1980 m. kovo 10 d..
Red. pastaba, šis laiškas buvo pa

rašytas rusų kalba.
ILGIAUSIŲ METŲ!

Mieli “Tėviškės Žiburiai”,
kurie liepsnojate tūkstančiais 

varsų, kilniai nuostabių; kurie be- 
riate žinias ir tobulėjimo kibirkšts į 
mūsų protus bei sielas, — sveikinu 
Jus 30 ties metų sukaktyje, žygyje 
nelengvame, bet garbingai drąsiame. 
Linkiu Jums Viešpaties palaimos, 
liepsnų — ištvermingų ir keliančių 
į augštumas, iš kur galėtute paberti 
mūsų tautai nemarumo perlus per 
Jūsų kilnumo ir ištvermingumo ryž
ta-

Ilgiausių, ilgiausių ir sėkmingiau
sių metų!

Nuoširdžiai Jūsų —
Marija Aukštaitė

IŠSIREIKŠKIME LIETUVIŠKAI!
Laiks nuo laiko šio laikraščio skil

tyse pasirodo graikiškos kilmės su
lietuvintas žodis “simpoziumas” 
(angliškai — “symposium”), kuris 
niekada iki šiol lietuvių kalboje ne
buvo priimtas vartoti, kadangi savo 
kalboje turime apsčiai išsireiškimų, 
tiksliai nusakančių tą sąvoką, kaip 
pvz. posėdis, pobūvis, pokylis, susi
rinkimas, sueiga ir daug kitų, šis 
pasiskolintas (be reikalo) žodis yra 
tiek nepatrauklus, tiesiog grubus 
lietuviškame tekste, kad jis stačiai 
nuvertina ir nusavina viso turinio 
idėją. Be to, šio žodžio pagrindinė 
prasmė vargiai ar atitinka tą mintį, 
kurią rašantis bando mums perduoti. 
Kai “symposium” reikšmė yra “pra
bangus, masinis išgėrimas” arba 
“iškilmingas banketas”, mes, lietu
viai, prieisime išvados, kad tokių 
iškilmių mes nepraktikuojame, taigi 
šiuo žodžiu faktai yra išpučiami, per- 
dedami.

Esu įsitikinęs, kad bendradarbis, 
perduodantis laikraščiui tos rūšies 
svetimybę, daro tai tik dėlto, kad 
atitinkamo lietuviško žodžio nesu
galvoja. Jis eventualiai yra lankęs 
mokyklas svetimame krašte, kur dės
tomoji kalba nebuvo lietuvių, todėl 
yra natūralu, kad jis dažnai stokoja 
lietuviškų išsireiškimų.

Esu skeptiškai nusistatęs dėl “TŽ” 
mėginimo sulietuvinti “bažnyčią”, 
pakeičiant ją “šventove”. Mano nuo
mone, tai problemos pilnai neiš
sprendžia, kadangi pagrindinis žodis

“šventas” yra slaviškos kilmės. Man 
skambėtų tikrai lietuviškai tokie 
žodžiai, kaip “dievnamis” arba “mal
dykla”. Deja, tie žodžiai dar nėra 
reikiami išpopuliarinti, kad galė
tų prigyti. Tikrai — labai gaila!

žodis “seminaras” yra griežtai 
akademinis išsireiškimas, vartotinas 
tik universitetuose, kur moksle pa
žengę studentai jieško-naujų meto
dų patobulinti savo išsilavinimui. 
Kai grupelės asmenų, susibūrusių 
aptarti smulkius reikalus arba bend
ruomenines kasdienybes, tą sueigą 
vadina seminaru, šį žodį vartoja ne
vietoje ir be pagrindo.

Tadas Gadeikis
Red. pastaba. Graikiškas žodis 

“symposion” reiškia ne tik išgertu
ves bei puotą su rimto pobūdžio po
kalbiais, bet ir literatūrinį žanrą, fi
losofinio pobūdžio diskusijas,-pasikei
timą nuomonėmis, eilę rašinių kelių 
rašytojų ta pačia tema. Angliškosios 
kultūros pasaulyje žodis “sympo
sium” vartojamas daugiausia disku
sinio pobūdžio svarstymams kuria 
nors tema. Dėlto kalbininkas A. Sa
lys ir pasiūlė vietoje simpoziumo 
vartoti žodį “svarstybos”. — žodžio 
“šventas” kilmė, kalbininko prof. dr. 
A. Klimo nuomone, nėra slaviška.

Klaidos Lietuvių 
Enciklopedijoje

(Atkelta iš 7-to psl.)
Mariją Stiuart (miręs negalėjo 
vesti).

23-450 Kapetingų tiesioginei 
linijai pasibaigus, 1328 m. didi
kai išsirinko šalutinės šakos ka- 
petingą Henriką VI Valois. Tai 
klaida, nes 1328 m. Prancūzijos 
karalium išrinktas Pilypas VI 
Valois, o Henrikas VI tik po 100 
metų buvo Anglijos karalium 
1422-1461, ne Valois, bet Lan- 
kastras.

25-500 Romos imperatorius 
Probas (276-182). Jis gyveno po 
Kristaus gimimo, tai metai tu
rėjo būti 276-282.

8-195 Henrikas IV Burbonas 
(1533-1610). . . Bet H. Guise nu
žudžius 1598 m. Henrikas III 
susidėjo su Henriku IV prieš 
lygą ir drauge su juo apsupo Pa
ryžių, kur H. III buvo nužudy
tas 1588 (datų klaidos).

32-64 1896 m. baigėsi didele 
tragedija. Turėjo būti 1396 m.

14-235 Latvijai palikta Alukš- 
tos sritis 27451 dešimtinės su 
lietuviškom sodybom (apie 300 
kv. km.), o Lietuvai priskirta 
19105 dešimtinės (210 kv. km.). 
15-460 geografas dr. K. Pakštas 
rašė: Latvija gavo 350 kv. km. 
o Lietuva 155 kv. km. Latviams 
atiduota ne Alukštos sritis, bet 
plotai tarp Vegerių ir Žagarės, 
Brunau, Budbergas ir Aknysta, 
iš viso apie 300 kv. km. Lietu
vių atkariautą Alukštos sritį 
apie 600 kv. km. latviai paveržė 
iš lietuvių 1920 m.

Lietuvių Enciklopedijos išlei
dimas yra didžiausias lietuvių 
išeivių kultūrinis laimėjimas. 
Jos leidėjas Juozas Kapočius pa
sistatė sau amžiną paminklą, 
kurį minės būsimos kartos. 
Spaudos žmonėms sunku būtų 
be jos išsiversti. Nežiūrint jos 
reikalingumo ir naudingumo, 
negalime užmerkti akių ir ne
pastebėti jos klaidų ir trūkumų. 
Nors tų klaidų ir netikslumų 
randame nemažai, bet tai nesu
mažina LE vertingumo ir nau
dos. Istorikų ir rašto žmonių pa
reiga tas klaidas pastebėti ir 
pataisyti, kad eventualiai lei
džiant kitą laidą jos būtų iš
vengtos.

w.g DRESHER SATE
lj|-|i LIETUVIŲ 
< ■ TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTĖ

bus liepos S d., 2 vai. popiet,
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGO, ILL.
Bilietai gaunami VAZNELIŲ GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, Ill. 60629. Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai
nos ložėje $20.00, mezzanine $14.00, $12.00, $9.00 ir $7.00. Balkonas 
— $15.00, $12.00, $9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.

BANKETAS bus tą pačių dienų 7 v.v.
CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero Ave., Alsip, ILL.
Bilieto kaina — $18.00. Stalai po 10 žmonių. (Šventės programos 
šokėjai bilietus užsisako per savo grupių vadovus). Bilietus užsisa
kant paštu, čekius rašyti: LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL.

Į)resher-Rarauskas
INSURANCE 
AGENCY 
LTD.

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

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

Narys "Better Business" Biuro

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ

tel. 533-35®
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

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

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

E. CEELEN — /. DREŠERIENĖ

IHSURANCC ★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

I
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Anapilio žinios

— Kapinių lankymas birželio 1, 
sekmadienį, 3 v. p. p. Šią savaitę ka
pinėse vyksta valymo darbai. Pra
dedami ruošti pamatai naujiems pa
minklams, kurie numatomi pastatyti 
šį pavasarį prieš kapinių lankymą. 
Apie pamatų kasimą nereikia skam
binti mirusiųjų artimiesiems, nes vi
sas informacijas kapinėms teikia pa
minklų gamintojai.

— Praėjusį sekmadienį 8 vaikučiai 
priėmė pirmąja Komuniją. Juos per 
visą žiemą sekmadieniais stropiai 
ruošė seselė Paulė. Po iškilmių šven
tovėje parodų salėje įvyko bendri 
vaikų pusryčiai su jų tėvais.

— Šventovės skoloms mokėti au
kojo po $500: A. B. Saikus, J. Bir- 
gelis, A. Šelmys, V. Novošickis; $300: 
“Parama": po $200: J. Babrauskas, 
B. Trukauskas, E. Kamišaitis, M. 
Žaliauskas: S100: P. Vilutis; $60: S. 
Mockus: $50: V. Gumauskas.

— Mississaugos katalikų mokyklų 
taryba skubiai jieško pradžios mo
kykloms mokytojų. Daugiau informa
cijų teikiama klebonijoje.

— Susituokė Vytautas-Jonas Valai
tis ir Rūta-Kristina Cerškutė; Steven 
Lloyd ir Ramūnė-Teresė Bražukaitė. 
Ruošiasi tuoktis Eimutis Birgiolas ir 
Rita Lapienytė.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 
v.r., už ą.a. Karolį Rusiną, 11 v. už 
a.a. Albiną Kazlauskienę, a.a. Dau- 
lenskius ir a.a. Barborą Rudvalienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Trečiadienį, 8 v. v., 5 Indian 

Valley Cres., Renatos Wilhelm na
muose įvyks savaitinis maldos ir ap
mąstymo vakaras.

— Sekmadienį pamaldos — vėl 
įprastu laiku, t. y. 9.45 v. r., po ku
rių bus moterų draugijos susirinki
mas pas Oną Poguželskienę, 75 Sum
merhill Avenue, Toronte.

Lietuvių Namų žinios
— Lietuvėms motinoms pagerbti 

sekmadienį, gegužės 11 d., nuo 12 iki 
5 v.p.p., LN rengia iškilmingą Moti
nos Dienos popietę. Kviečiamos šei
mos su savo mamytėmis dalyvauti. 
Atsilankiusios motinos bus papuoš
tos gėlėmis ir pavaišintos vynu.

— Balandžio 20 d. LN Gedimino 
pilies menėje įvyko LN Moterų Bū
relio metinis susirinkimas. Pirm. A. 
Jankaitienė padarė veiklos apžvalgą. 
Nauja būrelio valdyba: B. Abromai- 
tienė, G. Butkienė, K. Butkienė, S. 
Ciplijauskienė, P. Jankaitienė, L. 
Mačionienė, B. Romeikicnė, L. Po
cienė, I. Žemaitienė; revizijos komi
sija: A. Jankaitienė, L. Matulevičie
nė, L. Novogrodskienė.

— Balandžio 20 sekmadienio po
pietėje dalyvavo 250 svečių. Svečių 
knygoje pasirašė: G. Nagys, R. Žu
kauskas, P. Mališka, Z. Skučas, R. 
Piečaitis, J. Celtorius, L. Piečaitis, K. 
Celtorius, A. Kuncevičius, L. Mar
kauskas — visi iš Montrealio, M. 
Keay iš Otavos, B. Barisas iš Wind- 
soro ir Alė Liubimas iš Australijos.

PARDUODU gerame stovyje lovą, 
sofą, radiją (mažą), elektrinę plytą. 
Skambinti 762-1026 ir prašyti angliš
kai Bronislava.

LIETUVAITĖ, 21 m. amžiaus, nori 
susirašinėti su jaunu, negeriančiu, 
augšto ūgio vyru. Rašyti “T. žibu
rių” adresu, pažymint Inai.

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

SPRINGHURSTE 52-roje gatvėje 
parduodama nuosavybė — didokas, 
gerai prižiūrėtas sklypas su 6 kam
barių elektra šildomu namu ir pora 
pastatų. Informacijai kreiptis tel. 
488-7607 arba 532-3473 Toronte.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

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

MIKOLAI N IS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrenginio darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos — kiek

vieną dieną 7 v.v., šeštadieniais — 
po 9 v. Mišių, sekmadieniais — po
11.30 v. Mišių.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— gegužės 2. Lankomi seneliai ir li
goniai. Mišios — 7.30 v.v.

— Kun. L. Andriekus, OFM, lan
kėsi mūsų parapijoje ir sakė pamoks
lus per visas Mišias.

— Vidas Kiškūnas ir Kristina Stri- 
maitytė susituokė mūsų šventovėje, 
Raimundas Paškauskas ir Indrė Ra
manauskaitė sumainė žiedus Čikago
je.

— Motinos novenos Mišios už gy
vas ir mirusias motinas laikomos 
kiekvieną dieną per visą gegužės mė
nesį: šokiadieniais 8 v.r., sekmadie
niais ir šeštadieniais — 9 v.r.

— Pirmasis mėnesio sekmadienis
— gegužės 4. Antroji rinkliava — 
parapijos skoloms mokėti.

— Pirmosios Komunijos iškilmės
— šį sekmadienį, gegužės 4, per 10 
v. Mišias.

— Liturginiams drabužiams pirkti 
aukojo: J. Priščepionka $50, P. §im- 
kevičienė $25. Toronto Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas “Parama” paau
kojo mūsų parapijai $300. Lietuvos 
religinei šalpai $100 paaukojo E. 
Vaičiulienė savo a.a. vyro Stanislo
vo 1 metų mirties prisiminimui.

— Tretininkų Mišios — šį sekma
dienį, 10 v.r., po kurių bus konferen
cija, įvilktuvės ir įžadai.

— ShareLife antroji rinkliava — 
gegužės 11 d., trečioji — birželio 1 d.

— Matilda Mažulaitienė savo sū
naus Vytauto knygas padovanojo pa
rapijos bibliotekai.

Motinos Dienos proga, gegužės 11, 
ateitininkai pardavinės gėles ir pj’- 
ragus.

— Dail. K. žoromskio paroda pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Parapijos 
klebonijoj yra palikta keletas pa
veikslų pardavimui (papiginta kai
na).

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Emą 
Janušaitienę, užpr. J. Gustainis, 8.30 
už Antaną Simkevičių, užpr. P. Šim- 
kevičienė, 9 v. už Motinos Dienos 
novenai pavestas motinas, 9.20 už 
Kalinauskų šeimos mirusius, užpr. O. 
Kalinauskienė, 10 v. už Veroniką 
Moklickaitę, užpr. M. Narmontienė,
10.30 už Kostą Vingelį, užpr. J. V. 
Vingeliai; sekmadieni 8 v. už Joną 
Savicką, užpr. M. Savickienė, 9 v. 
už Motinos Dienos novenai pavestas 
motinas, 10 v. tretininkų intencija, 
užpr. valdyba, 11.30 už parapiją, 7 
v.v. už Moniką Geležiūnienę, užpr. 
J. Mareinėnienė.

Vestuvės. Balandžio 26 d. Įvy
ko trejos vestuvės. Prisikėlimo 
šventovėje susituokė Vidas Kiš
kūnas su Kristina Strimaityte. 
Apeigas atliko trys kunigai. Gie
dojo parapijos choras ir sol. R. 
Strimaitis. Vaišės buvo suruoš
tos Prisikėlimo salėje. — Lietu
vos Kankinių šventovėje susi
tuokė Vytautas J. Valaitis su 
Rūta-Kristina Cerškute. Apei
gas atliko kun. P. Ažubalis ir 
kun. J. Staškus. Giedojo V. 
Tautkevičienės vadovaujamas 
Windsoro mergaičių kvartetas. 
Vaišės Įvyko Anapilio salėje. 
Jose įspūdingą žodi tarė jauna
vedžio motina p. Valaitienė ir 
abu jaunavedžiai. Pažymėtina, 
kad jaunoji prieš jungtuves at
lietuvino savo vardus per teis
mą Į Rūtą-Kristiną (metrikoje 
buvo įrašyta Ruth Christine). — 
Taip pat Lietuvos Kankinių 
šventovėje susituokė Steven 
Lloyd su Ramune Bražukaitė. 
Apeigas atliko kun. P. Ažubalis 
ir kun. J. Staškus. Giedojo sol. 
Vyt. Paulionis, vargonavo St. 
Gailevičius. Jaukios vaišės įvy
ko parapijos salėje.

Vasaros stovyklos Neringoje 
(Vermont) vyks sekančia tvarka: 
lietuvių kilmės nekalbantiems 
lietuviškai birželio 29 — liepos 
12, mergaitėms liepos 13 — rug
pjūčio 2, berniukams rugpjūčio 
3 — 16, ateitininkų rugpjūčio 
17 — 30. Norint daugiau infor
macijos, kreiptis: Camp Nerin
ga, I.C.C., Putnam, Conn. 06260, 
USA.

A. a. Stasio Jackaus atmini
mui, vietoje gėlių, A. J. Paške- 
vičiai paaukojo “T. žiburiams” 
$20.00.

Savo dukters a.a. Saulės-Al- 
donos Michelevičienės atmini
mui Stefa Vaitiekūnienė paau
kojo “T. žiburiams” $20.00.

Vytautas Meilus, buvęs lietu
vių visuomenės veikėjas, ilgo
kai dirbęs Kanados užsienio 
reikalų imigracijos skyriaus tar
nyboje net keliuose užsienio 
kraštuose, išėjo Į pensiją. Gyve
na Toronte ir Floridoje.

Kanadiečių spaudoje pradėjo 
reikštis Rūta Stančikaitė. Jos 
straipsnis apie motorinių rogių 
priežiūrą buvo išspausdintas 
dienraštyje “The Globe a. Mail” 
1980. III. 26. Be to, ji yra spor- 
tinio žurnalo “Snowmobile 
Sports” redakcijos bendradar
bė ir administratorė.

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO ARAS MONTREAL
SEZONO

UŽBAIGIMO

WflKflRcfl
PROGRAMOJE: "A R A S", vadovaujamas solisto muziko 

Vaclovo Verikaičio
* Veiks minkštų ir kietų gėrimų bufetas
* Gros geras orkestras

ĮĖJIMAS: suaugusiems $5.00, studentams ir pensininkams $3.00

Lietuviams kelionės reikalais
maloniai patarnaus

- I
ARAS

Marius Rusinąs Raimundas Valadka
Tvarkome individualias ir 

grupines keliones į visus 
pasaulio kraštus, 

parūpinam traukinių ir 
laivų bilietus

KLB Toronto apylinkės val
dybos posėdis — balandžio 30, 
trečiadienį, 7.30 v. v. Anapily. 
Tvarkomi Karavano reikalai, 
suvedami rezultatai solidarumo 
įnašų vajaus, ruošiamasi apylin
kės tarybos rinkimams.

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus 
paskutinis šio sezono susirinki
mas bus gegužės 4. sekmadienį, 
po 11 v. r. pamaldų. Šalia svar
bių einamų reikalų svarstymo, 
bus ir naujos valdybos rinki
mai. Praėjusiais metais į šį sky
rių įsijungė 11 naujų narių. 
Mielai yra kviečiamos parapijie
tės tapti šios garbingos draugi
jos narėmis ir bendromis jėgo
mis dirbti parapijos ir visuo
menės labui. Po susirinkimo, 
kaip ir visuomet, vaišės. Daly
vauti kviečiamos narės ir nena- 
rės.

Profesijonalų ir Verslininkų 
Sąjunga rengia viešą paskaitą 
gegužės 4, sekmadienį, 3 v:p.p., 
Lietuvių Namuose apie teisines 
šeimų problemas, kaip pavel
dėjimai, palikimai ir testamen
tai. Paskaitą skaitys adv. J. Ku- 
raitė.

Toronto Universiteto Lietu
vių Studentų Klubas gegužės 
10, šeštadienį, 3 v. p. p., Inter
national Student Centre (33 St. 
George St.) rengia lietuvių tau
tosakos (folkloro) popietę. Kal
bės ir skaidres rodys stud. Ar
vydas Žygas iš Čikagos. Muziki
nę programą atliks Stepo Kai
rio muzikinis vienetas. Po to — 
sūrio ir vyno vaišės. Visi kvie
čiami dalyvauti. Įėjimas — lais
va auka.

Toronto Maironio mokyklos 
šių mokslo metų užbaigimo iš
kilmės ir Motinos Dienos minė
jimas įvyks gegužės 11, sekma
dienį, 3 v. p. p., Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. -

Rašytojo Kristijono Donelai
čio 200 metų mirties sukakties 
minėjimą rengia Anapilio tary
ba š. m. gegužės 25, sekmadie
nį, 3 v. p. p., Anapilio salėje. 
Rašytojas J. Kralikauskas pasa
kys įvadinį žodi, o Montrealio 
jaunimo ansamblis inscenizuos 
Donelaičio “Metus”, įvesdamas 
liaudies instrumentų muziką, 
dainas, žodį. Rengėjai iš anksto 
kviečia dalyvauti visą lietuvių 
visuomenę.

Daugiakultūrę programą nuo 
š.m. balandžio 3 d. transliuoja 
TV Ontario ketvirtadieniais 
8.30 v.v. ir 11 v.v. Ji sudaryta iš 
27 pusvalandžių ir pavadinta 
“Poeple patterns”. Šią progra
mą paruošė Joana Reed-Olsen, 
sukvietusi 121 kanadieti Įvairių 
tautybių ir profesijų. Kiekvie
nam pusvalandžiui skirta vis 
nauja tema; pvz. gegužės 1 d.
— “Your Values or Mine”, ge
gužės 8 — “Doors to Open” (ti
kybiniai skirtumai), gegužės 15
— “Heat in the City” (rasinė 
įtampa) ir t.t. Paskutinis šios 
programos pusvalandis bus rug
sėjo 25 d. Telefonas informaci
jai: Werner Bartsch (416) 484- 
2784, 2785.

232-1813
HETHERINGTON TRAVEL

3327 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M8X 1E7
Du blokai į rytus nuo Islington Avenue 
(Ontario registracijos numeris 1206988)

Toronto Lietuviu Namams
REIKALINGAS 

vienas nuolatinis ir vienas nepilnam 

laikui (part-time) 

TARNAUTOJAS.

Kreiptis: St. KUZMAS, 

tel. 832-1576 arba tel. 532-3311.

ATEITININKŲ NAMAMS, 
prie Lemonto, III., JAV-se, 

JIEŠKOMAS ADMINISTRATORIUS,
kuris ten gyventų. Gyvenamos patalpos ir atlyginimas 
pagal susitarimg. Dėl informacijų skambinti vakarais 

telefonu (312) 434-2243.

Rašytojas Stepas Zobarskas, 
“Manyland Books” leidyklos 
įsteigėjas ir savininkas, iš Niu
jorko lankėsi Toronte, kur susi
tiko su rašytoju Vytautu Tamu- 
laičiu ir kitais savo pažistamais. 
Abu rašytojai aplankė “TŽ” re
dakciją ir painformavo apie sa
vo darbus. Minėtos leidyklos 
dėka buvo išleista gana daug 
lietuvių parašytų knygų anglų 
kalba — grožinės literatūros ir 
kitokių. Per ją amerikiečių va
dovėlių autoriai surado lietuvių 
autorių noveles (J. Biliūno, J. 
Grušo) ir įdėjo Į plačiai vartoja
mus leidinius mokyklose. “Ma- 
nyland Books” leidykla taip pat 
yra išleidusi knygų ir kitatau
čių autorių. Tuo būdu ši leidyk
la tapo tarptautine, kuriai ypač 
rūpi literatūros mažiau žinomų 
kraštų angliškai kalbančiųjų 
pasaulyje. Adresas: Manyland 
Books, 84-39 90th Street, Wood
haven, N. Y. 11421. USA. Rašy
tojo Vyt. Tamulaičio kaikurios 
novelės anglų kalba taip pat 
yra pasiekusios Kanados ir JAV 
skaitytojus.

Buvęs vyriausias skautininkas 
Petras Molis, gyv. JAV-se. lan
kėsi tarnybos reikalais Mont- 
realyje ir Toronte. Ta proga 
aplankė “T. žiburius”, kuriuos 
jis nuo seno prenumeruoja.

Vytautas Gruodis, kuri laiką 
gyvenęs Šveicarijoje, grįžo su 
šeima Į Montreal!, kur yra įstei
gęs nau ją tarptautinės prekybos 
bendrovę.

Aleksas Plėnys, gyvenantis 
Mississaugoje, buvo nuvykęs į 
St. Petersburgą, kur dalyvavo 
“Draugo” romanų konkurso 
premijos įteikime kaip šių me
tų mecenatas. Ten jis pasakė 
kalbą ir įteikė “Draugo” atsto
vui $1000 čeki. A. Plėnys yra 
literatūros mėgėjas bei spaudos 
rėmėjas, 25-rius metus dirbęs 
Fordo automobilių įmonėje.

gegužės 10, 
šeštadienį, 
Lietuvių 
Namuose, 
Karaliaus 
Mindaugo 
menėje, 
7 vai. vakaro 
kokteiliai- 
6 vai. vakaro

Mūsų raštinė veikia 
kasdien nuo 9 v.r. - 5.30 v.v., 
šeštadieniais — nuo 
10 v.r. - 3 v.p.p.,

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

1 586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsiąs s-tas
Pensijų planas
Term. ind. 1 m. .................
Trumpai, term. ind. iki

Duoda nemokamą gyvybės 
iki $2,000 už taup. s-tos

.:..........6%
12% 

12.25% 
14.5% 

14.75%

draudę 
sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo ......................... 16.75%
Nekiln. turto nuo .................... 16.25%
Čekių kredito .............................. 18.5%
Investacines nuo ....................17.75%

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.;
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo
yLyu*-co i iki opciiic? i o CJ. ir per visus iiyucJoiLJo juvuiiyuiiuo. t

3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos*vdkar6,’,ir0^ 
penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vokdro.'
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Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Hamiltono mergaičių choras 

“Aidas”, vadovaujamas Jono Govė- 
do, giedojo Sumos metu balandžio 
20 d. Pasiklausyti susirinko beveik 
pilnutėlė šventovė žmonių. Klebonas 
pasveikino chorą bei dirigentą, pa
linkėjo jam Dievo palaimos ir iš
tvermės.

— Parapijos komitetas rengia šie
met vietoj gegužinės-pikniko bend
rus pusryčius gegužės 25 d. Bilietai 
jau platinami.

— Komiteto pirm. R. Pališaitis su 
žmona Mildred atšventė savo vedy
binio gyvenimo 25 metų sukaktį 
draugų ir pažįstamų tarpe parapijos 
svetainėje balandžio 26 d. Pališai- 
čiai turi du sūnus, einančius aūgštą- 
jį mokslą: vienas studijuoja medici
ną, o kitas — tiksliuosius mokslus. 
Tai religinga ir lietuviška šeima.

— Mirė John Romansky (palaido
tas balandžio 19 d.) ir Salomėja Mo- 
zūraitienė (palaidota balandžio 24 
d.) Velionė paliko liūdintį sūnų Juo
zą su šeima.

— Klebonas išvyko dviem mėne
siam atostogų. Montrealio arkivys
kupas paskyrė jo vieton Aušros Var
tų kleboną kun. Joną Kubilių, SJ. 
Ilgesnes atostogas gavo klebonas sa
vo kunigystės trisdešimties metų 
proga.

“Rūtos” klube inž. Juozas Danys 
iš Otavos balandžio 16 d. rodė spal
votą filmą “Kelionė apie Lake Sil
ver — Sidabrinį ežerą”. Ten yra 
KLB Montrealo apylinkės jaunimo 
stovyklavietė “Baltija”. Vasarą į ją 
suvažiuoja stovyklauti jaunimas ne 
tik iš Montrealio apylinkės, bet ir 
kitų tolimų vietovių.

Aplink šį gražų ežerą prie augštų 
kalnų čia turi savo vasarnamius apie 
30 lietuvių šeimų. Filme parodyta 
skautų stovykla “Baltijoje”: jų užsi
ėmimai, pamaldos ir visas skautiškas 
gyvenimas. Gražiai atrodo lietuvių 
vasarnamiai. Matyti, kaip čia visi 
dirba, maudosi, valtimis irstosi, vie
ni kitus lanko. Sidabrinio ežero apy
linkės buvo parodytas visuose ketu
riuose metų laikuose.

Inž. J. Daniui visi išreiškė didelę 
padėką už įdomų filmą ir labai vy
kusius komentarus. Jam, matyt, “Rū
tos” klubo veikla, ypač kultūrinė, pa
tiko, ir jis pats tapo šio klubo nariu.

Tradicinis Velykų stalas, suruoš
tas KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus balandžio 13 d. Aušros Var
tų parapijos salėje, praėjo su dide
liu pasisekimu. Iš anksto beveik visi 
bilietai buvo išparduoti. Mat, kata
likių moterų parengimai visuomet 
susilaukia daug žmonių. Šių metų 
Velykų stalas ypatingai buvo įvairus 
savo puošnumu ir gausumu. Ilgas, 
per visą salę, stalas buvo apkrautas 
Dievo dovanomis. Viduryje stalo, 
kaip Eifelio bokštas, žvalgėsi meti
nis raguolis. Matėsi medžių kelmai, 
prie kurių augo pulkai baravykų, eg
lutės, apie kurias spiečiasi ežiukai; 
balti, kaip sniegas, avinėliai smal
siai žiūrėjo į pavasario avižų želme
nis. Tarpe tų gėrybių išsitiesė net 
trys “bekonai”. O tų pyragų įvairu
mas, kiaušinių margumas! Tikrai bu
vo gausus.

Valdybos pirm. Genė Kudžmienė 
paprašė svečius susėsti prie stalų 
ir pranešė, kad meninę programą at
liks lituanistinės mokyklos mokiniai, 
kuriuos paruošė J. Baltuonienė ir 
seselė Teresė.

Pranešėja mokinė A. Celtoriūtė 
apibūdino Velykų reikšmę ir šios 
šventės tradicijas. Seselės Teresės 
vadovaujamas chorelis pagiedojo ve
lykinių giesmių. Į sceną atstraksėjo 
visas būrys baltų, kaip sniegas, zui
kučių. Nekantriai žvalgėsi ir laukė 
zuikienės su velykaičiais. Štai atvy
ko ir zuikienė Dana Celtoriūtė su 
didžiausiu krepšiu margučių ir kito
kių lauktuvių. Ir patys mažieji neiš

kentė — išlindo iš namuko. Koks 
džiaugsmas buvo zuikučiams daužyti 
kiaušiniais. Daug kam prisimenė vai
kystė Lietuvoje, kiaušinių ridinėji- 
mas bei mušimas. Už gražias zuiku
čių Velykas svečiai smarkiai ir links
mai jiems paplojo.

Pirm. G. Kudžmienė padėkojo pro
gramos atlikėjams ir jų vadovėms, 
visiems gausiai atsilankiusiems tau
tiečiams, valdybai ir visoms narėms 
už nuoširdų darbą ruošiant Velykų 
stalą. Be draugijos narių, savo patar
navimu daug prisidėjo Albertas ir 
Milana Joneliai, St. Pocauskai ir ki
ti.

Be montrealiečių, Velykų stalas 
susilaukė svečių ir iš kitų vietovių. 
Dalyvavo iš Otavos inž. Juozas ir 
Danutė Daniai, iš Toronto Veronika 
Ottienė, iš tolimos Čikagos buvusi 
montrealietė mokytoja Janina Juk
nevičienė.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus valdybą sudaro: pirm. G. 
Kudžmienė, vicepirm. D. Staškevi- 
čienė, ižd. Ir. Valkienė, narės — B. 
Rupšienė ir V. Dikaitienė. A. A.

Metinis “Lito” narių susirinkimas 
įvyko kovo 22 d. Šv. Kazimiero par. 
salėje. Susirinkimą pradėjo pirm. J. 
Bernotas, kviesdamas atsistojimu pa
gerbti 1979 m. mirusius 18 narių. 
Susirinkime užsiregistravo 216 pilna
teisių narių ir 6 svečiai, bet dar daug 
kas atvyko registracijai užsibaigus.

Susirinkusius pasveikino CUMIS 
draudos bendrovės atstovas Y. Ro
billard, kuris įteikė pirm. J. Berno
tui modemų laikrodį “Lito” patal
poms, minint “Lito” 25 metų veik
los sukaktį.

Metinius pranešimus padarė pirm. 
J. Bernotas, vedėja R. Piečaitienė, 
kredito kom. pirm. V. Piečaitis, re
vizijos kom. pirm. B. Niedvaras ir 
namų planavimo kom. pirm. A. Kli- 
čius.

“Litas” užbaigė metus su $8,907,- 
048 balansu ($8,452,007 — 1978 m.). 
Nariams už santaupas išmokėta 
$762,570 ($627,515). Narių — 1873 
(1826), skolininkų — 465 ( 491). Lie
tuvybės reikalams per 1979 m. paau
kota $5,200.

Balsų skaičiuotojai — L. Balaišis, 
J. Knystautas, V. Murauskas, P. Pet
ronis ir V. Sabalys pranešė, kad P. 
Adamonis ir G. Vazalinskas išrinkti 
į valdybą, į kredito komisiją perrink
tas V. Piečaitis ir į revizijos kom. iš
rinkti I. Mališka ir L. Markauskas.

Valdybos ir tarnautojų vardu A. 
Kličius ir R. Piečaitienė įteikė J. 
Bernotui eskimų skulptūrą ir prise
gė gėlę, atsisveikindami su juo po 
septynių kadencijų valdyboje. Iš tų 
21 metų Juozas Bernotas septynioli; 
ka metų išbuvo “Lito” pirmininku. 
Baigdamas jis pažadėjo toliau glau
džiai bendradarbiauti su “Litu”. Su
sirinkimas baigėsi puikia vakariene, 
kurią paruošė J. Gabrusevičienė su 
talkininkėmis. R. P.

“Lito” valdyba pakėlė palūkanas 
už įvairias sąskaitas. Už vienerių me
tų terminuotus indėlius “Litas” da
bar moka 14.5%, už trumpalaikius 
terminuotus indėlius (mažiausia su
ma $5.000) 14% (31-59 d.), 14.25% 
(60-89 d.) ir 14.5% (90-180 d.) Už 
stambesnes sumas yra mokamas dar 
didesnės palūkanos. Nuo gegužės 18 
d. “Lito” Aušros Vartų skyrius ne
veiks sekmadienio rytais iki spalio 
19 d.; gegužės 11 d. — paskutinis 
sekmadienis, kai “Litas” dar veiks 
prieš vasarą. — Po metinio susirin
kimo “Lito” valdyba išsirinko Algį 
Kilčių pirmininku, Romą Išganaitį 
vicepirmininku ir Gytį Vazalinską 
sekretorium.

Patikslinimas. “TŽ” 15 nr. Montre
alio kronikoje paskelbta, kad Gedi
minas Petronis mirė Toronte. Turė
jo būti: inž. Gediminas Petronis, 61 
m. amžiaus, mirė Kaune š.m. kovo 
25 d., palaidotas Panemunės kapi
nėse prie Kauno. Velionies seserys 
yra Gražina Daukšienė ir Dana Smil
gevičienė.

Sv. Onos Draugija, vadovaujama 
Anelės Ūsienės, balandžio 20 d. AV 
parapijos salėje suruošė pietus su 
įvairiais žaidimais, loterija ir kitomis 
staigmenomis. Pelnas skiriamas Ma
rijos paveikslo atstatymui, kuris dėl 
neaiškių gamtos priežasčių nukentė
jo. 5v. Onos Draugija yra stiprus 
ramstis AV parapijai.

Aušros Vartų parapijos choras 
ruošiasi paminėti savo veiklos tris
dešimtmetį. Sis choras yra vienas iš 
patvariausių ir seniausių meno vie
netų. Nuo pat AV parapijos įsteigi
mo Montrealyje jis dalyvauja kiek
vieną sekmadienį 11 v. pamaldose. 
Didžiųjų švenčių proga girdime jo 
religinius koncertus. Jis taip pat da
lyvauja Kanados Lietuvių Dienoje 
ir dainų šventėse. S.m. gegužės 10 d. 
AV salėje jis ruošia linksmą vakarą, 
kuriame visus atsilankiusius malo
niai nuteiks savo daina ir vaišėmis. 
Visi kviečiami dalyvauti.

“N. Lietuvos” savaitraščio balius- 
koncertas balandžio 19 d. Sv. Kazi
miero parapijos salėje susilaukė 250 
dalyvių. Visus maloniai nuteikė me
ninė programa, kurią atliko Hamil
tono mergaičių choras “Aidas”, vado
vaujamas muziko J. Govėdo, ir sol. 
R. Strimaitis. “Aidas” su sol. R. 
Strimaičiu atliko net 16 dalykų. Už 
gražias dainas publika svečiams ne
pagailėjo gausių plojimų. Kadangi 
“Aidas” mini savo 10 metų veiklos 
sukaktį, “NL” bendradarbė G. Mont
vilienė jam įteikė didelį tortą su 10 
spindinčių žvakučių, kad “Aidas” 
visą laiką spindėtų savo gražia lie
tuviška daina. A. A.


