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Bendru keliu
Iškeliaudami iš Lietuvos išsinešėm ir problemas — as

menines ir bendrąsias. Kiekvienam reikėjo pasirūpinti sa
vo duona, t.y. darbu, pragyvenimu, pastoge. Išsprendus 
šias problemas, liko bendrosios, t.y. visuomeninės, kultū
rinės, religinės. Asmeninės problemos kažkaip sprendėsi 
lengviau ir sklandžiau — visi jieškantys duonos ją rado ir 
tai dažnu atveju daugiau nei jos reikia. Kitaip buvo su 
bendrojo pobūdžio problemomis — joms reikėjo daugiau 
pastangų, kurios dažnu atveju buvo nesėkmingos. Visi išei
viai matė, kad reikia rasti bendrą kelią visai išeivijai. Jei
gu jis nebus surastas, susidarys grupės grupelės, kurios eis 
savais keliais keleliais. Kitaip sakant, susidarys takai ir 
takeliai, nevedantys Į bendrą tautos kelią. O kai nėra bend
ro kelio, tauta pradeda irti, savo viduje kovoti, silpnėti ir 
nykti. Kad taip neįvyktų su gausia tautos dalimi — išeivija, 
atsakingieji vadai nutarė Įsteigti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę kaip konkrečią bendro kelio išraišką. Idėja buvo 
gera, Visuotinai priimta, bet kai pradėjo konkretizuotis 
Įvairiuose kraštuose, atsirado nenumatytų kliūčių, ypač iš 
senesnės išeivijos, kurios pažiūros tuo klausimu buvo skir
tingos. Nors praslinko trys dešimtmečiai, tačiau bendrasis 
kelias tebėra nepilnai Įgyvendintas. Lietuvių Bendruome
nė yra kaikuriems nepriimtina, o kito bendro kelio nema
tyti. Susidarė savotiška kryžkelė, kliudanti visai išeivijai 
žengti bendru keliu.

T
OKIA kryžkelė buvo atsiradusi ir Kanadoje. Joje bu
vo trypiama keletą metų, kol pagaliau atsirado išeitis, 
būtent, visiems pasukti bendru Kanados lietuvių ke
liu, išreikštu Bendruomenėje. Tai buvo išmintingas žings

nis, kurio padarinius matome šiandieną. Nežiūrint įvairių 
sunkumų, buvo eita bendru keliu ir pasiekta gražių laimė
jimų visose srityse. To kelio viršūnė buvo Pasaulio Lietu
vių Dienos Toronte. Mažesniu mastu to kelio gerumą 
liudija Kanados Lietuvių Diena, laimėjimai švietimo, kul
tūros ir visuomeninėje srityje. Nėra abejonės, kad šis 
bendrasis kelias ves Kanados lietuvius ir į naujus laimėji
mus. Dėlto reikia ir toliau tą kelią stiprinti, nes jis nėra 
savaime atsirandanti dovana. Kaip kiekvienas kelias, taip 
ir visuomeninis yra reikalingas taisymo, valymo, atnaujini
mo. Visų pirma reikią iš naujo Įžvelgti, kad m\...\ yie- 
na alternatyva — bendrasis kelias arba pasimetimas. Jei 
Kanadoje šis kelias būtų pradėtas ardyti, reikėtų statyti 
kryžių ant visuomeninės lietuvių veiklos. Joks kitas tel
kinys Bendruomenės negalėtų atstoti. Dėlto reikėtų ig
noruoti betkokias pagundas, ateinančias iš kaimynų ir švel
niai bandančias silpninti Bendruomenę ir net ją skaldyti. 
Jei tokia tendencija atsiranda, ji yra liguisto išeiviškumo 
padaras, paremtas galbūt gerais norais, bet menka išmin
timi. Mūsų patarlė juk sako — “nemesk kelio dėl takelio”. 
Takelių yra daug, bet jie ne vienija, o skiria.

K
ANADOS Lietuvių Bendruomenė per trejetą dešimt

mečių yra Įsitvirtinusi savo kelyje, ir dėlto neatrodo, 
kad viliojančios pagundos iš šalies gali išmesti iš 

pusiausvyros. Jai turėtų rūpėti, kad keleiviai, žygiuojan
tys bendruoju keliu, nepavargtų ir nesukniubtų po lietuviš
ka našta. Ja turėtų dalintis visi. Yra vietovių, kur bend
ruomeninė našta dedama vis ant tų pačių žmonių pečių. 
Aišku, jie negali jos nešti visą laiką — ateis diena, kai 
jie pasakys gana arba neištesėję pasitrauks. Bendrame ke
lyje negali būti žiūrovų, kurie lengvai sau žingsniuoja, 
nekreipdami dėmesio į perdaug apkrautuosius. Bendrojo 
kelio atsakomybė tenka visiem. Ir jeigu bendrakeleiviai 
tos atsakomybės kratosi, tampa savotiškais parazitais. Jie 
ne tik nesidalina atsakomybe, ne tik nepadeda bendros 
naštos nešti, bet dargi plaka nepagrįstais priekaištais ap
krautuosius. Tai jau nežmoniška. Bendruomenėje to netu
rėtų būti, ypač tada, kai pajėgių bendrakeleivių skaičius 
mažėja. Buvo manyta, kad reikia kiek galint greičiau vi
sas naštas perduoti jaunimui. Daug kur tai bandyta, bet ne- 
visur sėkmingai. Paaiškėjo, kad perankstyvas įjungimas 
jaunimo Į atsakingas pareigas nėra geras dalykas. Geriau 
yra jungti vyresnio amžiaus žmones su jaunom pajėgom ir 
jas brandinti praktinėje veikloje. Kai jaunimas ima žengti 
bendru keliu jau tvirtu žingsniu, yra ženklas, kad atėjo 
jo metas išeiti priekin ir vadovauti bendram žygiui.

Pasaulio Įvykiai
KARAS TARP IRANO IR IRAKO DAR NESIBAIGIA. Prasidė
jęs pasienio susikirtimais, apima vis didesnius plotus. Aviacija 
pradžioje vengė bombarduoti naftos šaltinius bei įrengimus, bet 
vėliau ėmė pulti ir tuos gyvybinius taikinius. Abi šalys, viena kitą 
naikindamos, sustabdė naftos eksportą, nes ir Iranui, ir Irakui ėmė 
trūkti jos, ypač aviacijai. Iranas netgi apribojo naftos vartojimą 
krašto viduje, rezervuodamas turimus išteklius karo reikalams. Ira
kas skelbia užėmęs kaikurių sričių naftos šaltinius ir žygiuojąs į 
kitas naftovietes. Irako tankai ir pėstininikai jau yra užėmę dalį 
Irano teritorijos, kuri nuo seno buvo reikalaujama grąžinti Ira
kui. Pastarojo aviacija planingai bombarduoja daugiausia Irano 
naftovietes. Tuo tarpu Irano aviacija bombarduoja daugiausia Ira

Nubaudė Terlecką ir Sasnausko
Žinių agentūra UPI iš Mask

vos pranešė, kad sovietinis teis
mas Antaną Terlecką nubaudė 
trejais metais kalėjimo ir pen- 
keriais metais tremties, o Julių 
Sasnauską — 18 mėnesių kalė
jimo ir penkeriais metais trem
ties.

Žymiai plačiau apie šią bylą 
rašo “Keston College News” 
Britanijoje 1980 m. rugsėjo 17 
d. laidoje. Siam žinių šaltiniui 
dar nebuvo žinomas teismo 
sprendimas, dėlto jis gana pla
čiai rašė tik apie pačią bylą, ku
ri buvo pradėta Vilniuje rugsė
jo 15 d. Jie buvo teisiami už 
antisovietinę veiklą pagal kri
minalinio kodekso 70 paragra
fą.

A. Terleckas buvo suimtas 
Vilniuje 1979 m. lapkričio 1 d., 
t. y. tą pačią dieną, kaip ir kun. 
Jakuninas ir Tatjana Velikano
va Maskvoje. A. Terleckas yra 
52 metų amžiaus, ekonomistas 

ir istorikas, jau 4 metus kalėjęs 
Taišeto lageryje. Sibire (1928- 
1962), ir vienerius metus kita
me lageryje (1973-1974). Be to, 
keletą mėnesių buvo laikomas 
psichiatrinėje ligoninėje. Visa jo 
kaltė — reikalavimas religinės 
ir tautinės laisvės pei- pogrin
džio spaudą ir kitais būdais. Jis 
buvo vienas iš tų 45 baltiečių, 
pasirašiusių memorandumą, rei
kalaujantį panaikinti Ribben- 
tropo-Molotovo sandėrio padari
nius bei atitraukti sovietinę ka
riuomenę iš Baltijos kraštų.

A. Terleckas 1974 m. parašė 
raštą KGB viršininkui Y. And
ropovui, reikalaudamas nu
traukti jo persekiojimą, taipgi 
jo vaikų — Romo ir Gimbuto. 
Taip pat jis visą laiką kovojo 
už paleidimą kalinių — Petro 
Plumpos, Viktoro Petkaus ir ki
tų. A. Terlecko iniciatyva 1975 
m. buvo pakviestas į Vilnių ru- 

(Nukelta j 9-tą psl.)

Rudens derlius Kanadoje, kur gamta pasipuošia nuostabiomis spalvomis ir kviečia lankytojus pasigrožėti bei pra
leisti savo atostogas šiame plačiame krašte Kanados turizmo Įstaiga
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Opieji klausimai mūsų veikloje
Pasikalbėjimas su PLB valdybos pirmininku Vytautu Kamantų Europos Lietuviškų Studijų

Savaitėje Innsbrucke, Austrijoje

K, BARONAS

— Ar pirmą kartą atvykote j 
pokarinę Europą?

— Ne, jau trečią kartą lan
kausi. Paskutinį kartą buvau 
1979 m. per jaunimo kongresą. 
Tada aplankiau Britaniją, Bel
giją ir Vokietiją. Šį kartą atvy
kome kartu su žmona Aldona ir 
keliaujame per Prancūziją, Ita
liją, Vokietiją, Austriją ir Brita
niją.

— Kokie aplankytų kraštij 
įspūdžiai?

— Šios kelionės metu lankė
mės Paryžiuje, kur su Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku kun. Jonu Petrošiu
mi ir LB tarybos pirmininku 
Ričardu Bačkiu pasitarėme apie 
Prancūzijos lietuvių reikalus, 
jiems reikalingą paramą iš 
PLB, apie pasiruošimą Madrido 
konferencijai ir kt.

Vėliau kelias dienas pralei
dom Romoje. Ten kalbėjau per 
Vatikano radiją ir pažadėjau pa
ramą programos vedėjui kun. 
dr. V. Kazlauskui; pasitariau su 
Lietuvos Diplomatijos šefu min. 
Stasiu Lozoraičiu ir Stasiu Lo
zoraičiu, jn., apie Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos ateitį ir 
Madrido konferenciją; kalbėjau
si su prel. Ladu Tulaba apie pa
šaukimus ir lietuvių visuomenės 
problemas; lankiausi Vatikane 
pas prel. Audrį Bačkį pasiinfor- 
muoti ir jį painformuoti viso
kiais lietuvių reikalais; tariausi 
su Italijos Lietuvių Bendruome
nės krašto valdybos vicepirmi
ninkais dr. Algiu žemaičiu ir 
Kaziu Lozoraičiu apie Italijos 
LB ateities darbus ir Madrido 
konferenciją.

Įspūdžiai geri. Prancūzijos ir 
Italijos lietuviai labai daug at
lieka savo kraštuose, nuolatos 
keldami Lietuvos reikalus, in
formuodami spaudą, radiją, sa
vo vyriausybes, įtakingus asme
nis. Italijoje labai daug toje sri
tyje darbuojasi Italijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas 
mons. Vincas Mincevičius. Visi 
sutikti žmonės buvo mums nuo
širdūs ir draugiški. Paryžiuje 
mus rūpestingai globojo kun. 

Jonas Petrošius, o Romoje — 
mons. Antanas Jonušas.

Įspūdingiausias momentas 
man ir mano žmonai Aldonai 
buvo rugpjūčio 6 dieną, kai mes 
turėjome išskirtinę ir nepapras
tą progą audiencijoje asmeniš
kai susitikti ir kelias minutes 
pasikalbėti su popiežiumi Jonu- 
Pauliumi II. šv. Tėvui žodžiu 
perdaviau pasaulio lietuvių pa
dėką už jo rūpestį Lietuvos rei
kalais ir pasakiau, kad mes, pa
saulio lietuviai, mylime Šv. Tė
vą ir esame jam dėkingi. Labai 
prašiau, kad jis dar daugiau rū
pintųsi okupuotoje Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių religiniais 
ir tautiniais reikalais. Kalbėjo
mės angliškai, nors kelis saki
nius aš jam pasakiau ir lietu
viškai. šv. Tėvas atsakydamas 
kelis kartus pasakė lietuviškai: 
“Mano lietuviai, mano lietu
viai”. Toliau jis sakė, kad kas
dien meldžiasi už lietuvius ir 
Lietuvą, juos myli ir jais labai 
rūpinasi; gerai žinodamas jų 
šiandieninį gyvenimą, jis laimi
na viso pasaulio lietuvius ir lie
tuvių šeimas.

Susitikimo proga Šv. Tėvui 
padovanojau “Pasaulio Lietu
vio” 1979 metu spalio mėnesio 
numerį, kurio viršelyje yra gra
ži Šv. Tėvo nuotrauka, kai jis 
lankėsi Čikagoje. Buvo labai 
idomu, kai jis. paėmęs “Pasau
lio Lietuvi”, jį atvertė ir man 
parodė 6-jame puslapyje esan
čią mons. Audrio Bačkio nuo
trauka. gražiai nusišypsodamas 
ir paklausdamas, ar pažįstu 
monsinjorą Bačkį. Supratau, 
kad šv. Tėvas jau anksčiau bu
vo matęs tą “Pasaulio Lietuvį”. 
Taip pat jam padovanojau Vil
niaus universiteto 400 metų su
kaktuvinį medalį, išleistą Aka
deminio Skautų Sąjūdžio. Jis, už 
viską padėkojęs ir dar kiek pa
sikalbėjęs su Aldona, palaimi
nęs jos turėtą lietuvišką ginta
rinį rožinį, mus atsisveikino ir 
nuėjo pasikalbėti su kitais, 
drauge su mumis pirmoje eilėje 
stovėjusiais ambasadoriais, vys
kupais ir kardinolais.

— Dalyvavote Europos lietu
viškųjų studijų savaitėje, lan
kėte akademinio lygio paskai

tas. Pastebėjote, kad šios studi
jų savaitės nepasiekia plačiai iš
sklaidytos Europoje lietuviškos 
masės. Tad nuplauti svetimom 
dulkėm apneštus veidus ar ne
reikėtų dar vieno lietuviško šal
tinio?

— Aišku, būtų gerai, jei Eu
ropos lietuviai galėtų dažniau ir 
gausiau susitikti. Todėl ir šioje 
savaitėje Innsbrucke įvykusia
me Europos Lietuvių Bendruo
menių pirmininkų ir valdybų 
suvažiavime sutarėme, kad Eu
ropos lietuviai ateityje bus 
kviečiami gausiau dalyvauti 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos rengiamuose suvažia
vimuose Lietuvių Sodyboje per 
Sekmines, bus stengiamasi pra
plėsti ir daugiau dalyvių su
kviesti į Europos lietuviškųjų 
studijų savaites, o Vokietijos 
LB krašto valdybos pirmininkas 
Andrius Šmitas buvo paprašy
tas pasitarti su savo valdyba ir 
1982 m. V. Vokietijoje sureng
ti Europos Lietuvių Dienas, ku
rių metų galėtų įvykti pirmoji 
Europos lietuvių dainų ir tauti
nių šokių šventė.

— Pastaraisiais metais PLB 
valdyba atkreipė dėmesį į kul
tūrinių ryšių palaikymą su Pie
tų Amerika ir Australija, siųs
dama ten meninius vienetus, ta
čiau užmiršo Europą, ypač Bri
taniją, Vokietiją, Prancūziją. 
Kodėl? Ar šie kraštai yra PLB 
podukros?

— Nenorėčiau sutikti su to
kiu Jūsų teigimu, nes PLB val
dyba vienodai rūpinasi visų 
kraštų lietuviais ir Europos tik
rai neužmiršo. Pirmasis žemy
nas, kurį PLB valdybos vykdo
masis vicepirmininkas Vaclovas 
Kleiza aplankė vos tik trim mė
nesiam praėjus po pareigų per
ėmimo iš buvusios PLB valdy
bos, kaip tik ir buvo Europa. 
Praėjusiais metais Europoje įvy
ko IV-tasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas, kurio metu 
vyko turiningi ir didžiuliai kon
certai Britanijoje, Vokietijoje ir 
Belgijoje, buvo atvykusi “Vo
lungė” iš Toronto, “Gintaras” 
iš Montrealio, etnografinis an
samblis iš Bostono. Taigi net 

(Nukeltą į 2-rą psl ) 

ko sostinę Bagdadą, matyt, no-9 
rėdama demoralizuoti valdan
čiuosius sluogsnius, sukiršinti 
gyventojus, kad sukiltų prieš 
savo valdžią. Tai Chomeinio idė
ja. Jis savo kalboje kreipėsi į 
Irake gyvenančius savo tikėji
mo šalininkus šiitus, raginda
mas juos sukilti ir nušluoti nuo 
žemės veido Irako prezidentą 
Saddam Huseiną, kuri pavadino 
tironu. Tačiau ligšioliniai duo
menys nerodo jokių sukilimo 
ženklų. Irako kariuomenė kovo
ja vieningai, užimdama vis nau
jus platus Irane. Galimas daly
kas, Chomeinis su fanatiškais 
savo šalininkais kris greičiau 
nei Irako prezidentas. Bagdado 
radijas jau buvo paskelbęs, kad 
Irano Chomeinis mirė, bet pasi
rodė. jog tai netiesa. Tai buvo 
iš tikrųjų ne faktas, o tiktai Ira
ko noras.

Kieti kovotojai
Kiekvieną dieną kariniai pra

nešimai skelbia žuvusių žmonių, 
numuštų lėktuvu, susprogdintų 
tankų skaičių. 1 Li žino, kad tie 
pranešimai dažnai būna perdė
ti, propagandinio pobūdžio, ta
čiau nėra abejonės, kad abiejo
se pusėse netrūksta aukų. Abi 
valstybės laikosi kietai, nerodo 
noro tartis. Matyt, pasitiki savo 
ginklų jėga. Irako kariuomenė 
yra apginkluota sovietiniais 
ginklais ir neturi sunkumų juos 
papildyti. Irako atstovas jau 
lankėsi Maskvoje ir turbūt užsi
tikrino tylią pagalbą. Irano ka
riuomenė yra ginkluota Ameri
kos gamybos ginklais, ypač lėk
tuvais. Bet dėl politinės įtampos 
su JAV-mis Iranas negali gauti 
ne tik paramos, bet ir trūksta
mų dalių. Iš šalies žiūrint atro
do, kad Iranas tuoj pat turėtų 
paleisti Amerikos įkaitus, susi
taikyti su Vašingtonu ir sustip
rinti savo politinę bei karinę 
poziciją. Iki šiol betgi nematyti 
ženklu, rodančių Irano posūkį 
ta linkme. Kai valdžios priešaky
je stovi ne politikas, o fanatiš
kas islamiškos revoliucijos skel
bėjas, sunku tikėtis tokio posū
kio.

Rūpestis Vakarams
Jei karas būtų kilęs kur kitur, 

vakariečiai nesijaudintų. Bet 
dabar, kai karo ugnis naikina 
taip reikalingą naftą Vakarų 
pramonei, susirūpino ne tik 
Amerika su Europa, bet ir kiti 
žemynai, kurie naudojosi Vidu
riniųjų Rytų nafta. Kol kas va
kariečiai guodžiasi turį naftos 

v
Siame numeryje:

Bendru keliu
Išeivijos kelias, išreikštas Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje 

Opieji klausimai mūsų veikloje
Pokalbis su PLB pirmininku Vytautu Kamantų

Ko nori Seinų lietuviai?
Laiškas iš Suvalkų trikampio pamaldų reikalu

Jvykiai lietuvio akimis
Pranešimas iš V. Vokietijos apie tenykštę veiklą

Lietuvių ir lenkų sankirtis
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Stovyklavo Venecuelos jaunimas
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atsargas trim mėnesiam. Bet ar 
per tą laiką nurims karo sūku
riai Irane bei Irake? Paprastai 
niekad karas greitai nepasibai
gia. o jei šiuo atveju greitai pa
sibaigtų, liktu daug sunaikintų 
naftoviečių, kurių atstatymas 
pareikalaus daug laiko. Dėlto 
vakariečiai yra numatę planą 
sumažinti naftos suvartojimą ir 
dalintis turimais ištekliais. Be 
to, vakariečiai tariasi sudaryti 
karinę pajėgą, kuri saugotų 
Hormuzo sąsiaurį, pro kurį ei-» 
na naftos tiekimas Vakarams. 
JAV prezidentas Carteris pa
reiškė, jog tai g.yvybinės reikš
mės klausimas, ir JAV-bės ne
darys jokių nuolaidų. Tiktai 
klausimas, kaip į tokią vakarie
čių laikyseną pažiūrės Sov. Są
junga. Maskvax jau pareiškė, 
kad minėtos karinės vakariečių 
pajėgos sudarymas reikštų ne
leistiną įsikišimą į dviejų vals
tybių konfliktą. Kol kas Mask
va ir Vašingtonas laikosi neu
tralumo politikos. Islamiškos 
valstybės bando tarpininkauti 
tarp Irako-Irano ir pasiuntė sa
vo atstovus į abi šalis. Jungtinės 
Tautos taip pat bando sustabdy
ti karo veiksmus, bet kol kas be 
pasekmių.

Paliaubų galimybės
Kol kas Irano-Irako karo pa

baigos nematyti, bet visos tarp
tautinės institucijos stengiasi 
bent sudaryti sąlygas paliau
boms. Jų siekia ir Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba. Irakas 
į jas yra linkęs ir sutiktu su
stabdyti karo veiksmus, jeigu 
juos sustabdytų ir Iranas. Irako 
prez. Husseinas savo radijo kal
boje pasiūlė Iranui derybas, nes 
io kariuomenė pasiekusi perga
lę. Sakėsi sutinkąs tartis per 
tarpininkus arba tiesiai su Ira
no vyriausybe. Taip pat jis pa
reiškė priimąs ir Saugumo Ta
rybos nutarimą sustabdyti karo 
veiksmus. Kitain galvoja Irano 
vyriausybė — ji sutinka daryti 
paliaubas, jei Irako kariuomenė 
pasitrauks iš užimtų Irano že
mių ir jei atsistatydins iš parei
gu Irako prezidentas Saddam 
Husseinas. Bet tokių sąlygų ne- 
nriima Irakas. Kol kas jisai jau
čiasi esąs tvirtesnėse pozicijose 
ir nenori jų atsisakyti. Užuot 
pasitraukęs iš Irano, jis ir to
liau stiprina savo pozicijas kari
nėje srityje. Irako prezidentas, 
pajutęs stipresnę savo poziciją, 
siekia iš viso didesnės galios 
Persijos įlankos srityje.

i
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Tautinių šokių šventės — buvusios ir busimos

Lietuvių ir lenkų sankirtis
Lenkų istoriko Ochmanskio mintys, išdėstytos knygoje "Historic Litwy

STEPAS VARANKA

Lietuvių-lenkų konfliktas dėl 
Vilniaus 1920 m. pagal lenkų 
istoriko prof. Jerzy Ochmanskio 
knygą, “Historia Litwy”, išleis
tą 1967 m. dabartinėje Lenkijo
je, taip atrodo.

Visu savo aštrumu iš naujo 
lenkų-lietuvių konfliktas dėl 
Vilniaus užsiliepsnojo 1920 m. 
Ginče su Lenkija Lietuvą parė
mė Sovietų Sąjunga, kuri 1920.
IV. 12 Lietuvą pripažino de fac
to.

Po ilgesnių derybų Maskvoje 
1920. VII. 12 buvo pasirašyta 
taikos sutartis su Sovietų Sąjun
ga. Pagal tą sutarti Lietuva tu
rėjo gauti Vilnių, Gardiną ir 
Lydą.

Tą pačią dieną, kai buvo pa
sirašyta taikos sutartis, Lietu
vos komunistų partija paskelbė 
atsišaukimą, kuriame ragino nu
versti “buržuazinę” Kauno val
džią ir Įsteigti komunistinę Lie
tuvą. Tai buvo Z. Angariečio ir
V. Kapsuko bandymas su Rau
donosios Armijos pagalba pa
keisti Lietuvos santvarką ir pa
daryti ją priklausančią nuo 
Maskvos.

Tuos planus sumaišė Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos karas. 
Sovietų armija 1920. VII. 14 
pradėjo didelę ofenzyvą-puoli- 
rhą prieš Lenkijos kariuomenę 
— užėmė Vilnių ir greitai atsi
dūrė prie Varšuvos. Su sovietų 
kariuomene Į Vilnių atvyko 
Kapsukas ir Angarietis, bet ne
suspėjo surengti ginkluoto per
versmo.

Rugpjūčio viduryje lenkų ka
riuomenė su prancūzų patarė
jais pradėjo stiprų priešpuolį. 
Sovietų armija traukėsi pakri
kusi, be jokios tvarkos.

Lietuviai pagal liepos 12 d. 
sutartį užėmė Vilnių. Deja, jie 
neilgai jį valdė. Lenkų kariuo
menė, stipriai spausdama sovie
tus, greitai užėmė Rytų Lietu
vą. Tais pačiais metais rugsėjo 
20 d. Suvalkijoje įvyko aštrus 
lenkų-lietuvių susikirtimas. Lie
tuva, kuri liepos 23 d. buvo pa
skelbusi karo stovį prieš Lenki
ją, nukreipė savo kariuomenę į 
sovietų paliktą Suvalkiją.

Diplomatinis ginčas perėjo į 
karinį konfliktą. Lenkija 1920 
m. liepos 4 d. Lietuvą pripažino 
de facto. Tuo pasinaudodama, 
galėjo reikšti teritorines preten
zijas į Lietuvai priklausančias 
žemes.

Dėl Nepalankių karo sąlygų 
su Sovietų Sąjungos kariuomene 
Lenkija tarptautinėje Spa kon
ferencijoje 1920. VII. 10, spau
džiama Anglijos ir kitų sąjungi
ninkų, turėjo “išsižadėti” Vil
niaus ir perleisti jį Lietuvai. . . 
Už tai ji gavo karinę Anglijos 
pagalbą ir jos tarpininkavimą 
dėl taikos su Sovietų Sąjun
ga. . .

Tiesioginiai pasitarimai
Betarpiški lenkų-lietuvių pa

sitarimai prasidėjo Suvalkuose 
1920. IX. 30 ir truko iki spalio 
7 d. Jie privedė prie laikinio su
sitarimo — nustatymo demar
kacinės linijos nuo prūsų iki 
N e m u n o-Varėnos-Eišiškių ir 
Bastūnų. Atrodė, kad lenku-lie- 
tuvių nesusipratimai-konfliktas 
bus išspręstas taikos keliu. Pa
sirašymo dieną Vilniuje pradė
ta garsiai kalbėti apie sutelktas 
lenku kariuomenės divizijas, su
pančias Vilniaus kraštą. Tos di
vizijos buvo pavadintos “lietu- 
vių-gudų” daliniais. Suvalkų 
derybų metu Pilsudskio štabe, 
kuris buvo įrengtas specialiame 
traukinyje, augštieji karininkai 
planavo kaip užimti Lietuvos 
sostinę Vilnių. (Kokia klasta vy
ko už derybų užuolaidos! S. V.).

Sekančią dieną Vilniuje kilo

Jis pats perėmė ir 
tai “valstybei”, pa
šau i pagalbą kola- 
pavadindamas juos

panika. Pasirodė, kad tu divizi
jų vadas generolas Lucian želi- 
gowskis sukilo prieš Lenkijos 
vyriausybę ir pradėjo žygi į Vil
nių, kurį 1920. X. 9 be didelių 
sunkumų užėmė. Vėliau nepri
klausomoje Lietuvoje ta diena 
buvo švenčiama kaip tautos ge
dulo diena.

Užėmęs Vilnių, Zeligowskis 
paskelbė steigiąs naują valsty
bę “Litwa Srodkowa” — viduri
nę Lietuvą, 
vadovavimą 
kviesdamas 
borantus ir 
“Laikina Valdymo Komisija”, 
o tos naujos “valstybės” 
ateitį turėjo nuspręsti “išrink
tas seimas” — Zeligowskio žmo
nės.

Zeligowskio “žygis” į Vilnių, 
kaip vėliau tvirtino pats marša
las Pilsudskis, Europos valsty
bių tarpe sukėlė didelį pasipik
tinimą. Pilsudskis gerai supra
to, kad laužydamas tarptautines 
sutartis sukels pasaulyje nepa
sitenkinimą ir negalės kitaip 
įeiti į “savo” mylimą miestą, 
kaip tik klastos keliu. Jo įran
kiu tapo fanatiškai ištikimas Ze
ligowskis.

Oficiali “tiesa” apie Vilniaus 
užėmimą net keletą metų buvo 
slepiama. Reikalas “paaiškėjo” 
tik 1923 m., kai Pilsudskis, bū
damas Vilniuje, viešai pareiškė, 
kad Zeligowskis, užimdamas 
Vilnių, “veikė mano vadovybė
je ir aiškiu mano pavedimu”.

Užkirstas kelias
Užėmimas Vilniaus 1920 m. 

ir jo įjungimas į Lenkijos vals
tybę 1923. III. 24 pašalino bet- 
kokias galimybes lietuvių-lenkų 
susitarimui. Be to, sudarė pavo
jų taikai Europoje. Lietuva nie
kada nesutiko su Vilniaus už
grobimu. Pradžioje ji bandė ka
rine jėga atsakyti į Zeligowskio 
akciją, nors aiškiai žinojo, kad 
jo užnugaryje stovi pats Lenki
jos maršalas, “Lietuvos mylėto
jas” Pilsudskis.

1920 m. rugsėjo pabaigoje 
Lietuva turėjo apie 60.000 ka
rių, iš kurių 25.000 buvo pajė
gūs kovai, 500 kardų, 300 auto
matinių šautuvų, 44 patrankas, 

’ 12 lėktuvų, 4 šarvočius ir 3 šar
vuotus traukinius. Zeligowskis, 
paskelbęs mobilizaciją “Viduri
nėje Lietuvoje”, turėjo 59.000 
vyrų. Jo kariuomenė turėjo 
daugiau patyrimo.

Lapkričio pabaigoje Lietuvos 
kariuomenė pradėjo karo veiks
mus prieš Zeligowskio kariuo
menės dalinius. Lietuviai pajė
gė laimėti keletą mūšių prie 
Širvintų, Giedraičių ir kitų ma
žesnių vietovių. Tolimesnį sėk
mingą lietuvių ėjimą pirmyn 

Toronto gintariečiai, prieš išskrisdami Prancfizijon, Toronto aerodrome Nuotr. R. Paulionio

sulaikė priverstinės paliaubos 
tarp Lietuvos ir “Vidurinės Lie
tuvos” kariuomenės dalinių. Pa
liaubos turėjo įsigalioti 1920. 
XI. 21. Tą dieną Lietuvos ka
riuomenė netikėtai pradėjo vi
same fronte stiprų puolimą, ku
ris vyko sėkmingai.

Kažkokiais sumetimais Tautų 
Sąjungos vadovybė įsakė nu
traukti karo veiksmus ir grįžti 
prie paliaubų linijos. Kovojan
čios pusės nesusitarė dėl siūlo
mo plebiscito.

Tautų Sąjunga pasiūlė abiem 
valstybėm bendrus pasitarimus, 
tarpininkaujant belgų komisi
jai, kurios pirmininku buvo P. 
Hymans. Jis turėjo ir savo pla
ną tam ginčui išspręsti. Iš to 
plano betgi niekas neišėjo. Jo 
planas Lietuvai buvo nepriimti
nas.

Lietuva, netekusi Vilniaus, 
laikė save karo stovyje su 
Lenkija iki priverstinio ultima
tumo — diplomatinių santykių 
užmezgimo ir Vilniaus išsižadė
jimo kaip sostinės, t. y. išbrau
kimo iš Lietuvos konstitucijos.

Lenkų siekiai
Tokia buvo mūsų kaimyno 

politika Lietuvos atžvilgiu. Ne
mažas skaičius mūsų tautiečių 
mano, kad lenkai pasikeitė ir 
Vilniaus nebereikalauja. Esą 
jie su visomis pavergtomis tau
tomis nori atgauti nepriklauso
mybę. Aišku, jie ir mes norime 
būti laisvi ir atgauti savo tau
tom laisvę bei nepriklausomy
bę, tačiau skirtumas tarp lenkų 
ir lietuvių yra tas, kad mes ne
reiškiame jokių pretenzijų į jų 
sostinę Varšuvą.

Lenkų spauda išeivijoje kar
toja, kad be Vilniaus Lenkija 
nebūsianti pilna. Taip pat ir 
emigracinė Lenkijos vyriausybė 
Londone nuo Vilniaus neatsisa
ko. Pilsudskio Vilniaus užgrobi
mo idėja tebėra gyva.

Kaikas tvirtina, kad naujoji 
lenkų karta į tai visai kitaip 
žiūrės. Kažin? Lenkų išeivijos 
šeštadieninių mokyklų vadovė
liai ir laikraščių jaunimo sky
riai visada Vilnių laiko savo 
miestu, kuris laikinai yra atkirs
tas nuo Lenkijos kūno. Tai ne
gyjanti žaizda, kurią tik patys 
lenkai gali užgydyti protingesne 
savo politika.

• Būk giliai religingas, tada su
tiksi su senėjimu, nepavydės! jau
nystės jaunuoliams, negyvensi tiktai 
praeitimi, nebūsi egoistas, nebūsi 
vienišas, nes Dievas visada su tavi
mi, pakęsi visus skausmus, įveiksi 
baimę bei rūpesčius ir laimingai iš 
šio gyvenimo “dykumos” pereisi j 
“pažadėtąją žemę”, kur gyvensi Šven
čiausios Trejybės džiaugsmingoje, 
mylinčioje draugystėje. A. DEEKIN

Su paskutiniaisiais maršo gar
sais ir iš salės bežygiuojančiais 
šokėjais ir VI Laisvojo Pasaulio 
Lietuvių Tautinių Šokių šventė 
nužygiavo praeitin — lietuvių 
išeivių kultūrinės veiklos isto
rijon, su savim kartu nusinešda
ma rengėjų vargus bei rūpes
čius, pasisekimus bei apsivyli
mus, šokėjų nuovargį, džiaugs
mą, mokytojų pastangas, bet 
kartu ir pakilią nuotaiką, malo
nius išgyvenimus bei prisimini
mus. . .

Dabar jau kuris laikas visoje 
lietuviškoje spaudoje skaitome, 
kokia sėkminga, gerai pavykusi 
ir iškilminga ji buvo. Bandome 
ir vieną kitą dulkę nubraukti. 
Gal didžiausią nusivylimą ir rū
pestį kėlė rengėjams tai, kad iš 
Baltųjų Rūmų niekas šį kartą 
nesiteikė atvykti. Tai net keletą 
kartų jie pabrėžė savo kalbose, 
bet'labai mažai pasigedo garbin
gų svečių patys šventės dalyviai. 
Jų nuotaika per visą šventę bu
vo pakili, jaunatviška, kartais 
net garsu prasiveržianti. Beveik 
valanda laiko užtruko, kol į sa
lę žygiavo gausios šokėjų gre
tos. Kaikurios grupės buvo to
kios gausios, kad per visą areną 
išsitiesė (pvz. Los Angeles 
“Spindulys”). Prie gausesnių 
grupių reikia priskirti Kanados 
Toronto “Atžalyną” ir “Ginta
rą”, Hamiltono “Gyvatarą” ir 
Čikagos “Grandį”. Kai maršo 
garsams nutilus visas šokamas 
grindų plotas buvo užpildytas 
šokėjų, reginys buvo pasigėrėti- 

,nas. Gausi žiūrovų minia turėjo 
pripažinti, kad vargu kuris ki
tas lietuviškas renginys įsten
gia suburti tiek gražaus lietu
viško jaunimo, sukelti tokį en
tuziazmą.

Pirmieji žingsniai
Pirmoji tautinių šokių šventė 

ivyko 1957 m. birželio 30 d. Či
kagoje International Amphi- 
teatre, kur vėliau buvo rengia
mos ir visos sekančios šventės. 
Pirmame dešimtmetyje naujie
ji ateiviai dar buvo kūrimosi 
stadijoje, rūpinosi darbais, kal
bos išmokimu, lėšomis. Silpnos 
bei negausios buvo ir tautinių 
šokių grupės. Pirmosios šven
tės rengėjais buvo JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės. 
Šventės rengėjų komiteto pir
mininku buvo Bruno Shotas 
(senesnės kartos ateivis), prane
šėja— Juzė Daužvardienė, pro
gramos vedėja — Irena šilin- 
gienė.

Nebuvo nei šokių, nei muzi
kos užrašų, tad ir programa bu
vo sudaryta pagal tai, ką ir kaip 
atsiminė iš Lietuvos atvykę mo
kytojai. Daug pasidarbavo L Ši- 
lingienė ir Juzė Augustaitytė- 
Vaičiūnienė. Jos, padedamos ki
tu, sudarė šiokius tokius aprašy
mus ir išsiuntė grupėms. L Ši- 
lingienė po darbo vakarais lan
kydavo arčiau Čikagos esančias 
grupes, jas mokydama ir ban
dydama suvienodinti šokius.

Didelę programos dalį užpil
dė Čikagos šeštadieninių mo
kyklų vaikų choras savo daino
mis, kanklių orkestrėliu, šo
kiais ir žaidimais, šokiams gro
jo pučiamųjų orkestras, diriguo
jamas Broniaus Jonušo.

Palyginus s u vėlesnėmis 
šventėmis, pirmoji buvo dauge
lio pasiryžėlių pastangomis įgy
vendintas pirmasis bandymas. 
Kaikurios silpnesnės grupės vi
duryje šokio pasimetė ir susto
jo. Tačiau viskas buvo priimta, 
ir žiūrovai kėlė ovacijas, nes tai 
buvo pirmas toks didingas ren
ginys Čikagoje, suruoštas pagal 
Lietuvoje organizuotas šventes. 
Buvo aišku, kad ir ateityje šven
tės bus rengiamos.

Vos nuaidėjus paskutiniams 
maršų aidams, pradėta galvoti

apie II šventę ir atitinkamai jai 
ruoštis. Br. Shoto pastangomis 
įsteigtas Tautinių Šokių Institu
tas. Iš gauto šventės pelno iš
leista pirmoji tautinių šokių ap
rašymų knyga išeivijoje “Mūsų 
šokiai”, kurios dabar jau II lai
da baigiama išparduoti. Šioje 
knygoje Instituto atrinkti ir 
peržiūrėti šokiai buvo II šven
tės repertuaras. “Mūsų šokiai” 
yra vienintelė 1 tautinių šokių 
aprašymų knyga, išleista trem
tyje. Dar atskirais sąsiuviniais 
išleisti papildomai šokiai ki
toms šventėms. Taip pat šven
tei rengti komiteto pastangomis 
išleistas gražus pirmosios šven- Vasario 16 gimnazijos grupė, 
tės albumas, neskaitant- jau 
šventės leidinio, kurį redagavo 
J. Kreivėnas.

Pažangos keliu
Antroji JAV ir Kanados lietu

vių tautinių šokių šventė įvyko 
1963 m. liepos 7 d. toje pačioje 
vietoje. Šventės rengėjų komite
to pirmininku buvo Br. Nainys. 
Programą turėjo tvarkyti Insti
tutas, bet paskutiniu momentu 
(gegužės mėn.) buvo pakviestas 
vadovu Liudas Sagys.

Šokiams grojo simfoninis or
kestras, diriguojamas muz. Juo
zo Zdaniaus. L. Sagys, kad ir 
per trumpą laiką, bandė įnešti 
įvairumo, sujungdamas šokius, 
norėdamas išgauti įvairesnes 
figūras, pakeisdamas įžygiavi- 
mą ir šventės pabaigą. Šventėje 
dalyvavo 25 šokėjų grupės. Re
pertuaras buvo naujas ir jau
nesnėms bei silpnesnėms gru
pėms sunkus. Visai prieš šventę 
buvo sušaukti mokytojų pasita
rimai Niujorke, Detroite ir Či
kagoje, bandant išsiaiškinti fi
gūrų pasikeitimus, nes jie nevi- 
siems mokytojams buvo supran
tami. Nevisos grupės įstengė pa
ruošti programoje numatytus 
šokius, tad ir šokamas grindų 
plotas nevisada buvo užpildytas. 
Tačiau ši šventė jau buvo daug 
įspūdingesnė. Be to, programą 
paįvairino pranešėja Holywoo- 
do aktorė Rūta Lee-Kilmonytė, 
kalbėdama senoviška lietuvių 
kalba. Taip pat išleistas šventės 
leidinys — programa, kurį re
dagavo Donatas Bielskus.

Pakopa augštyn
Trečioji šventė įvyko po 5 

metų — 1968 m. liepos 7 d. Či
kagoje. Šventei rengti komiteto 
pirmininkas — dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, programos vado
vė — Jadvyga Matulaitienė, 
simfoninio orkestro dirigentas 
— Leonas Zdanius. Pastarasis 
sukūrė daugelį pasigėrėtinų me
lodijų, kurios paliks tautinių šo
kių švenčių istorijoje. Kaikurios 
jų vėliau įrašytos išleistose 
plokštelėse. Programos prane
šėja pakviesta iš Vokietijos dra
mos aktorė Aldona Eretaitė, ku
ri šventės išvakarėse davė dai
liojo žodžio rečitalį Jaunimo 
Centre, kartu dalyvaujant Leo
nui Barauskui ir Urugvajaus 
tautinių šokių grupei. Išleistas 
gražus dail. Telesforo Valiaus 
gausiai iliustruotas ir Vytauto 
Radžiaus redaguotas šventės lei
dinys.

šioje šventėje buvo ir dau
giau naujybių: kaikuriems šo
kiams dainavo moterų choras ir 
sol. A. Brazis; repertuaras pa
pildytas keletu naujų šokių, ku
rie pasiliko populiarūs ir dabar 
(pvz. Aštuonytis, Landytinis, 
Ketvirtainis).

Šventės šokėjų skaičius jau 
pasiekė 1500, ir J. Matulaitienei 
sunku buvo sutalpinti bei paten
kinti visas grupes. Grupės buvo 
geriau pasiruošusios, nes prieš 
šventę buvo surengti mokytojų 
kursai Dainavoje 1967 m. vasa
rą. Kursuose buvo paaiškinti vi
si repertuare numatyti šokiai, 
tad ir šventė buvo turtingesnė, 
labiau išplanuota, šokėjai suda
rė daugiau įvairių figūrų.

Dr: L. Kriaučeliūnas ir jo pa
dėjėjai įstengė sutelkti lėšų, 
kad galėtų šventėje dalyvauti 
Urugvajaus grupė. Rengėjų ko
mitetas susilaukė daug priekaiš
tų, kad tiek pinigų išleidžiama 
vienai grupei, tačiau dr. Kriau
čeliūno užsispyrimas nugalėjo 
ir buvo pralaužti pirmieji ledai. 
Po to sekusiose šventėse dalyva
vo vis daugiau ir daugiau gru
pių iš tolimesnių kraštų.

Trečiąją šventę rengė JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės. Atidarant šventę Jaunimo 
Centro sodelyje, pagrindinę kal
bą pasakė Antanas Rinkūnas, 
tuo laiku buvęs Kanados krašto 
valdybos pirmininku.

» Platesniu mastu
Didėjantis, šokėjų skaičius, 

publikos ir jaunimo entuziaz
mas paskatino šventes rengti 
kas 4 metai. Ketvirtoji šventė 
įvyko 1972 m. liepos 2 d. tame 
pačiame amfiteatre. Šventės 
pirmininku vėl pakviestas dr. L.

Kriaučeliūnas, programos ir 
meninės dalies vadove — Geno
vaitė Breichm'anienė. Pučiamų
jų orkestrui ir mišriam chorui 
dirigavo Alvydas Vasaitis.

Šiai šventei planingai ir iš 
anksto ruoštasi dvejus metus. 
Ketvirtoji šventė pavadinta 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tau
tiniu Šokių švente, nes šį sykį 
užsimota sudaryti galimybes da
lyvauti kiekvienai užsienio gru
pei, kuri tik norės ir pajėgs.

Pirmą kartą Čikagon atvyko 
Muencheno “Ratukas” iš Vokie
tijos. Tarp tolimųjų svečių ma
tėsi Urugvajaus “Ąžuolynas”, 

Brazilijos “Nemunas”. Kun. J. 
Kydiko ir dr. L. Kriaučeliūno 
pastangomis įsteigtas “Nemu
nas” merdėjančiame Brazilijos 
lietuvių gyvenime įnešė daug 
gyvumo, sėkmingai gyvuoja ir 
dabar. 1971-72 m. žiemą į Brazi
liją buvo nuvykusi G. Breichma- 
nienė, grupę suorganizavo ir pa
ruošė šventei. Anglijos ir Aus
tralijos kraštai atsiuntė į šven
tę tik atstovus, nes grupės nega
lėjo atvykti.

1971 m. vasarą Jonyno vasar
vietėje prie Čikagos buvo su
rengti mokytojų kursai, kuriuo
se ypatingas dėmesys kreiptas 
į teorinį šokių supratimą bei jų 
paruošimą. Prieš šventę Čikago
je buvo sušauktas mokytojų su
važiavimas ir bent teoriškai per
eiti visi šventės planai. Tad į 
šventę suvažiavo 2000 gerai pa
siruošusių jaunuolių, kurie ne
apvylė rengėjų, ir šventė praėjo 
labai sklandžiai. Pirmą kartą 
šventės repertuare girdėjome 
mišrų Čikagos chorą, kuris lydė
jo šokius ir dvi dainas atliko 
vienas tuo laiku, kai šokėjai iš 
vienos figūros ėjo į kitą, kad 
susidarytų vientisumas tarp šo
kio ir dainos. Pirmą kartą Mont- 
realio liaudies instrumentų or
kestras “Gintaras”, vadovauja
mas Zigmo Lapino, grojo kaiku- 
riems šokiams ir tuo labai pa
įvairino bei praturtino progra
ma. Nors tuo laiku buvo daug 
priešingų nuomonių, bet po IV 
šventės liaudies instrumentų 
orkestras paliko visose sekan
čiose šventėse.

Keičiant šokėjų orientacijos 
taška. išgautos įvairios figūros 
ir raštai. Programą pranešinėjo 
Lina Verbickaitė ir Jolita 
Kriaučeliūnaite. Didžiausia 
staigmena buvo, kad prezidento 
žmona Patricia Nixon dalyvavo 
šventėje ir ją oficialiai atidarė.

Šventės išvakarėse Jaunimo 
Centro sodelyje pagrindinę kal
bą pasakė Eugenijus čuplins- 
kas, Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pirmi-

šiais metais Hamiltono tautinių grupių festivalyje karalaite — “Miss Folk 
Art” buvo išrinkta JOLANTA JOKŪBYNAITĖ, “Gyvataro” šokėja ir jo 
vaikų grupės mokytoja. Jos palydovas nuotraukoje — TOMAS KOCHANKA

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N« ir J. VAZNELIŲ

<Sifts International Jne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

ninkas, nes rengėjais dar vis te
bebuvo JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės. Po iškilmės 
Jaunimo Centro sodelyje Mari
jos mokyklos perpildytoje au
ditorijoje įvyko koncertas, ku
riame programą atliko iš užsie
nio atvykusios grupės ir visai 

r netikėtai pelnytų ovacijų susi
laukęs vyrų kvintetas “Baltija”, 
kuris po to vakaro staiga pagar
sėjo. šventės leidinį iliustravo 
Ada Korsakaitė-Sutkuvienė, re
dagavo Vytautas Radžius. Leidi
nyje yra ir Kanados premjero 
P. E. Trudeau, sveikinimas.

Trečiosios i r ketvirtosios 
. šventės metu amfiteatras buvo 

išpuoštas lietuviškais tautiniais 
motyvais, o prožektorių pagal
ba išgauti įvairių spalvų efektai 
teikė šventei iškilmingumo ir 
jaukumo. Ketvirtoje šventėje 
šokėjų grupės parado metu pa
čios pristatė save, nešdamos vie
nodus tautiniais ornamentais 
papuoštus plakatus. Tie patys 

. plakatai paliko ir iki šiol.
Pirmą kartą amfiteatras ne

galėjo sutalpinti žiūrovų. Po II 
šventės jos rengėjų komiteto 
pirm. Br. Nainys ataskaitiniame 
pranešime rašė, kad liko nepar
duoti 773 bilietai, o parduotų ar 
išdalintų — 6,473. Dabar sėdi
mų ir stovimų vietų skaičius di
desnis, nes išnaudotos visos ga
limybės kuo daugiau žmonių su- - 
talpinti. Amfiteatras talpina 
12.000 žmonių. Kiekvienoje 
šventėje didėjo dalyvių skai
čius, gausėjo ir žiūrovai. Bilietų 
pardavimo problemos nebėra, 
priešingai, reikia dairytis dides
nių patalpų sekančioms šven
tėms.

Po ketvirtosios šventes 1972 
m. liepos mėn. “Akiračiuose” 
Liudas Sagys rašė: “ši šventė 
lyg ir užbaigė eilę mūsų šokių 
švenčių. Lyg ir pasiektas tam 
tikras organizacijos bendro pla
no, programos išdėstymo, atliki
mo standartas. Sekančioms 
šventėms tereikia sekti. Gali pa
vykti ir sklandžiau ir sunkiau. 
Bet jau yra išdirbtas bendras 
planas, kur reikia darbą pradė
ti, kaip vykdyti ir kaip šventę 
pravesti. ’ (Bus daugiau)

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
SKLANDYTUVŲ KŪRĖJAS

Jonas Dovydaitis “Gimtojo Kraš
to” skaitytojus rugsėjo 4 d. laidoje 
supažindina su žymuoju lietuviškų 
sklandytuvų konstruktorium Bro
nium Oškiniu. Šiemet jis švenčia šio 
savo darbo vaisingą penkiasdešimt
meti. Pirmą savo sklandytuvą yra su
kūres 1930 m. Nuo to laiko buvo 
išbandytas net 21 B. Oškinio kons
trukcijos sklandytuvas. Paskutinis jo 
laimėjimas — Alytaus padangėje 
sėkmingai išbandytas “Vytury s” 
BRO-21, skirtas pradiniam skraidy
mo mokymui. “Vyturio” sparnas yra 
7 metrų Igio, 10 kv. m pločio. Spar
nai turi du plyšius, įvestus ankstes
nėje “Pūkelio” konstrukcijoje. Išra
dimu Sovietų Sąjungoje buvo pripa
žinta “Vyturio” technologija, kuriai 
panaudota plastmasė ir dervos pluoš
tas. Sklandytuve nėra medienos, aliu
minis pakeistas stiklo pluoštu. “Vy
turys” neturi ir varžtų, nes juos pa
keitė dervoje išmirkyti siūlai. Vie
toj mazgų ir šarnyrų buvo įvesti B. 
Oškinio konstrukcijos sferiniai guo
liai. “Vyturys” galės turėti trejopą 
važiuoklę — slidę, ratukus ar van
dens plūdę. B. Oškinis, gimęs 1913 
m., jau yra pensininkas, gyvena Pa
langoje. Kaikurių jo konstrukcijos 
sklandytuvų lig šiol pagaminta šim
tai ir net tūkstančiai. Didelio įgudi
mo dėka jis jau seniai yra atsisakęs 
braižymo bei ilgai trunkančių apskai
čiavimų: naujų sklandytuvų mode
lius kuria tiesiog ant savo varstoto. 
Į jo planus dabar yra įtrauktas mo
torinis sklandytuvas, kurį skraidins 
nedidelis variklis, judindamas vir
pančius sparnelius.

LIETINGAS RUGPJŪTIS
Zonė Šiulienė rugsėjo 4 d. “Tie

soje” atskleidžia rugpjūčio atneštą 
žalą derliui: “Na ir rugpjūtis. Tokio 
lietingo šio vasaros mėnesio turbūt 
neprisimena ir patys vyriausi žmo
nės. Jeigu kurią naktį ar rytą nelijo, 
tai per dieną, vos nesiekdami medžių 
viršūnių, vis slinko ir slinko drėgni 
debesys. Vakare, žiūrėk, ir vėl lietus 
kaip iš kibiro. Ką ir bekalbėti apie 
Žemaitijos, Suvalkijos laukus, kai 
jau smėlėtoji Dzūkijos žemė nesu
spėja sugerti drėgmės. Iškasi ten 
bulvę — permirkusi, išrauni morką 
— prigėrusi. Svogūnų lysvės seno
kai tuščios, šeimininkės nurovė juos 
neužaugusius, matydamos, kad dar 
vienos lietingos dienos neišlaikys — 
nieko gero iš jų nebus. Nelengvas, 
labai nelengvas šiemet darbymetis. 
Tik tą, ką nupjauni, — tai ir turi. 
Šlapi grūdai iš laukų vežami tiesiai 
į džiovyklas. Iš tų grūdų dar bus duo
nos. Su šienu ir atolu visko atsitiko. 
Drėgnas, atvežtas iš laukų, daržinėse 
jis pasidarė toks karštas, kad vos ba
som gali pastovėti. Vertė jį žmonės 
iš daržinių, kol nelyja, j lauką, vėl 
krovė atgal. Orai taip sutrikdė kolū
kiečių darbą, kad jis pasidarė kele
riopai sunkesnis. Visur pastangų įdė
ta daugiau, o rezultatas ne visur ge
resnis, negu kitais metais ...” Toje 
pačioje “Tiesos” laidoje prašneko ir 
paruošų ministeris Liudas Kareckas, 
pripažindamas dėl blogų gamtinių 
sąlygų menkesnį bulvių, daržovių 
ir vaisių derlių. Kitoje žinutėje pasa
kojama, kad Kretingos rajone per 
vieną savaitę buvo pasiekta mėnesi
nė lietaus norma. Išnaudodami kiek
vieną giedrą valandą, žemdirbiai ten 
nuėmė 50% javų. Kadangi apie tai 
rašoma rugsėjo 4 d., matyt, javapjū
tė dar nebuvo užbaigta rugpjūtyje.

KARO PALIKIMAS
Rokiškio rajono Gerkonių kolcho

ze melioratoriai iškasė didelį tvenki
nį. Traktorininkas R. čibinskas, ly
gindamas to tvenkinio aplinką, užka

NIJOLĖ SADŪNAITĖ, atlikusi trejų metų kalėjimo bausmę, turėjo taip
gi atlikti trejų metų tremtį Sibire. Šioje nuotraukoje — Nijolė su ja ap
lankiusiu tautiečiu Bogučanuose 1978 metais

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas rP i T TZ Ą
830 Main Street E., tel. 544-7125 L.8M 1L6 1

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo depozitus (P.C.A.) 4%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas 10%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- term, depozitus 1 m.

, „ v . v, term, depozitus 3 m. 10%
galius sestadieniais uždaryta. reg. pensijų fondo
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. IMAME UŽ-
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. ... , . _ _r nekilo, turto pask. 13%
Kapitalas — virš $14,000,000. i asmenines paskolas 14%

bino didžiulę bombą. Agronomui G. 
Titeniui teko kreiptis į karinį komi
sariato. Išminuotojai A. Duonelaitis 
ir N. Aleksejevas, vadovaujami kari
ninko V. Kriučkovo, nustatė, kad tai 
buvo vokiečiu aviacijos bomba, svė
rusi beveik 100 kg. Ji buvo negaben
ta į saugią vietą ir ten susprogdinta. 
Tokių sprogmenų pasitaiko ir dau
giau, nes 1944 m. vasarą Pandėlio 
apylinkėse vyko atkaklūs mūšiai. 
Liūdniausia, kad su jais kartais pra
deda žaisti vaikai. Pvz. vienas Pandė
lio vidurinės mokyklos penktokas į 
namus buvo parsinešęs žvyrduobėje 
rastą vokišką granatą. Gerai, kad 
apie šį radinį vykdomajam komitetui 
pranešė jo klasės draugas. Tą grana
tą, jau spėtą nudažyti, suvyniotą į 
skarmalus ir padėtą po berniuko lo
va, rado komiteto nusiųstas buvęs 
Pandėlio apylinkės milicijos inspek
torius V. Mačėnas. Žaidimas su gra
nata galėjo baigtis neatsargaus penk
toko mirtimi ar sunkiu susižeidimu.

VANDENS AUKOS
Antanas Stanevičius rugpjūčio 24 

d. “Tiesoje” prašneko apie šios vasa
ros vandens aukas. Lietuvos vande
nyse — Baltijoje, Kauno ir Kuršių 
mariose, užtvankose, ežeruose, upėse, 
kūdrose ir duobėse nuskendo 220 as
menų. Nidos paplūdimyje per garsia
kalbius nuolatos skelbiamos maudy
mosi taisyklės, reikalaujama ne
plaukti už plūdurų, bet vis atsiranda 
lengvapėdiškų drąsuolių, patraukian
čių horizonto linkme, kur juos sunku 
pastebėti bangose. Kiti netgi nepaiso 
iškeltos juodos vėliavos, draudžian
čios maudytis. Savaitgaliais Kuršių 
mariose ties Nemuno žiotimis .net 
akys raibsta nuo meškeriotojų moto
rinių bei irklinių valčių, didesnių 
motorinių laivelių. Iš bendro 220 
skenduolių skaičiaus net 20 buvo to
kie meškeriotojai valtyse. Tikrinant 
buvo pastebėta, kad beveik pusė tų 
gausių plaukiotojų neturėjo gelbėji
mosi liemenių, dokumentų, leidžian
čių vairuoti didesnius motorinius lai
velius, o kiti, būdami girti, sudarė 
pavojų ne tik sau, bet ir aplinki
niams. Netrūksta ir guminių valčių, 
kurios dažnai būna net neužregis
truotos. Jų savininkai teisinasi ne
žinoję, kad jas reikia registruoti, o 
tai reiškia, kad be registracijos jie 
nebuvo supažindinti net su pagrindi
nėmis saugumo taisyklėmis.

MOKSLO METŲ PRADŽIA
“Tiesos” 202 nr. teigiama, kad dvy

likoje augštųjų Lietuvos mokyklų da
bar mokosi daugiau kaip 70.000 jau
nuolių ir merginų. Jiems sudaryta 
proga įsigyti beveik 130 specialybių. 
Kauno politechnikos institutan pir
mą kartą įtraukia nauja specialybė 
— darbo organizavimo bei normavi
mo inžinieriaus. Instituto studentai 
gavo naują 350 vietų bendrabutį, o 
Vilniaus universitetas — naują skai
čiavimo centrą. Naujieji mokslo me
tai rugsėjo 1 d. pradėti dėstytojų ir 
studentų susirinkimais. Juose daly
vavo kompartijos centro komiteto 
sekr. R. Songaila, komjaunimo I 
sekr. V. Baltrūnas, ministerių tary
bos pirmininko pavaduotojas V. Ka- 
zanavičius, augštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo ministeris H. Zabu
lis bei kiti kompartijos ir valdžios 
pareigūnai. Tuose susirinkimuose 
aptarti uždaviniai, kuriuos iškėlė 
maskvinės kompartijos centro komi
tetas ir Sovietų Sąjungos ministerių 
taryba savo įsaku “Dėl tolesnio augš- 
tosios mokyklos vystymo ir geres
nio specialistų rengimo”. Studentai 
Įsipareigojo geru mokymusi sutikti 
du suvažiavimus: maskvinės kompar
tijos — XXVI ir vilniškės komparti
jos XVIII. V. Kst.

Susideginusiam ROMUI KALANTAI pastatytas paminklas Romainių kapinėse. Komunistinė valdžia neleido įdėti 
kryžiaus, dėlto įgraviruotas tiktai ornamentas, ši nuotrauka yra neseniai padaryta

fi HAMILTON
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS Ha

miltone dabar pasiskirstė į dvi dalis: 
Vysk. Valančiaus mokykla su 8 sky
riais, kuriuose dėstomas pradžias 
mokyklos kursas, ir augštesnieji li
tuanistiniai kursai, kuriuose einama 
gimnazijos programa (IX, X ir XI 
klasė). Vysk. Valančiaus mokykla 
pasilieka tose pačiose St. Joseph’s 
mokyklos patalpose, 270 Locke St. 
So. (pamokų laikas palieka tas pats
9.30 — 12.30 v.p.p.). Augštesnieji lit. 
kursai persikelia į St. Thomas Mo
re gimnaziją, 150 East 5th St. Jų 
pamokos vyks antradienio vakarais 
nuo 5 v.p.p. ligi 8 v.v. Tai padaryta, 
siekiant gauti dėstomai lietuvių kal
bai gimnazijos užskaitas (credits). 
Augštesniesiems lit. kursams vado
vauja iš Toronto mokyt. Mindaugas 
Leknickas, jam padeda mokyt. Vida 
Stanevičienė.

Vysk. Valančiaus mokykla, dabar 
aštuonių skyrių, šiemet turi 51 mo
kinį. I skyrių ir darželį moko D. 
Kekienė, II — D. Lukavičiūtė, IV 
— M. Kalvaitienė, V — G. Repčienė, 
VI — J. Stanius, VII — L. Bakšys, 
VIII — K. Mileris, kuris taip pat 
eina ir vedėjo pareigas. Į augštes- 
niuosius lit. kursus priimami ir kvie
čiami studentai ir nemokyklinio am
žiaus. Kaip Vysk Valančiaus mokyk
la, taip ir lit. kursai dar laukia ir 
tikisi daugiau mokinių. Lietuviai tė
vai kviečiami pasinaudoti šia gera 
proga ir leisti savo jaunajam prie
augliui išmokti savo kalbą bei dau
giau sužinoti apie savo senolių žemę.

A.a. VACYS MIŠKINIS buvo ras
tas negyvas savo namuose. Rugsėjo 
8 d. po gedulingų pamaldų AV šven
tovėje jis buvo savo draugų ir arti
mųjų nulydėtas į Šv. Jono liet, kapi
nes Mississaugoje. Velionis čia ne
turėjo jokių artimų giminaičių. Lie
tuvoje gyvena jo trys broliai ir vie
na Sesuo, kuri praėjusią vasarą čia 
buvo atvažiavusi aplankyti savo bro
lio. Prieš metus, atidirbęs “Stelco” 
Įmonėj 28 metus, jau buvo išėjęs į 
pensiją. Gyveno taupiai ir paliko ne
mažą turtą. Dar ligi šiol nesuranda
mas joks paliktas testamentas. Turė- 
jo jis gerą boso balsą ir ilgus metus 
giedojo AV parapijos chore.

DR. JONAS KALNAS, hamiltonie- 
čių G. St. Karalėnų vyresnysis sū
nus, yra pakeitęs pavardę ir dabar 
gyvena bei eina atsakingas pareigas 
Kalamazoo mieste, JAV-se. Jaunasis 
daktaras cheminę inžineriją baigė 
Hamiltono McMaster universitete ir 
medicinos mokslus — Londono Wes
tern universitete. Čia atliko intemo 
stažą ir gavo gydytojo praktikos tei
ses. Bet jis pasirinko sau mokslinį 
darbą tarptautinėje “Upjohn” bend
rovėje, gaminančioje farmacijos ir 
žemės ūkio cheminius produktus. Jis 
tyrinėja darbo ir aplinkos įtaką 
žmogaus sveikatai.

JUOZAS BUTKEVIČIUS išskrido 
į Lietuvą aplankyti savo artimųjų. 
Grįždamas aplankys ir kitus Europos 
kraštus.

AV PARAPIJOS CHORAS vėl 
pradėjo savo darbo sezoną. Daug nu
sipelniusiam ir talentingam chor
vedžiui muz. A. Paulioniui pasitrau
kus, chorą perėmė jauna muz. D. 
Deksnytė-Povvell. Repeticijos vyksta 
AV parapijos salėje penktadieniais
7.30 v.v. Visi, turintieji gerus bal
sus, kviečiami įsijungti į šį chorą.

K. M.

KREDITO KOOPERATYVAS “TAL
KA” užbaigė rugpjūčio mėnesį su 
$15.119.108 balansu. Per metus laiko 
padidėjo vienu milijonu dolerių. Ki
tos balanso pozicijos: narių Šerai 
$10.550, čekių sąskaitos $905.662, 
taupomosios sąskaitos $5.685.555, ter
minuoti indėliai 1 m. ir 3 m. $5.588.- 
000, registruotas pensijų taupymo 
planas $2.246.287. Nariams išskolin- 
ta $907.063 asmeninių paskolų ir 
nekilnojamo turto $11.357.834. Per 
rugpjūčio mėn. gauta pelno $6.723. 
Kredito komitetas leido išduoti nau
ju paskolų rugpjūčio mėn. $302.493 
ir liepos mėn. $443.353. Daugiausia 
yra duodamos nekilnojamo turto pa
skolos, nes asmeninių paskolų yra 
mažas pareikalavimas, nors už šią 
paskolą “Talkoje” yra mažesnės pa
lūkanos negu kur kitur.

“TALKOS” VALDY’BA turėjo mė
nesinį posėdį rugsėjo 13 d., kuria
me priimtas balansas, patvirtinti 
įstoję 5 nauji nariai. Rugpjūčio 13 
d. mirė 1 narys — B. Mickūnienė- 
Zubrickienė. Dabar “Talka” turi 
2.218 narius. Valdyba turėjo prie 
besikeičiančių rinkoje palūkanų svy
ravimų prisitaikyti ir patvirtinti 
naujas kainas. Dabar nutarta mokėti 
už čekių sąskaitas 4% su nemokamu 
čekių rašymu, taupomąsias sąskaitas 
— 9.25%, terminuotus indeėlius 1 
m. — 10,25% ir 3 m. — 10,5%, re
gistruotą pensijų taupymo planą — 
10%. Už asmenines paskolas imama 
15%, nekilnojamo turto 1 m. — 
13%, 2 m. — 13,25% ir 3 m. 
13,5%. Praėjusią vasarą labai svy
ravo palūkanos ir beveik kas savai
tę buvo keičiamos. Tai verčia ir 
“Talką” taikytis prie rinkos kainų.

IŠ “TALKOS” RAŠTINĖS nuo 
rugpjūčio 1 d. pasitraukė Nemira

SUDBURY,
TAUTOS ŠVENTĖ ir Sudburio 

Maironio šaulių kuopos penkerių me
tų įsteigimo sukaktis paminėta 13- 
14 d.d. ukrainiečių salėje ir Christ 
the King šventovėje. Minėjimą pra
dėjo vietinės kuopos pirm. A. Juoza
pavičius. Sugiedojus “O Canada”, ty
los minute pagerbti mirusieji šau
liai. Kun. A. Sabas sukalbėjo invo- 
kaciją. J. Šiaučiulis, šaulių kuopos 
vadas iš Montrealio, skaitė turinin
gą paskaitą. Po to kalbėjo miesto 
burmistras Jim Gardon, daugiakul- 
tūrės organizacijos pirm. P. Torren
ce. Be tos organizacijos ekonominės 
paramos būtų buvę neįmanoma su
ruošti tokio didelio masto šventės.

Sveikino Toronto VI. Pūtvio šau
lių kuopos pirm. St. Jokūbaitis, Sud
burio kuopos pirm. A. Juozapavičius 
ir J. Labuckienė, šaulių kuopos pirm, 
iš Hamiltono P. Kanopa, J. šiaučiu
lis ir moterų šaulių kuopos vardu 
A. Urbonavičienė — abu iš Mont
realio. J. šiaučiulis Montrealio šau
lių vardu įteikė savo padarytą šau
lių ženklą kaip dovaną Sudburio 
šauliams. Po to sveikino latvių bend
ruomenės atstovas ir buvo perskai
tyti sveikinimai iš Detroito, trys iš 
Čikagos šaulių kuopų. J. Zavys svei
kino Toronto “Baltijos” jūrų šaulių 
vardu. St. Jokūbaitis Įteikė garbės 
pažymėjimus šaulių veikloje pasidar
bavusioms narėms — Birutei Stan- 
kienei ir Audrai Albrechtienei.

Agota Pranskūnienė davė priesai
ką ir buvo įrašyta į šaulių eiles. 
Virginijus Lumbys laimėjo II v. bal- 
tiečių šaudymo konkurse .Jam buvo 
įteiktas sidabro medalis. Oficialioji 
dalis buvo užbaigta A. Juozapavičiaus 
padėkos žodžiu ir Tautos himnu. 
Pranešinėjo D. Rotkienė.

Meninę dalį atliko vyrų charos 
“Aras” iš Toronto, vadovaujamas V. 
Verikaičio. Jam akompanavo St. 
Gailevičius. Koncertas buvo tikrai 
augšto lygio, iš trijų dalių, paįvairin
tas sol. V. Verikaičio arijomis. 
“Aras” padovanojo Sudburio šau
liams savo ženklą.

Po koncerto visi sėdo prie skonin
gai ir turtingai paruoštų stalų. Prie 
skanių valgių ir stalų paruošimo 
daugiausia prisidėjo pati pirm. Jad
vyga Labuckienė, Agota Pranskū- 

Dr. Algimantas Saunoris 
\

HAMILTONE PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS

636 Upper James (Fennel St. kampas), 

kambarys 101. 
Telefonas: 387-3288

PRIĖMIMO VALANDOS: 
pirmadieniais ir trečiadieniais — nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. 
antradieniais ir ketvirtadieniais — nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p. 
penktadieniais — nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.

Balsytė, kuri grįžo į universitetą 
studijuoti. Į tą vietą priimta dirbti 
Dana Švažienė. “Talkos” raštinė nuo 
rugsėjo men. 1 d. atidaryta šeštadie
niais nuo 9 v.r. iki 12 v.

Stasys Dalius

VASARIO 16 GIMNAZIJAI rem
ti būrelio vadovas St. J. Dalius su
rinko narių įnašus už 1980 m. antrą 
pusmetį. Sumokėjo už pusę metų po 
S6: P. Lesevičius (kaip mirusio to
limesnį gimnazijos rėmimą tęsia ve- 
lionies žmona jo vardu), A. Mingė- 
la, T. Mureika, I. Varnas, šiuo metu 
šį dvigubą rėmėjų būrelį sudaro 52 
nariai-rėmėjai, kurių 48 buvo sumo
kėję mokestį už visus metus. Surink
ti pinigai $24 rugsėjo 11 d. įnešti 
KLB Šalpos Fondo sąskaiton “Tal
koje” išsiuntimui Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje. Nuo būrelio 
įsteigimo 1965. I. 1 iš viso surinkta 
ir išsiųsta Vasario 16 gimnazijai 
$9.721. Šiemet suėjo 15 metų, kai 
įsteigtas šis būrelis. Dauguma bū
relio narių nuo įsteigimo dienos re
mia lietuvių gimnaziją. Ačiū visiems 
būrelio rėmėjams

St. J. Dalius, būrelio vadovas

ONTARIO
nienė, Birutė Stankienė, Liucija 
Griškonienė, Juzė Gatautienė, Aud
ra Albrechtienė, E. Tolvaišienė. Sta
lus aptarnavo mūsų jaunosios mer
gaitės. Šokiams grojo geras orkest
ras ir veikė turtinga loterija.

Sekmadienį buvo šaulių užprašy
tos Mišios už mirusius šaulius. Kun. 
Ant. Sabas pasakė šventei pritaiky
tą pamokslą, šauniojo “Aro” giesmių 
garsai gražiai skambėjo Christ the 
King šventovėje. Didingai aidėjo V. 
Verikaičio solo. Uniformuoti šau
liai padėjo gražių gėlių prie alto
riaus ir ėjo garbės sargybą su vė
liavomis. Pamaldos užbaigtos gies
me “Marija, Marija” ir Tautos him
nu.

Choristai ir svečiai buvo pakvies
ti į ukrainiečių salę pietų, čia pa
sakyta padėkos ir atsisveikinimo kal
bų. Skambėjo “Aro” dainininkų atsi
sveikinimo dainos.

Šis koncertas ir visas parengimas 
įnešė įvairumo ir džiaugsmo į mū
sų bendruomenės gyvenimą. Jei čia 
nebūtų šaulių, tai liktų didelė tuš
tuma. Didžiausi šaulių įsteigimo ini
ciatoriai yra S. Jokūbaitis, J. Labuc
kienė, J. Kručas ir J. Staškus. Jie 
su kitų tautiečių nuoširdžiu bendra
darbiavimu išjudino mūsų kolonijos 
gyvenimą.

Parengime dalyvavo daug svečių 
iš Toronto, Montrealio, Hamiltono ir 
S. S. Marie. Džiugu buvo matyti 
šventėje šiai bendruomenei nusipel
niusius aktyvius tautiečius Reginą 
ir Rimą Bagdonus su sūnumi. Jie 
neužmiršta savo senų draugų ir ypa
tingomis progomis vis mus aplanko. 
Šauliai dėkoja visiems tautiečiams, 
kurie prisidėjo nakvynėmis arba ku
riuo kitu būdu. Visi parengimo da
lyviai pasirašė svečių garbės knygo
je. Salėje programą filmavo J. La
buckienė. Šventės aprašymą su nuo
trauka įsidėjo vietinis dienraštis 
“The Sudbury Star”.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽUVAUTOJŲ 
klubo “Geležinis vilkas” gegužinė 
buvo suruošta V. Gudrūno vasarvie
tėje ir praėjo labai gražiai. Mišias už
prašė klubo valdyba už mirusius 
narius. Jos buvo atlaikytos paskutinį 
rugpjūčio sekmadienį. K. A. S.

JA Valstybės
LIETUVOS VYČIŲ 67-sis seimas 

įvyko Bostone rugpjūčio 7-10' d.d. 
Jame dalyvavo 250 atstovų ir sve
čių. JAV-se veikia 49 senjorų kuopos 
ir 12 junjorų kuopų. Savo atstovus 
į metinį seimą atsiuntė 30 senjorų 
ir 6 junjorų kuopos. Koncertinę 
darba sutartinių dainų programą da
lyviams atliko Gitos Kupčinskienės 
vadovaujamas etnografinis Bostono 
lietuvių ansamblis. Amerikos lietu
vių istorijos klausimai buvo paliesti 
dr. A. Budreckio vadovautose svars- 
tybose. įvade jis kalbėjo apie bajo
rą Feliksą Miklaševičių, pirmąjį Bos
tone pasižymėjusį lietuvį. Kun. V. 
Valkavičlus apžvelgė pirmųjų lietu- 
v škų parapijų kūrimąsi JAV, jų su
sikirtimus su lenkais, nesutarimus 
tarp klebonų ir parapijos komitetų, 
airių vyskupų pažiūras į lietuvius. 
M. Drunga, remdamasis informaci
niais šaltiniais, diskutavo lietuvių 
tapatybę, etninių šaknų atradimo 
klausimus. Svarstybomis buvo pava
dinta ir Lietuvos vyčių istorijos ap
žvalga, nors ją atliko tik “Vyčio” 
red. L. Stukienė, paliesdama vos 
kelis bruožus. Specialaus pagerbimo 
susilaukė kompoz. Aleksandras Alek- 
sis iš Waterburio, Conn., jau 94 
metų amžiaus, prieš 65 metus sukū
ręs Lietuvos vyčių himną. Trečia
jame simpoziume apie tautinį ir re
liginį persekiojimą sovietų okupuo
toje Lietuvoje kalbėjo kun. K. Pu- 
gevlčius ir anglikonų kun. Michael 
Bourdeaux, svečias iš Britanijos, pa
rašęs knygą “Land of Crosses”.

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VAL- 
DYBON perrinkti tie patys nariai ir 
komitetų pirmininkai su nežymiais 
papildymais. Ją dabar sudaro: pirm. 
Phillip Skabeikis, vicepirm. narių ir 
organizaciniams reikalams Jonas 
Adomėnas, vicepirm. jaunimo reika
lams Zuzana Baumila, sekr. Anna 
Klizas-Wargo, ižd. Teresė Trainis. 
šeštadienio pokylyje kun. J. Jutt- 
Jutkevičiaus vardo “Lietuvos bičiu
lio” žymuo įteiktas anglikonų ku
nigui M. Bourdeaux už jo didelius 
nuopelnus Lietuvai. Specialių žyme
nų susilaukė enciklopedijų leidėjas 
J. Kapočius ir populiarios radijo 
programos “Talk Show” vedėjas Joe 
Casper. Garbės nariu buvo paskelb
tas vytis Frank Dainius iš Detroito. 
Koncertinę programą atliko daina
vimą studijuojanti jaunoji sol. Ma
rytė Bizinkauskaitė. Pokylio metu 
išdalintos šešios $3.400 vertės sti
pendijos studentams. Seimas užbaig
tas iškilmingomis sekmadienio Mi- 
šiomis šv. Petro parapijos švento
vėje, giedant kompoz. J. Gaidelio va
dovaujamam Brocktono Šv. Kazi
miero parapijos chorui, ir bendrais 
pietumis P. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje. Sekantis sei
mas įvyks Scrantone, Pa., kur jo da
lyviai ir svečiai galės gauti gerokai 
pigesnę pastogę universiteto bend
rabutyje, negu Bostono viešbučiuose.

Venecuela
LUISĄ IR HENRIKĄ GAVORS- 

KUS pasiekė skaudi žinia iš Aust
rijos. Ten Salzburgo mieste rugpjū
čio 26 d. mirė L. Gavorskienės mo
tina. A. Vaisiūnienės pranešimu, L. 
H. Gavorskai išskubėjo į jos laido
tuves. ši prekybininko šeima duosni 
lietuviškų reikalų rėmėja, pasižymė
jusi ir visuomeninėje veikloje. Ve- 
necuelos lietuviai reiškia nuoširdžią 
užuojautą, šia proga primenama, 
kad L. Gavorskienė yra austrė, su 
kuria Henrikas susipažino II D. ka
ro metais. Ji pasižadėjo išmokti lie
tuvių kalbą ir savo pažadą pilnai 
įvykdė: lietuviškai ne tik ji pati 
kalba, bet ir visi trys jos užauginti 
sūnūs.

Brazilija
LITERATŪROS RATELIO susi

rinkimas įvyko rugpjūčio 30 d. pas 
p.p. Petraičius. Dalyvavo nemažas 
būrys Sao Paulo lietuvių, adv. An
tanas Gaulia su žmona iš Rio, Eman- 
tė ir Rimgaudas Jūraičiai iš Cam
pinas. įdomią paskaitą “Teisybė ir 
melas Tannenbergo mūšiuose 1914 
ir 1410 metais” skaitė dr. A. Gau
lia, pateikdamas naujos medžiagos, 
įdomių išvadų. Robertas Saldys su- 
paž.ndino su savo paties paruoštu 
ir ateitininkų išleistu “Brazilijos at
eitininkų dainorėliu”. Dantų gydy
toja Sandra , Saldytė kalbėjo apie 
lietuvių ateitininkų sąjūdį, palies
dama jo veiklos Brazilijoje trisde
šimtmetį. Savo poezijos ir prozos kū
rinius skaitė Irutė Petraitytė. Rate
lio pirm. H. Mošinskienė supažin
dino su spaudai ruošiamu leidiniu 
“Mįsų dešimtmetis”, jo apimtimi bei 
kaina. Kun. Pr. Gavėnas, SDB, apta
rė jau pasirodžiusius ir planuojamus 
leidinius, Literatūros Ratelio narių 
bendradarbiavimą lietuvių spaudoje.

IGNAS DUBAUSKAS, Rio mieste 
gyvenantis kūrėjas-savanoris, rugsė
jo 1 d. atšventė aštuoniasdešimtąjį 
savo gimtadienį. Jis ir jo velionė 
žmona Anelė savo laiku plačiai reiš
kė.i Rio lietuvių kolonijos veikloje, 
užaugino du sūnus, susilaukė 5 vai
kaičių, kurių du gyvena Čikagoje, 
trys — Rio mieste.

Argentina
SENELIŲ ŽIDINIO VALDYBA 

Buenos Aires mieste nutarė nugriau
ti seną priešakinį namą, kurį pa
keis naujas dviejų augštų pastatas 
su 14x8 metrų dydžio sale. Jo dė
ka pagražės visas Senelių židinys, 
ypač iš gatvės pusės. Finansinės pa
ramos šiai statybai tikimasi gauti iš 
Buenos Aires lietuvių.

BIRUTĖS DRAUGIJA Adrogue 
praturtėjo “Paparčiu” — nauju dai
nų ir šokių ansambliu, kuriam vado
vauja Zuzana Gražulienė. Mindaugo 
Draugija Berisse įsteigė šešių jau
nuolių orkestrėlį, kurio vienas pa
grindinių narių yra Aleksandras Šau
lys, gyvenantis La Platos mieste.

Australija
AUSTRALIJOS UNIVERSITETAI 

ir kolegijos kasmet rengia vadina
mąją atvirų durų dieną, kviečia lan
kytojus į savo patalpose suruoštas 
parodas, rodo filmus bei mokslines 
priemones. Tokią dieną Coburgo ko
legija šiauriniame Melburno prie
miestyje turėjo rugpjūčio 10. Kole
gijoje socialinius mokslus ir etnines 
problemas dėsto Jonas Meiliūnas. 
Jis suorganizavo kolegijos lankyto
jams skirtą tautodailės parodą, at
stovavusią kelių tautų liaudies me
nui. Lietuvių skyriuje buvo nema
žai gintaro dirbinių, medžio drožinių, 
aud.nių, juostų ir kaklaraiščių. Spal
votos nuotraukos lankytojus supažin
dino su lietuviškomis kupiškėnų ves
tuvėmis. Parodon taipgi buvo įjung
ta Kanados lietuvių dailininkų Anas
tazijos ir Antano Tamošaičių knyga 
“Lithuanian National Costume”, ang
lų kalbon išversta legenda apie Jū
ratę ir Kastytį. Didelį skyrių paro
doje turėjo ukrainiečiai. Gražių tau
todailės rodinių netrūko Meksikos, 
Kolumbijos ir Peru skyriuose. Vi
sus rudinius šiai parodai surinko, 
sutvarkė, išdėstė ir jų paaiškinimus 
paruošė Nina Meiliūnienė.

Britanija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 

rugsėjo 7 d. surengė D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos centro valdyba 
Londono lietuvių sporto ir socialinio 
klubo patalpose. Įvadiniu žodžiu jį 
pradėjo valdybos pirm. Z. Juras, pa
darydamas trumpą paskutiniųjų 
veiklos įvykių apžvalgą Lietuvos lais
vinimo fronte. Apie lietuvių tautos 
praeitį, viso pasaulio lietuvių ryšius 
kalbėjo Lietuvos atstovas V. Balic- 
kas. Minėjimas užbaigtas iš viešna
gės V. Europoje į Čikagą grįžtan
čios sol. Elenos Blandytės koncertu.

MANČESTERIO RAMOVĖNAI lie
pos 19 d. vietiniame lietuvių klube 
paminėjo sidabrinę savo veiklos su
kaktį. Pirmiausia tylos minute ir 
giesme “Marija, Marija” buvo prisi
minti mirusieji nariai. Mančesterio 
“Ramovės” skyriaus 25 metų veiklos 
apžvalgą padarė sekr. J. Verbickas, 
padėkojęs už 21 metus trukusį vado
vavimą • dabartiniam pirm. K. Mu
rauskui. Kalbėtojų eilėse buvo ir sky
riaus steigėjas V. Kupstys. Perskai
tyti raštu gauti gausūs organizacijų 
sveikinimai. Iš jų minėtinas Lietuvos 
atstovo Britanijai V. Balicko sveiki
nimas ir iš JAV gautas “Ramovės” 
centro valdybos sveikinimas, žodžiu 
sveikino DBL Sąjungos pirm. J. Al
kis, BL Bendruomenės krašto valdy
bos pirm. S. Kasparas, DBL Sąjungos 
Ročdalės skyriaus pirm. D. Banaitis, 
M. Baronienė, muz. J. Černis ir P. 
Dudėnas. Vaišių metu ramovėnai pa
dainavo kariškų dainų.

Belgija
A.a. M. ANTONIJA SABALIAUS

KAITĖ, benediktinė, mirė š.m. rug
sėjo 1 d. Liežo mieste, sulaukusi 84 
metų amžiaus ir 57-rių vienuolinio 
gyvenimo. Palaidota rugsėjo 4 d. De 
Rutten kapinėse. Velionė, kaip ir 
daugelis kitų vienuolių lietuvaičių, 
buvo įstojusi į benediktinių vienuoli
ją dar prieškariniais laikais. Visą 
laiką gyveno Belgijoje, palaikydama 
ryšius su to krašto lietuviais.

Suvalkų trikampis
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS KUL

TŪROS DRAUGIJOS suvažiavimas, 
VIII iš eilės, gegužės 4 d. įvyko lie
tuviškoje Punsko gimnazijoje. Jame 
dalyvavo 73 atstovai iš Punsko bei 
Seinų apylinkių, iš Varšuvos, Vroc
lavo, Balstogės, Slupsko, Ščecino ir 
Gdansko. Su svečiais bendras daly
vių skaičius siekė 110. Officialius 
savo atstovus buvo atsiuntusios val
džios institucijos ir netgi komparti
ja, kuri save vadina jungtine Len
kijos darbininkų partija. Tarp tų 
atstovų buvo ir du lietuviai: kompar
tijos Seinų miesto ir valsčiaus ko
miteto I sekr. Gintautas Marcinkevi
čius ir kompartijos Punsko valsčiaus 
komiteto I sekr. Jonas Gasparavi- 
čius. Pusantros valandos trukusią 
dainų, šokių, muzikos ir poezijos py
nę atliko įvairūs saviveikliniai lie
tuvių vienetai, kurių kiekvienas tu
rėjo'tik trumpą pasirodymą, prade
dant darželinukais, moksleiviais ir 
baigiant suaugusiu jaunimu, kaimiš
ka kapela “Klumpė”, mišraus am
žiaus dainininkų choru “Dzūkija”.

ŠIAME SUVAŽIAVIME APTAR
TA DRAUGIJOS 1980-83 metų veik
la: visų esančių galimybių panaudo
jimas lietuviškos tautinės kultūros 
plėtimui bei tobulinimui. Pagal kom
partijos kurpalį betgi buvo pabrėžta, 
kad ta kultūra turi būti tautinė 
savo forma ir socialinė savo turiniu. 
Draugijos centro valdybon išrinkti 
33 atstovai, iš kurių eilių vėliau bu
vo sudarytas valdybos prezidiumas: 
pirmininko pareigos vėl teko Juozui 
Paransevičiui, pavaduotoju patvirtin
tas Eugenijus Petruškevičius, sekr. 
— Algirdas Nevulis, nariais — Kle
mensas Jurkūnas, Gediminas Krauž- 
lys, Kostas Sidaris, Algis Uzdila ir 
Romas Vitkauskas. Jiems teks va
dovauti LVK Draugijai iki jos IX-jo 
suvažiavimo.



Nuo kalavijų iki “Ultimatumo"
Septynių premijų laureatui rašytojui Juozui Kralikauskui 70 metų

Gerai, kad yra “Lietuvių En
ciklopedija” — pavartai ir su
randi mūsų žymūnų datas. Jų 
eilėje matyti ir Juozo Kralikaus- 
ko gimimo data, būtent, 1910 
m. spalio 9 diena. Taigi žymia
jam mūsų rašytojui suėjo 70 
metų. Jei ne “L. Enciklopedi
ja”, mažai kas pastebėtų šią da
tą, nes rašytojas pastaraisiais 
metais pamėgo savo namų ra
mybę, kurioje intensyviai kuria 
vis naujus veikalus.

J. Kralikausko kelias nuo 
gimtųjų Kareivonių (Trakų 
apskr.) iki Toronto buvo pilnas 
vingių, vargų, Įtempto darbo. 
Bet dzūkiška jo prigimtis buvo 
įpratusi nuo mažens nešti kiek
vieną naštą ir nebėgti nuo jokių 
kliūčių. Kaip ir visi dzūkai, mo
kėjo dainuoti, bet mokėjo ir 
vargti.

Išėjęs pradinius mokslus, per
sikėlė i Kauną, kur baigė Simo
no Daukanto mokytojų semina
riją 1928 m. ir grižo Dzūkijon 
kaip mokytojas, švietė jis savo 
mielus dzūkus, vėliau — augš- 
taičius, suvalkiečius ir žemai
čius. Šalia pedagoginių mokslų 
jis įsisavino ir karo mokslų — 
1931 ir 32 m. baigė karo mokyk
lą aspirantu. Įgijęs daugiau pe
dagoginės patirties, tapo Mari
jos Pečkauskaitės gimnazijos 
direktoriumi Kaune, vėliau — 
švietimo ministerijos pedagogi
nio mokslo departamento vy
resniuoju referentu, VII Kauno 
gimnazijos direktoriumi. Visą 
laiką domėjosi akademinėmis 
studijomis ir 1940 m. baigė hu
manitarinių mokslų fakultetą 
Vilniaus universitete. Parašė 
psichologinę studiją ir buvo nu
matytas dėstytoju universitete, 
bet užgriuvusios okupacijos bei 
karai jo kelius pakreipė kita 
linkme, būtent, savanoriškos 
tremties.

Gyvendamas tremties dienas 
Vokietijoje, mokytojavo ir di
rektoriavo stovyklinėse lietuvių 
gimnazijose, kol 1947 m. pasu
ko Kanados link, čia porą metų 
dirbo aukso kasyklose su būriu 
kitų lietuvių. Atlikęs privalomą 
darbo sutartį ir dar kiek padir
bėjęs kasyklose, atvyko į Toron
tą, kur ilgai buvo bedarbiu, kol 
rado vieną kitą laikino pobūdžio 
darbą ir pagaliau tapo buhalte
riu. Juo dirbdamas išsitarnavo 
pensiją, kuri įgalino jį atsidėti 
literatūrinei kūrybai.

Auklėtojas
J. Kralikauskas, matyt, nuo 

mažens jautė palinkimą būti 
mokytoju — jam mokytojo dar
bas imponavo. Ir kai atėjo lai
kas rinktis profesiją, jis nedels
damas pasuko į mokytojų semi
nariją. Ją baigęs, dirbo pradinė
se mokyklose; vėliau gimnazijo
se, nuolat domėdamasis pedago- 
giniais-psichologiniais mokslais. 
Jis nesitenkino “kaimo varnalė
šos” lygiu ir žvelgė tiek į savo 
darbą, tiek į gyvenimą aplamai, 
nuolat plėtė savo akiratį. Pra
dėjo bendradarbiauti spaudoje, 
rašydamas pedagoginiais klau
simais. Kadangi jo vardas šioje 
srityje jau buvo žinomas, žur
nalo “Lietuvos Mokykla” leidė
jai pakvietė jį redaktoriumi.

Ilgus metus (1934-1940) jis 
tą žurnalą redagavo, stengdama
sis išlaikyti lietuviškai krikščio
nišką žurnalo lygį. Tai nebuvo 
lengva autoritetinio valdymo 
laikais, kai veikė cenzūra, kai 
trūko lėšų ir bendradarbių. J. 
Kralikauskas kantriai ir suma
niai dirbo ne tik mokykloje, bet 
ir pedagoginėje raštijoje.

Visur jis buvo principingu 
mokytoju, nepakeliančiu veid
mainingo pataikavimo. Kai pra
sidėjo sovietinė okupacija Lie
tuvoje, į mokyklų vadovybes 
pradėjo veržtis politrukai, įsaki
nėja direktoriams. J. Kralikaus
kas tokiam kišimuisi į mokyk
los gyvenimą pasipriešino. Kaip 
toks “neištikimas” žmogus jis, 
žinoma, negalėjo kilti. Su ap- 
kartusia širdimi jis dirbo toliau, 
bet kai vokiečių okupacijos me
tais atsirado galimybė pasi-, 
traukti į Vakarus, J. Kralikaus
kas ja ir pasinaudojo, nes nebe
galėjo pasilikti dusinančioje so
vietų sistemoje. Jo prigimtis vi
somis jėgomis protestavo prieš 
mokytoją-vergą ir dėlto ryžosi 
palikti viską. Tai buvo didelė 
auka žmogui, kuris buvo suau
gęs su Lietuva visomis savo gi
jomis.

Atsidūręs Vokietijoje, neme
tė mokytojo profesijos — dirbo 
stovyklinėse gimnazijose kaip 
mokytojas ir direktorius, rūpin
damasis ypač lituanistiniais da
lykais. Sėkmingą auklėtojo dar
bą nutraukė emigracija Kana- 
don. Aukso kasyklos ir kiti dar
bai atskyrė ji nuo lietuviškos

mokyklos, kurion jis niekad ne
begrįžo. Visdėlto mokykla pasi
liko neišraunama jo širdyje. Jis 
apie ją dabar mąsto, apie ją ra
šo romanuose, pokalbiuose pri
simena ir jos atminimu gyvena. 
Švietimo reikalai jam buvo ir 
tebėra artimi. Dėlto jis kurį lai
ką (1952-53 m.) buvo KLB švie
timo komisijos nariu ir kultū
ros fondo sekretoriumi.

Spaudos žmogus
J. Kralikauskui yra savas ne 

tiktai mokytojiškas žodis, bet ir 
spausdintas. Nepriklausomos 
Lietuvos spaudoje jisai pradėjo, 
dalyvauti 1929 m. novelėmis ir 
straipsniais. Jo pavardė buvo 
matoma “Ryto” dienraštyje, 
“Židinyje”, “Lietuvos Mokyklo
je”, “Rytų Lietuvoje” ir kitur.

Žurnalistinė jo plunksna bu
vo judri ir išeivijoje. Būdamas 
Vokietijoje bendradarbiavo 
Augsburgo “Žiburiuose”, o per
sikėlęs į Kanadą rašė ir tebera
šo “Tėviškės Žiburiuose”, “Ai
duose”, “Drauge”, “Lietuvių 
Dienose”. Steigiant “T. Žibu
rių” savaitraštį, jis buvo pirmū
nų eilėse, dalyvavo redakcinia
me kolektyve (1949-1951) o ir 
vėliau nenustojo rėmęs “T. Ži
burių” savo raštais bei straips
niais, liečiančiais daugiausia li
teratūrinę sritį ir su ja susiju
sius klausimus, kurie jį jaudina. 
Pvz. jis drąsiai pasisakė prieš 
nežmonišką kelionių varžymą į 
okupuotą Lietuvą, kur gyvena 
daugybės išeivių tėvai, motinos, 
broliai, seserys ir kiti artimieji. 
Taip pat jis ryžtingai pasisakė 
Mažosios Lietuvos klausimu, 
protestuodamas prieš Tolmin
kiemio bei kitų sričių rusinimą 
ir reikalaudamas M. Lietuvą 
prijungti prie D. Lietuvos.

J. Kralikauskas yra parašęs 
bei išspausdinęs studijinių 
straipsnių, kaip pvz. apie lietu
vių tautos dieviją “Aiduose”. 
Juose atsiskleidė istorinis auto
riaus įžvalgumas bei įsijautimas 
į lietuviškąją tikrovę.

Rašytojo kraitis
Per 70 metų J. Kralikauskas 

susikrovė daug nuopelnų įvai
riose srityse, bet didžiausią krai
ti sudarė grožinėje literatūroje. 
Joje jis išaugo į žymų rašytoją, 
nuskynusi iki šiol net septynias 
premijas, šioje srityje ryškiau
siai išsiskleidė jo talentas, pra
dėjęs reikštis nepriklausomoje 
Lietuvoje ir sužydėjęs išeivijo
je. Tuo būdu jam tremtis buvo 
ne tik skausmas, bet ir palaima. 
Kažin ar J. Kralikauskas be šios 
tremties būtų sukūręs tai, ką 
sukūrė gyvendamas svetur?

Rašytojinį kelią J. Kralikaus
kas pradėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje. Pirmoji jo knyga 
“Septyni kalavijai” — septynių 
novelių rinkinys pasirodė Kau
ne 1937 m. Jame gyvai atsispin
di pradinių mokyklų mokytojų 
gyvenimas, pavaizduotas madin
gu ano meto kapotiniu stiliumi.

Kiti jo veikalai yra sukurti 
jau Kanadoje. Pirmasis jų yra 
“Urviniai žmonės”. Jame auto
rius vaizduoja auksakasių gyve
nimą, kurį gerai pažino Pickle 
Crow kasyklose (ten dirbo apie 
40 lietuvių, indėnų ir kitų).

Lyg ir tęsinys šios knygos 
buvo romanas “Šviesa lange” 
(1960). Jame pavaizduotas atei
vių gyvenimas kanadiško gyve
nimo sąlygose.

“Šviesai lange” gana plačiai 
nušvitus, pradėjo skinti sau 
kelią į literatūros pasaulį min- 
dauginė trilogija -— romanai. 
1962 m. pasirodė “Titnago ug
nis”, 1964 m. — “Mindaugo nu
žudymas”, 1971 m. — “Vaišvil
kas”.

Šiais kūriniais J. Kralikaus
kas įėjo lietuvių literatūron 
kaip stiprus istorinių romanų 
kūrėjas. Pirmieji du romanai 
buvo premijuoti “Draugo” ro
manų konkurso komisijų, o tre
čiasis — montrealiečių V. Krė

vės literatūrinio fondo. Visi 
'trys romanai yra savarankiški 
kūriniai, sujungti vien epochos 
ryšiais. Juose atskleidžiama tuo
metinio laikotarpio dvasia, as
menys, jų galvosena, veikla. 
“Titnago ugnyje” vartojama 
netgi mindauginio laikotarpio 
lietuvių kalba. Prof. A. Salys, 
perskaitęs tą romaną, pareiškęs, 
kad 707J tos kalbos yra auten- . 
tiška, 10% abejotina, o 20% ne
autentiška. Tai rodo autoriaus 
įsigilinimą ne tik į senąją Lie
tuvos istoriją, bet ir senovės lie
tuvių kalbą.

Šis tvirtas beletristinis J. 
Kralikausko žingsnis Lietuvos 
praeitin nepasibaigė su mindau- 
gine trilogija — ėmė formuotis 
kita trilogija, liečianti naujes
nius laikus, būtent, tikybinės 
reformacijos laikotarpį. 1976 m. 
pasirodė “Martynas Mažvydas 
Vilniuje”, 1979 m. “Įkaitę Vil
niaus akmenys”. Abu kūriniai 
buvo premijuoti “Draugo” ro? 
manų konkurso komisijų. Juo
se autorius paliečia kadaise la
bai opius tikybinius klausimus. 
Pvz. Mažvydui jis leidžia kalbė
ti kaip to meto reformacijos 
žmogui, neigiamai atsiliepian
čiam apie katalikybę, o kitame 
romane “Įkaitę Vilniaus akme
nys” leidžia kalbėti jėzuitų at
stovams prieš reformaciją. Kon
troversiniai buvo laikai, tad 
kontroversiškai atsispindi ir ro
manuose.

Nevienam, skaičiusiam tuos 
du romanus, kažkaip kyla lyg ir 
laukimas trečios knygos, kuri 
galėtų dar pilniau atvaizduoti to 
laikotarpio dvasią, kovas, laimė
jimus ir pralaimėjimus. Reikia 
viltis, kad autorius tai padarys 
ir tuo būdu užbaigs antrą savo 
romanų trilogiją.

Visai skirtingas J. Kralikaus
ko kūrinys yra “Po ultimatu
mo”. Jame vaizduojama netoli
ma praeitis, būtent, sovietinė ir 
nacinė okupacija Lietuvoje. Au
torius ją pats pergyveno ir iš 
tų pergyvenimų supynė origina
lų dalyką, taipgi premijuotą 
“Draugo” romanų konkurse. 
Tai irgi istorinis romanas, ne
labai paisantis įprastinio roma
no taisyklių, įvedantis nemažą 
dozę dienoraštinės formos vaiz
duoti praeities įvykiams bei 
pergyvenimams. Jame autorius, 
matyt, norėjo pabrėžti naujos 
epochos pradžią, nes sovietinis 
ultimatumas 1940 m. reiškė ne
priklausomos Lietuvos pabaigą 
ir atėjimą visai naujo laikotar
pio, kurio centre vyrauja sveti
mieji ir bando lemti pavergtos 
lietuvių tautos gyvenimą. Tą 
pereinamąjį lūžį autorius vaiz
duoja stambiais brūkšniais, bū
dingais tam laikotarpiui. Per
skaitęs tą romaną, susidarai ne
blogą vaizdą ano perėjimo iš 
laisvo Lietuvos gyvenimo į pa
vergtą.

Iš tos trumpos apžvalgos ma
tyti, kad literatūrinis J. Krali
kausko kraitis yra stambus. Rei
kia manyti, kad tai neviskas, 
kad ateityje pasirodys dar ne
vienas brandus jo kūrinys. Gali
mas dalykas, rašytojiški jo stal
čiai slepia ir daugiau literatūri
nių lobių. Linkėtina, kad auto
rius dar ilgai ir stipriais žings
niais eitų lietuvių literatūros ke
liu, vedančiu į naujus laimėji
mus, priklausančius ir jam, ir 
lietuvių tautai. Pr. G.
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Paskutinieji
Aplankius Gudiją, kur naikinamos lietuvių sodybos 

ir patys lietuviai

Jų vienkiemis — tai augšti 
medžiai, senos obelys, upeliu
kas, prasidedantis ir dingstan
tis laukuose, apvalių rąstų tro
besiai ir gerumu bei ramybe 
šviečiantys žmonių veidai. Neto
liese pušynas, o iš jo vasarą — 
uogos, rudenį — grybai, žiemą 
— šiluma. Aplinkui, kur be
žvelgsi — vien laukai, laukai, o 
tolumoje, ant horizonto, kylan
čios kalvos — Šilėnai, didelis 
kaimas, kiek dešiniau Pagelun- 
džiai ir Rėvas, pagrečiui suaugę, 
bet beveik pranykstantys kalvų 
kalvelių gausybėje. Dabar rug
pjūtis, ir viskas iki horizonto 
skęsta liūliuojančiam, banguo
jančiam rugių geltonume.

Takelis per rugius mus ir at
veda į sodybą, kur palangėse 
jau pradeda žydėti geltoni jurgi
nai. Jie visų pirma sukelia toli
mą prisiminimą iš vaikystės vi
sai kitame Lietuvos krašte. Tai 
pokario sodybų gėlės. Žmonės 
seniai dingo Rusijos platybėse, 
sodybos apgriuvo, sunyko, obe
lys sulaukėjo, darželiai užžėlę 
velėna, tik jurginai žydėdavo 
kasmet, jų krūmai nenyko, o 
augo vis augštyn, beveik iki sto
go, savo skaudžiu, bet atkakliu 
paprastumu saugodami atmini
mą it paskutines vienkiemių gy
vybės kibirkštis.

Mus pasitinka moterėlė. Ji iš 
lėto ateina iš pievos, kur vartė 
šieną — šiandien gerai džiovina. 
Vėjas ir saulė baigia ištaisyti va
karykštės liūties padarytą žalą.

— Labas, ponai! Ar ne iš Lie
tuvos būsit?

Ir jos veide pradingsta neri
mo šešėlis.

— Jau galėjote mūsų čia ir 
nerasti. Mus iškelia iš čia ... 
Paliksim savo namelius.

Ir mes išgirstame, koks liki
mas laukia paskutinės Birutiš- 
kės kaimo sodybos ir jos senų
jų gyventojų, kurie beveik vie
ninteliai iš aplinkinių kaimiečių 
kalba gražiai ir nesugadinta rytų 
augštaičių tarme, gyvena tarsi 
paskutiniai liudininkai senos, 
išnykstančios šio krašto kalbos.

Takeliu pareina brolis ir vy
resnioji sesuo. Jie dirbo jau sa
vo naujoje vietoje, už dešimties 
kilometrų, prie dulkėto vieške
lio nupirktam namelyje, kur vi
si svetimi ir priprast tikriausiai 
negalės, nors su žmonėm jie vi
sada gražiai ir žmonės su jais 
gražiai.

Taigi, gyveno trejetas — bro
lis Jonas ir seserys Anelė bei 
Malvina — nuo kūdikystės tarp 
šitų laukų ir šitų medžių, nieko 
geriau nejieškojo ir neįsivaiz
davo, kad vieną kartą viskas bus 
atimtą, suniokota ir neliks nė 
pėdsako iš viso to, kuo buvo 
užpildyta kiekviena diena ir va
landa, kuo alsavo ir ką mylėjo. 
Stovi jie gimtosios sodybos ap
linkumoje — tokie graudžiai iš
kilmingi, lyg mūsų dėdės ir te
tos pageltusiose trisdešimtųjų 
metų nuotraukose, prieš išvyk
dami į užjūrius. Jie dar čia, bet 
akyse jau nerimas ir liūdesys, 
sumišę su gailesčiu ir prisimini
mais.

— Mūsų nameliai... mūsų 
nameliai . .. čia gimė tėvai, gi
mėme mes. Kiekvienas takas, 
kiekvienas akmenėlis, kiekvie
na žolė pažįstama, sava. Mes — 
Žvirbliai. Aplinkui buvo ir dau
giau sodybų — visi žvirbliai. Su
gyvenom gražiai, niekados nesi- 
barėm. Paskutinis išsikėlė šį pa
vasarį. Dabar ateina, medžius 
paglosto, pąsėdi ant pamatų, pa
verkia ir pasiskundžia — ne
linksma ten, krūvoj — visi suva
žiavę — ir gudai, ir rusai, visi 
svetimi, nepasitiki vieni kitais, 
pykstasi dėl niekų. Ir geria, ge

ria .. . Niekas nerūpi — nei dar
bas, nei vaikai — tik rublis ir 
rašalas. Anksčiau nors Dievo 
bijojo, dabargi nieko nebaisu, 
nes nieko jau nėra.

Taip kalba brolis, jauniausias 
iš trijų, bet irgi jau seniokas, 
septintą dešimtį bebaigiąs, už 
gerą būdą “šventu Jonu” vadi
namas.

— Saugoj om kiekvieną žodį, 
kiekvieną vardą — Liepyne, 
Grikialaukis, Pašilė, Dilgynė, 
Papieviai, Užubaliai.. . Kas juos 
dabar atsimins, kam rūpės .. . 
Ką ten laukai, pievos — žmonių 
vardus pamiršta, perverčia. Blo
gis visada lengviau prie žmogaus 
prilimpa. Sugudėjo, surusėjo, 
susimaišė svietas — dabar ne 
Balsys, o Bals, ne Kreivėnas, o 
Kryvian, ne Jonas, o Ivan. Ogi 
visi buvo lietuviais, maži tik lie
tuviškai kalbėjo — dabargi be- 
lorusais pasuose surašyti, mo
kyklose mokosi rusiškai, o baž
nyčioje lenkiškai poterius kalba.

Įsiterpia jaunesnioji — Ane
lė, nepasižyminti iškalbumu, bet 
visdėlto dažniau ir drąsiau pra
bylanti kaip Malvina, pati vy
riausioji, su labiausiai paženk
lintu liūdesiu akyse:

— Mes tai meldžiamės lietu
viškai. Ir maldaknygės lietuviš
kos, ir giesmynai — kitaip ne
mokam. Taip tėveliai išmokė.

Ji sudėjo rankas ant krūtinės, 
atsistojo prie geltonų jurginų ir 
nubraukė ašarą, nesigėdydama 
ir nesislėpdama:

— Dieve, Dieve, visus čia pa
šarvojome, visus čia palaidojo
me, o mums teks tarp svetimų 
numirti...

Neprabyla tiktai Malvina. Sto
vi apsirengusi įkapine suknele, 
kažką lyg sakyti norėtų, bet ne
drįsta — šie ponai nepažįstami, 
kaip čia rodysi jiems ašarą ir 
dūšią. Bet akyse toks graudu
mas, kad jo pamiršti nevalia. 
Taip žiūri moterys, kurios nega
li kalbėti apie savo liūdesį, nes 
jei prabiltų — tai tik raudomis.

— Mes jau paskutiniai. Nie
ko nelieka. Išnyko Žvirbliai, iš
nyko Birutiškė, išnyko lietuviai,
— ‘švento Jono” balsas nuai
dėjo beiveik beviltiškai. Bet tik 
trumpam. Giedrose jo akyse vėl 
blykstelėjo pakili ir džiaugsmin
ga ugnelė — kažkas labai gyvo, 
bet vaikiškai naivaus:

— Bet reikia gyvint, ponai. 
Gyvas į žemę neįlįsi. Dievui dė
kui, kad tokia amželia sulaukėm, 
kad didelės bėdas neištiks. Da
bar, žinoma, sunkiau — sveika
tos nėra, a dirbti raikia. Raikia 
kolchozan ait, raikia namuose 
tvarkytis. Žmogau, neverk, a lai
kykis prie viską. Jei priešinsies
— tave gyvą suės — apkarpys 
arus, neduos pievos, javų — 
kaip gyvinsi? Jei verksi — tai 
tik pačiam blagiau bus — kol
chozas nepagailės, a nuo ašarų 
širdžiai irgi nepalengvės. Jeigu, 
nori gyvint, taikykis viskuo — 
net su melu.

Dar pakalba apie kaitrų birže
lį, apie lietingą rugpjūtį, apie 
baigtus ir nebaigtus ūkio ' dar
bus ir visada — tai žodžiais, tai 
mintimis sugrįžta prie tos nelai
mės, kuri, štai, be gailesčio su
griauna visa, kas kartomis užgy
venta, kas brangu ir nepamirš
tama.

— Tai tas pats kaip numirti,
— sako Anelė, o Malvina dar la
biau nuleidžia akis:

— Taip, iš tikrųjų, nepergy- 
vensim šito ...

Brolis Jonas tik rankom skės
teli, į žemę žiūri ir galva palin
guoja!

— Gaila, gaila, ponai, ir apsa
kyt negali, kaip gaila. Nepamirš
kite mūsų, atvažiuokite kitąmet

TILLSONBURG, ONTARIO
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ELVYRĄ STANKŪNIENĘ, NIJOLĘ POVILAITIENĘ 
LIETUVOJE ir BIRUTĘ LUKŠIENĘ Tillsonburge, 
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J. L.

Iškeliavo su vasara
Su iškeliaujančia šių . metų 

vasara staigiai ir netikėtai am
žinybėn iškeliavo a.a. Jurgis Ra- 
čys.

Dar jaunas būdamas savano
riškai įstojo į Lietuvos kariuo
menės eiles ir baigė dar nepri
klausomos Lietuvos priešpasku- 
tiniųjų metų karo mokyklos lai
dą.

Audrų atblokštas į šį kraštą 
1948 m., nuo pat pirmųjų dienų 
įsijungė į lietuvišką veiklą ir vi
sur sėkmingai joje darbavosi. 
Įsisteigus “Varpo” chorui To
ronte, stojo į jo eiles, tapdamas 
ne vien puikiu balsingu choris
tu, bet ir ilgamečiu šio dainos 
vieneto valdybos pirmininku.

Labai mėgo gamtą ir pri
klausė Medžiotojų-Meškerioto- 
jų Klubui “Tauras”, drauge ei
damas ir valdybos nario parei
gas. Priklausė verslo sąjungai, 
taipogi “Aitvaro” dramos vai
dintojų būreliui.

Meninės programos atlikėjai Europos Lietuviškų Studijų Savaitėje Inns- 
brucke: poetė EGLĖ JUODVALKYTĖ, muzikas ir fizikas V. M. VASYLIŪ- 
NAS, fleitistas P. ODINIS po sėkmingo koncerto gausiem dalyviam

Ar dar reikia šelpti?
J. ASTAS

Kai pirmieji lapai sužvilga 
auksu saulės spinduliuose ir 
gausios rudens gėrybės pasoti
na visus, KLB Šalpos Fondo na
riai ir talkininkai pradeda bels
tis į tautiečių duris, prašydami 
aukų ir dėvėtu drabužių Suval
kų trikampio lietuviams.

Daugelis tautiečių jau eilė 
metų nuoširdžiai aukoja dole
rius ir drabužius, kurie po kiek 
laiko pasiekia gausias ir netur
tingas šeimas dabartinės Len
kijos ribose.

Bet nepaslaptis, kad daugelis 
tautiečių atsisako paaukoti vie
ną kitą dolerį ar atliekamą dra
bužį ir klausia: ar dar vis reikia 
ką nors šelpti?

Pastarieji įvykiai Lenkijoje 
rodo visiems, kad tenai pragy
venimo sąlygos nėra lengvos, ir 
darbininkai, norėdami išsikovo
ti sotesnį duonos kąsnį, išėjo į 
kovą su dideliu priešu.

KLB šalpos Fondas gauna 
šimtus laiškų iš Suvalkų tri
kampio, kuriuose prašoma dė- 

į naują vietą, kai jau būsime pri- 
.pratę. Gal dar gyvinsim, tai apie 
viską pakalbėsim.

Atsisveikinom, spaudžiam ran
kas, guodžiam, bet suprantam, 
kad paguosti negalim ir padėti 
negalim. > Einame takeliu per 
kaimą, kuris dar vadinamas Bi- 
rutiške. Tik šią paskutinę vasa
rą jis dar turi šitą vardą ir dar 
kaimu vadinasi. Bet greitai pėd
sakų neliks — išnyks šie pasku
tiniai trobesiai, išnyks ir me
džių guotai, liks laukas, kurį dar 
ilgai vadins Biruciški, bet pra
eis koks dešimtmetis, gal dar 
mažiau, ir bus užmirštas net ši
tas žodis.

Kaip ir visur tame tolimame 
ir skaudžiame krašte — nuo Pe
lesos iki Apso.

A. K.

Visur, kur tiktai a.a. Jurgi da
lyvavo, parodė toleranciją, su
gebėjimus, tuo patraukdamas ir 
kitus.

Paskutinėje šios žemės kelio
nėje 1980 m. rugsėjo 6 d., labai 
daug jo bičiulių susirinko atsi
sveikinti. Gražiose lietuviškose 
Anapilio kapinėse su amžinybėn 
iškeliaujančiu Jurgiu prie kapo 
duobės jo ginklo draugų vardu 
atsisveikinimo žodį tarė p. Va
levičius, “Tauro” klubo vardu 
— J. Šimkus, buvusio “Varpo” 
choro, “North Sylva”, “Aitva
ro”, Toronto lietuvių vardu su 
velioniu atsisveikino Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
J. R. Simanavičius.

A.a. Jurgis Račys buvo gi- 
1917 m. balandžio 23 d. Prie
nuose. Lietuvoje liko sūnus Jur
gis, brolis Antanas, trys sese
rys su šeimomis ir sesuo Marytė 
JAV-se.

A. Lukošius

vėtų drabužių ar avalynės, nes 
tenai sunku išsiversti, ypač di
desnėms šeimoms, kurių vaikai 
lanko lietuviškas mokyklas.

Lankančių lietuviškas mokyk
las mokinių sąrašus Šalpos Fon
das gaund1 iš Vakarų Vokietijo
je veikiančios šalpos organizaci
jos “Labdara”, nes iš tenai yra 
lengviau aplankyti Suvalkų tri
kampį ir patikrinti pašalpos rei
kalinguosius.

Kaip ir praeityje, spalio mė
nuo skelbiamas šalpos mėnesiu, 
irtuo metu šalpos Fondo nariai 
bei talkininkai aplankys tautie
čius, prašydami aukų. Jei kar
tais nesuspėtų aplankyti spalio 
mėnesį, gal nevertėtų priekaiš
tauti, nes rinkėjų visada sunku 
rasti, ir tie, kurie aukojasi šiam 
darbui, nesuspėja aplankyti visų 
per trumpą laiką.

Pažvelgus į mūsų tautiečių 
gyvenimo sąlygas, atrodo, kad 
paaukoti vieną kitą dolerį ar dė
vėtą drabužį šalpai nėra persun- 
ku.

Jeigu visi dirbantieji paauko
tų bent vienos valandos uždarbį 
į metus šalpos reikalams,.o pen
sijoje esantieji atsisakytų poros 
butelių alaus ar dėžutės cigare
čių, tikrai netrūktų lėšų mūsų 
tautiečių šelpimui, nežiūrint kur 
jie bebūtų.

Kartais girdėti sakant, kad ir 
mums niekas nieko neduoda. 
Bet nejaugi jau spėjome pa
miršti tuos metus, pasibaigus 
karui Europoje, kai ir mus ren
gė ir maitino kiti. O dabar, kai 
galime, reikėtų padėti tiems, 
kurie prašo ir yra reikalingi pa
ramos. Tos mūsų aukos primin
tų jiems, kad jie nėra užmiršti.

Šiam tikslui įgyvendinti rei
kia labai nedaug gerų norų, 
šiek tiek savęs išsižadėjimo. Šis 
artimo meilės darbas bus labai 
įvertintas mūsų tautiečių, ku
rie gyvena sunkesnėse sąlygose.
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Nuo Klaipėdos iki “bačkos”
Keletas būdingųjų a.a. Jono Matulionio gyvenimo epizodų, prisimenant neseną jo iškeliavimą

Stovyklavo Venecuelos jaunimas
Į Lietuvą ir jos kultūrą žvelgė per ispanų kalbą

A. KALNIUS

Sugrįžę Kaunan, Matulionis 
ir Vainauskas pirmiausia išsiko
vojo profesorių užskaitas už 
antrąjį semestrą, idant studijų 
laikas nenukentėtų. Na, ir tik 
šiaip sau užsuko į krikščionių 
demokratų partijos centrą 
(Ožeškienės gatvė 3). Čia rado 
susirūpinusį kun. M. Krupavi
čių. Išvydus pažįstamus veidus, 
jo akys nušvito ir, persimetus 
keliais pasisveikinimo sakiniais, 
jis suminėjo: “Tai dabar įsira
šysite į mūsų armiją”.

Iš savo buvusio kapeliono Vo
roneže išsisukti nelengva. Be 
to, tuo metu buvo paleistas sei
mas. Kairiosios partijos, susidė- 
jusios su mažumomis, darė vi
sokių politinių kliūčių. Valdžios 
padėtis buvo pašlijusi. Ją reikė
jo gelbėti, t. y. ruoštis naujiems 
rinkimams. Vadinasi, ir Matu
lioniui su Vainausku teks važi
nėti po miestelius ir nuteikti, 
gyventojus krikščionių demo
kratų partijos naudai. Nors nei 
vienas, nei kitas lipti ant “bač
kos” nenorėjo, bet pareiga ska
tino.

Anuomet Lietuvoj demokra
tinė samprata dar nebuvo įsisą
moninta. Dėlto ir partiniai su
sidūrimai mitinguose būdavo 
dažniausiai nekultūringi, juoba, 
kad įsisiūbavusios minios kar
tais negalėdavo sudrausminti 
nė policija.

Pirmasis bandymas
J. Matulioniui ir Pr. Vainaus

kui teko Rokiškio apskritis. Ro
kiškio miestas buvo garsus sa
vo puošnia šventove. Neskai
tant darbininkų atlyginimo ir 
miško medžiagos, ji 1868-1885 
m. kainavo vieną milijoną caro 
rublių. Anot, Matulionio, tik už 
jos sakyklą butų buvę galima 
pastatyti mažėlesnę šventovę.

Šiem dviem “bačkininkam” 
su pirmaisiais smūgiais teko su
sidurti Panemunėlyje. Tuo me
tu čia pasitaikė šventė su atlai
dais. Tad žmonių prisirinko iš 
kelių parapijų. Rokiškio klebo
nijoje turėjo savo būstinę aps
krities krikščionių demokratų 
partijos komitetas. Jo nariai 
drąsūs tiktai savo posėdžiuose, 
bet kai reikia atidaryti mitingą, 
jie dingsta. Gerai, kad atsitikti
nai čia atsirado seimo narys, fe- 
derantas Šukys. Jisai sutiko mi
tingą pradėti ir pristatyti kalbė
tojus.

Pirmuoju kalbėtoju sutarta 
pakviesti Joną Matulionį, kuris 
vis eidavo “ant pirmos ugnies”. 
Kalbėtojui tribūna buvo parink
ta ant šulinio rentinio, kuris bu
vo aklinai uždarytas. Jonas ant 
jo užlipo, apsidairė ir, pamatęs 
minią žmonių, nusiramino. Va
dinasi, viskas turės eiti, “kaip 
ant sviesto”. Jis prabilo: “Liau
dininkai, socialdemokratai, žy
dai ir lenkai susivienijo ir ne
leido seimui našiai dirbti”. Vi
suose kampuose kilo triukšmas. 
Vienur šaukė, kitur kaukė, o 
vienas girtas bernas artėjo prie 
Matulionio rėkdamas: “Į šulinį 
jį!” Matulionis nepabūgo ir kal
bėjo toliau. Bet pabūgo bernas. 
Matyt, pabijojo, kad minia jo 
neįkištų į šulinį, ir bumbėdamas 
nusivėlė į kažkurį kampą. Ma
tulionis savo kalbą, gerokai su
trumpinęs, baigė. Bet girti ber
nai nesiliovė šūkavę ir kitiems 
kalbėtojams.

Tokia buvo pirmojo mitinga
vimo patirtis — tai kairiųjų ro
kiškėnų kultūrinė išmonė, su
organizavus visokius padaužas, 
trukdyti kitos pakraipos sve
čiams pokalbius su visuomene. 
Betgi Matulionis nepagyrė nė 
krikščioniškosios grupuotės, nes 
ir ji dažnai nesugebėdavo kul
tūringai sutikti viešo pokalbio 
su skirtingo politinio plauko 
žmonėmis.

Jaunieji kalbėtojai savo ne
pasisekimu gerokai nusivylė. 
Jie net neužsuko į Panemunėlio 
kleboniją, tik, važiuodami pro 
šalį, dirstelėjo Į jos pastatus, 

pievose besiganančius arklius 
ir karves, bet visa tai nerodė 
organizacinio parapijos stipru
mo ir dvasinės jungties. Gerai, 
kad Rokiškio klebonas prel. La
banauskas juos nuramino, jog 
kitur būsią geriau.

Kun. Stakelės šešėlyje
Sekantis mitingas numatytas 

Jūžintuose, kurių kaimynystėje 
— Ragelių parapijoje “viešpa
tavo” vyresnės kartos klebonas 
kun. St. Stakelė. Kadangi šis 
kunigas dalyvavo Jūžintų mitin
ge, jį sušaukė, jam vadovavo ir 
pasirodė lyg ir savotišku keis
tuoliu, tai reikia jį bent trum
pai skaitytojams pristatyti.

šis žmogus buvo didelis lie
tuvis patriotas, narsus kovoto
jas už savo tautos laisvę ir dva
sinius idealus. Jis buvo gana 
tvirto, bet neramaus charakte
rio, veržlus, karingas, savim pa
sitikįs, bebaimis, nenuolaidus. 
Dėl šių būdo savybių jis tapo 
savotiška legendine asmenybe, 
kartais net anekdotiška.

Aure, kartą kun. Stakelė už 
savo veiklą suimamas ir veža
mas į Kretingos vienuolyną 
bausmės atlikti. Jį lydi rusų 
žandaras. Kaišiadorių stotyje 
jiems reikia persėsti į kitą trau
kinį, kurio tenka ilgokai palauk
ti. Kunigas jaučiasi esąs alka
nas ir kreipiasi į žandarą: “Jau 
lyg ir norėtųsi ką nors užkąsti, 
ar tamista sutiktum?” “Prašau 
prašau, jūsų mylista”, apsi
džiaugia valdžios, atstovas. Sta
kelė užsako gerus pietus. “Bet 
tiktų kuo nors ir užsigerti”, pa
siūlo jis. “Mielai, jūsų mylista, 
mielai”, nė kiek neprieštarauja 
palydovas ir turbūt dėkoja Die
vui, kad tokį mielaširdingą nu
sikaltėlį jam tenka globoti.

Sočiai pavalgę ir gerokai “nu- 
silesę”, sėdi sau abu ponai ir 
laukia traukinio. O tas netoliese 
stoties ir sušvilpė. Tuoj pat už
dusęs atskubėjo kelneris su są
skaita rankoje ir švelniai ją pa
stūmė į kunigo pusę. “Aš nemo
kėsiu, aš esu areštuotas, už nie
ką neatsakingas, o kalinius mai
tina valdžia”, atsakė Stakelė ir 
sąskaitą nustūmė prie žandaro. 
O šis: “Batiuška, mylista, po 
velnių!”. . . Kuo ten viskas bai
gėsi, nepasakyta, bet “Jo My
lista” sąskaitos nemokėjo.

Nuotykis Jūžintuose
Tą dieną Jūžintuose taip pat 

buvo atlaidai. Taigi žmonių ir 
vėl minios. Tuoj po Mišių mi
tingą buvo susišaukusi Plečkai
čio “gvardija”, o po Mišparų — 
krikščionių demokratų. Kun. 
Stakelė, išėjęs į šventorių, sušu
ko: “Vyrai, moterys, mitingas, 
mitingas!” Jo balsą galėjo iš
girsti visa parapija — toks jis 
buvo stiprus. ■' Maldininkai, pa
žindami Ragelių kleboną, susi
telkė apie jį. Net' dauguma 
“plečkaitininkų” atkiūtino į šią 
pusę, nes tenai, kur kun. Stake
lė, turi būti įdomu.

Taigi Matulionis prabilo vėl 
pirmas, bet šį kartą nuo vežimo. 
Kalbėjo, žinoma, tais pačiais 
klausimais, kaip ir Panemunėly. 
Baigus kalbėti Vainauskui, pra
sidėjo paklausimų eilė. Pirma
sis prabilo kažkoks jaunikaitis: 
“O kaip tenai su tuo prezidentu, 
juk jis yra neteisėtai išrink
tas?”. . . Dar nebaigus jaunuo
liui kalbėti, kun. Stakelė prasi
veržė per minią ir atsidūrė prie 
to vyruko: “Ar tu, varia, man 
an prezidento! Į policiją!” Grie
bė jį už atlapų ir neša nežinia 
kur. (Tarp kita ko, šis kunigas 
buvo augštas, plačiapetis ir ap
lamai stipraus sudėjimo). Jau
nikaitis, negalėdamas iš jo iš
trūkti, prašo atleisti. Pagailo jo 
ir klausytojams — prašė kunigą 
jį paleisti. Jis paleido, o po to 
pokalbis vyko labai sklandžiai 
ir gražiai užsibaigė.

Bet kun. Stakelė dar nenuri
mo: “Dabar, vyrai ir moterys, 
dar eisime pamitinguoti pas 
Plečkaitį. Minia eina. Nuėjus 
kunigas pakelia ranką ir prašo 

balso. Plečkaitis, dar nebaigęs 
savo kalbos, balso neduoda. Ta
da Stakelė bando prasiveržti pro 
Plečkaitį apsupusius vyrus, bet 
jie buvo įsikabinę į vienas kitą, . 
tad ir šis stipruolis jų grandi
nės nepralaužė.

“Jeigu taip, tai dabar, vyrai 
ir moterys padainuosime”! Jis 
pirmas užtraukė “Sėjau rūtą, 
sėjau mėtą, sėjau plečkaitė- 
lį. . .!” Minia jam pritarė iš pe
ties. Plečkaitis nutilo. Bet, dai
nai pasibaigus, jis vėl savo varo. 
Tada kun. Stakelė užtraukia 
antrą dainą, paskui trečią ir pa
galiau Plečkaitis priverčiamas 
kapituliuoti.

Ginčas dėl apsiausto
Kartais mitingo metu Įvykda

vo ir tragikomiškų atsitikimų. 
Vienu iš tokių būtų galima lai
kyti įvykį Kamajuose. Pr. Vai
nauskui baigus kalbėti ir prasi
dėjus diskusijoms, išėjo kalbėti 
kairiojo sparno jaunuolis, apsi
vilkęs kaimiško kirpimo ap
siaustu. Jis, permetęs akimis 
prieš jį kalbėjusius vyrus, pa
stebėjo, kad Matulionio karinis 
apsiaustas yra gerokai apzulin
tas. Taigi prie jo neverta kabin
tis. Bet Vainausko apsiaustas — 
kaip nulietas. “Žiūrėkite, va, ši
tas tai tikras buržujus” — tarė 
jis ir parodė pirštu į Vainauską. 
“Ar matote kokis jo paltas? Tai 
tik dideli ponai, darbininkų iš
naudotojai tokius gali įsigyti. 
Blizga, kaip šilkas.”. . . Dar il
gai jis būtų kalbėjęs apie tą ap
siaustą, jei Matulionis būtų Vai
nauskui nepataręs mainytis su 
tuo vaikinu apsiaustais. Bet šis 
pakratė galvą. Tik įtikinus, kad 
jo apsiaustas yra dilgėlinis, 
Klaipėdoje už kelis litus įpirk
tas, o vaikino — tikro milelio ir 
dargi apynaujis, Vainauskas ne
turėjo argumentų savo apsiaus
tui apginti; strykt ant vežimo ir 
kreipiasi į oponentą: “Tu sakai, 
kad mano apsiaustas yra geres
nis už tavąjį, tad siūlau keistis”.

Ėė, čia vyrukas sumišo ir 
keistis, atrodo, nenori. Betgi jo 
partiečiai jį privertė keistis, nes 
priešingu atveju visai partijai 
bus gėda. Taip juodu apsikeitė 
ir kiekvienas tuoj pat apsivilko. 
Pribėgę žmonės ėmė čiupinėti 
klaipėdiškį apsiaustą ir plyšo 
juokais, o jo laimėtojas vos ne
pravirko.

Minia ėmė rengtis namo, o 
nelaimingasis jaunuolis prašė 
Vainiauską apsiaustus atsimai
nyti. Šis sutiko, bet su sąlyga: 
“Lipk ant vežimo ir pasakyk 
žmonėms, kad tavo kaimiškas 
apsiaustas yra daug geresnis už 
mano miestiškąjį”. Jis ryžosi 
lipti, bet draugai jam neleido.

Taip dilgėlinis apsiaustas 
žmonėms atsakė į visus “buržu
jams” skirtus burnojimus, o 
Vainauskas visiems gyrėsi, kad 
gerus mainus padarė, nes nuo 
savęs žiemą atbaidė.

Šių metų Lietuviškų Europos Studijų Savaitės vadovai — V. NATKEVIČIUS 
(kairėje) ir dr. K. GIRNIUS diskusijų metu Innsbrucke

Darbininko talka
Dar reiktų pridurti, kad Ma- 

tulioniui-Vainauskui mitingo 
metu į pagalbą kartais ateidavo 
kas nors iš klausytojų. Vienas 
toks, neseniai grįžęs iš Rusijos 
darbininkas, gerai pažinęs ko
munizmą, Matulioniui talkino 
net keliuose miesteliuose. Ka
dangi anuomet kairiojo nusitei
kimo žmonių puolimo būdai 
prieš krikščioniškąją demokra
tiją mažai kuo besiskyrė nuo ko
munistų, tai šis paprastas dar
bininkas ėmėsi atidengti komu
nizmo paslaptį. O jo originalus 
pasisakymas prieš kairįjį spar
ną buvo tiek pat paveikus, kaip 
ir Vainausko apsiausto mainai.

Ogi būdavo šitaip: išeidavo į 
“estradą” anas darbininkas, ne
šinas per vidurį apgniaužtą laz
dą, ir sustojęs, sakytum koks fa- 
kiras, aiškina: “Štai čia lazda” 
— ir apsuka ją vienu galu i vir
šų. “Prieš karą pačioj viršū
nėj sėdėjo caras, jo ministerial 
ir didikai, kiek žemėliau — ka
pitalistai ir ūkininkai, gi pačia
me viduryje — darbininkai, po 
jų sekė tinginiai, valkatos, va
gys, plėšikai ir pagaliau žmog
žudžiai. Po karo lazda apsivertė 
antru galu. Taigi dabar viršuje 
sėdi žmogžudžiai, po jų eina plė
šikai, vagys, valkatos ir tingi
niai. Vadinasi, visiems “žuli- 
kams” pagerėjo, o vargšas dar
bininkas sėdi, kaip ir anksčiau, 
toje pačioje vietoje ir jam nė 
per nago juodymą nepalengvė
jo”. Jis apsuko lazdą atgal ir 
nukiūtino Į minią. Tai buvo 
vaizdingas ir Suprantamas bol
ševizmo pristatymas.

Po mitingų
Nors Matulioniui šie mitingai 

nepatiko ir buvo laimingas juos 
užbaigęs Panemunyje, bet jų 
reikalo neneigė. Girdi, tai esan
ti demokratinė mokykla, kurio
je piliečiai susipažįsta su Įvai
riomis problemomis, su partijų 
programomis, jų politinėmis, 
ekonominėmis, socialinėmis ir 
kitokiomis pasiūlomis. Iš jų 
žmogus gali pasirinkti sau pa
lankiausią ir už ją atiduoti savo 
balsą. Priešingu atveju rinki
mai į valdžią būtų akli. Tačiau 
mitingus esą būtinai reikia su
kultūrinti, o jų vadovus paruoš
ti taip, kad jie bent į daugumą 
klausimų galėtų greitai ir lais
vai atsakyti. Dėlto jis džiaugėsi, 
kad pareiga, kuriai jis visados 
buvo atsidavęs, jau atlikta, bet 
dėl stokos tarppartinės kultū
ros ir vispusiškesnio pasirengi
mo jis grįžo namo gerokai ap
kartęs.

• Toje savo (laisvės) kovoje mes 
negalime tikėtis greito laimėjimo, 
nes istorijos Įvykiai bręsta tik lėtai. 
Mes tad neturime “nekantraudami 
Įvykių eigą matuoti trumpo savo gy
venimo matu. DR. J. ERETAS
■» < < >«■» < (I < > «■»«>«■»<>-•• (l >«■»< >«■»
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Teko patirti,, kad mūsų jau
nimas bando pažinti Lietuvą 
per ispanų kalbą. Pasiteiravusi 
pas stovyklautojus, kokia buvo 
pagrindinė stovyklos kalba, ga
vau atsakymą — ispanų. Beveik 
visos paskaitos buvo ispanų kal
ba.

Rugpjūčio 3 d. mūsų jauni
mas autobusu išvažiavo stovyk
lauti Andų kalnuose, Timotės 
apylinkėje, pas Aldoną Kundro
taitę ir jos vyrą inž. Echanį. Iki 
Timotės nuo Karako — apie 
1.000 km.

Paruošiamieji darbai
Keletą mėnesių prieš stovyk

los atidarymą dalis mūsų jauni
mo savaitgaliais važiuodavo i 
stovyklavimo vietovę Anduose 
paruošti vietos. Turėjo atkasti 
uolėtą dirvožemį palapinėms, 
įrengti virtuvę, dušus ir pan.

Echaniai jau daug metų turi 
Timotėje braškių ūkį. Ūkis gra
žiai sutvarkytas, patogi gyven
vietė. Karake jie turi daugia- 
augštį namą.

Palapinės buvo pastatytos pu
šynėlyje ant kalno. Tą vietą 
Echaniai prieš daugelį metų ap-. 
sodino įvairių rūšių pušaitėmis. 
Vienos jų išnyko ir neprigijo, 
kitos išaugo ir šiandieną sudaro 
kvapų pušyną. Iš viso apsodinta 
buvo apie 15 ha žemės.

Echanis jaunimo stovyklai 
įrengti sudarė visas galimybes. 
Pats džipu per kalnus vežė viso
kius reikmenis — plytas, vamz
džius, cementą ir t.t.

Gamta žavi, bet klimatinės są
lygos sunkiai pakeliamos. Fiziš
kai sunku ilgą laiką neįpratus 
atlaikyti, nes oras per vieną 
parą keičiasi kelis kartus.

Stovyklos tvarka
Atvažiavus stovyklautojams, 

buvo pastatytas ištisas palapi
nių miestas. Iš visos Venecuelos 
susirinko 53 jaunuoliai-ės. Iš 
Marakaibo, naftos centro, atva
žiavo 7 stovyklautojai, iš Valen- 
cijos — 9, Meridos — vienas, 
visi kiti — iš Karako.

Stovyklai vadovavo Marius 
Kvedaras, buvęs saleziečių mo
kinys. Sunkiausia buvo laiky
tis tvarkos, nes jaunuoliai nėra 
pripratę prie drausmės. O rei
kalavimai buvo tokie: 1. laiky
tis tvarkaraštyje nustatytų va
landų, 2. nevartoti alkoholinių 
gėralų, 3. rūkyti tik laužo aikš
tėje, 4. neišeiti iš stovyklos ribų 
be stovyklos vadovo žinios, 5. 
dalyvauti nustatytoje ar pasi
rinktoje veikloje, 6. kurti laužus 
tik nustatytoje vietoje, 7. nuo 
12 v. nakties laikytis tylos.

Į šią stovyklą buvo atvažia
vusios dvi studentės iš š. Ame
rikos — Sigutė Lenkauskaitė iš 
Klevelando ir Jūratė Uleckaitė 
iš Toronto.

Stovykla buvo įrengta kalno 
viršūnėje. Apačioje matėsi pra
raja, o kitoje prarajos pusėje — 
augšti kalnai, siekią iki 4.000 
metrų. Dienos metu, šviečiant 
saulei, šilta ir malonu, nakties 
metu temperatūra nukrinta iki 
3 C ir dar žemiau. Prie tokios 
žemos temperatūros kaikurie 
jaunuoliai paimdavo ant “šilu
mos”. Stovyklautojai apgailes
tavo, kad dvi dienas stipriai lijo 
lietus ir po to teko braidyti po 
purvą.

Maistą gamino 7 grupės po 7 
stovyklautojus. Virtuvė buvo 
pastatyta iš plytų ir kūrenama 
malkomis.

Nuo 6.30 v. r. iki 8.30 v. r. — 
tvarkymasis ir pusryčiai, po to 
— paskaitos, būrelių veikla, dai
nos, pietūs, darbo būrelių pasi
rodymai, sportas, įvairūs užsi
ėmimai, laisvalaikis, vakarienė, 
vakarinė programa prie sukurto 
laužo — dainos, muzika (buvo 
trys gitaristai). Užbaiga — 12 v. 
nakties.

Paskaitos ir pokalbiai
Iš Karako porai dienų su pa

skaitomis buvo atvykusi į sto
vyklą Jūratė Statkutė-de Rosa
les. Pirmą dieną skaitė paskaitą 
apie baltų tautas ispanų kalba. 
Jos vyras buvo padaręs padidin
tą Lietuvos žemėlapį, iš kurio 
lengva buvo klausytojams paaiš
kinti ir nurodyti tikslią Lietu
vos geografinę padėtį. Antra pa
skaita buvo apie Kristijoną Do
nelaitį — lietuviškai.

Neatvykusio Vinco Barono 
paskaitą apie Lietuvos gamtą 
perskaitė kitas asmuo. Apie 
abieju Ameriku lietuvių bend
radarbiavimą kalbėjo Sigutė 
Lenkauskaitė iš Klevelando. 
Buvo svarstomas klausimas, 
kaip įjungti lietuviškon veiklon 
m'šrias šeimas. Apie lietuviškos 
veiklos galimybes išeivijoje kal
bėjo inž. Antanas Baronas. Poli
tinę jaunimo veiklą gvildeno 

stud. Luis Rosales, jaunimo są
jungos ryšius — Aras Mažeika, 
kalbos svarbą — stud. Jonas 
Rosales, pasaulinius lietuvių 
jaunimo kongresus — stud. Da
rius Mažeika, tikybos reikšmę 
lietuviškoje veikloje — Marius 
Kvedaras, Venecuelos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos veiklą — 
stud. Osvaldas Pesliakas, kitus 
klausimus — Angelė Mažeikai
tė.

Pamokos ir pramogos
Lietuvių kalbą du kartus į 

dieną dėstė Marytė Baronienė 
(iš 53 stovyklautojų turėjo tik 
17 mokinių). Laikraštėlio “Sto
vykla 80” išleidimu rūpinosi 
Luis Rosales, stovyklos teatru 
— Jonas Rosales, chorui vado
vavo Sigutė Lenkauskaitė, spor
tui — Viktoras Karnauskas, pa
tyręs treneris. Karnauskas tik 
prieš porą metų atvyko iš Vo
kietijos į Venecuelą ir įsijungė 
į jaunimo sąjungos eiles. Vokie
tijoje dėstė mankštą, o Vene- 
cueloje mokytojauja Humbold- 
to mokykloje.

Apie Lietuvos literatūrą pa
skaitą skaitė stud. Darius Ma
žeika, paišybą dėstė Dainora Ja- 
loveckaitė. Be to, buvo atlieka
mi praktiški visų grupių dar
bai: medelių sodinimas, laužui 
malkų parūpinimas, sausų me
džių sukapojimas. Popiet — 
sportas, įvairūs žaidimai, vaka
rais — dainos ir muzika prie 
laužo.

Jaunimas turi atsispausdinęs 
sąsiuvinio formato “Dainorėlį”, 
kuriame surašyta apie 50 dainų. 
Tačiau lietuvių dainomis nevisi 
pasitenkino — viena stovyklau
tojų grupė vakare pradėjo dai
nuoti angliškai, kita, nemokanti 
anglų kalbos, užsigavo, pasitrau
kė į kitą palapinę ir pradėjo 
dainuoti ispaniškai.

Stovyklautojai turėjo gražius 
uniforminius marškinėlius — 
bliuzes su eglutės ir Vyčio pie
šiniu bei įrašu — “stovykla”.

Įvairios pastabos
Labai gaila, kad stovyklavimo 

laikas, atlikus tokį didelį pasi

Įvykiai lietuvio akimis
(Atkelta iš 2-ro psl.)

— nenorėjau tikėti, kad pilnas 
energijos, sumanymų ir idėjų 
kunigas galėtų pačiame pajėgu
me nukeliauti į kitą pasaulį. Pa
žinojau kun. P. Ažubalį nuo pat 
jo atvykimo į Kanadą. Nekartą 
tekdavo susitikti KLB-nės po
sėdžiuose, nekartą tekdavo 
kreiptis į jį bilietų, pritrūkus jų 
kasoje, nekartą tekdavo pasikal
bėti ir įvairiais Hamiltono klau
simais. Visuomet jis surasdavo 
laiko, duodavo patarimą.

Susirūpinęs buvo ir Vokieti
jos lietuvių židinys Huettenfel- 
de Lietuvos Kankinių parapijos 
bei Anapilio likimu, netekus 
stipraus Kristaus vynuogyno 
darbuotojo bei administrato
riaus. Daug spėliota, daug pa
vardžių minėta. Su džiaugsmu 
buvo sutikta žinia apie kun. J. 
Staškaus paskyrimą kun. P. 
Ažubalio įpėdiniu. Huettenfel- 
das linki jam našaus darbo Kris
taus vynuogyne ir lietuviškoje 
dirvoje.

* * *
Lietuviška spauda Huetten- 

feldą pasiekia tik po 4-5 savai
čių, tad norint sužinoti lietuviš
ko gyvenimo naujienas, reikia 
klausyti Laisvės ar Vatikano ra
dijo lietuviškų laidų. Šios žinios 
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ruošimą ir padarius tokias išlai
das, buvo pertrumpas. (Kiek 
dienų stovyklauta?, Red.). Ke
lionė autobusu iki Meridos kal
nų brangi. Autobusas visai gru
pei ten ir atgal kainavo apie 
1.300 dolerių. Šios pilnos su
mos jaunimas neturėjo, teko 
rinkti aukas pas duosnius mūsų 
tautiečius, šis pinigų rinkimo 
būdas gal nevisai buvo tinka
mas. Jaunimas, turėdamas 
priešakyje stovyklavimą, iš 
anksto turėjo pasirūpinti paja
momis. Visa bendruomenė no
riai remia jaunimo reikalus, ta
čiau jaunimas turėjo uždirbti 
tuos pinigus, suruošdamas 
bendruomenei pobūvius, loteri
ją ir kitką. Jaunimas turi su
prasti, kad pinigas turi būti už
dirbtas.

Sekančiais metais, jeigu jau
nimas stovyklaus toje pačioje 
vietoje, jau turės didesnį paty
rimą. Stovyklavietės šeiminin
kai sekančiais metais siūlo 
įrengti stovyklautojams patal
pas po stogu.

Apgailėtina, kad tokia didelė 
mūsų atžalyno grupė turi pažin
ti Lietuvą per ispanų kalbą. 
Dar tik 32 metai gyvename išei
vijoje, o jau su vaikais negalime 
susikalbėti sava kalba.

Mūsų centro valdybos pirmi
ninkas savo išrinkimo proga bu
vo pažadėjęs atgaivinti lietuviš
kas mokyklėles, tačiau, pasibai
gus trejų metų kadencijai, nė 
viena lietuviška mokyklėlė Ve- 
necueloje nebuvo atgaivinta. 
Taip pat ir visi kiti su lietuvybe 
susiję klausimai liko neišspręs
ti.

Mūsų vadovaujantys asmenys 
daug kalbėjo ir žadėjo, tačiau 
viskas liko tik pažadais. Dėlto 
lietuvybės srityje likome labai 
nuskriausti.

Į šią stovyklą buvo atvykusi 
didelė grupė mūsų jaunimo. Ji 
svarstė gyvybinius lietuvybės 
klausimus, tačiau nei centro, nei 
Karako apylinkės pirmininkas 
nepasirodė, nors turi savo susi
siekimo priemones.

būna oficialios, visuomeninės, 
kuriomis nevisuomet eilinis 
žmogus pasitenkina, norėdamas 
sužinoti, kaip sukasi gyvenimas 
apie Petro, Jono, Algio “kie
mą”, kas naujo “toje” ar “ano
je” organizacijoje, kaip pavyko 
XY organizacijos minėjimas.

Pirmais į Vokietiją atvykimo 
mėnesiais gan smulkiai apie vis
ką parašydavo draugai ir pažįs
tami. Po metų laiko jų skaičius 
gerokai nutrupėjo. Dabar rei
kia pasitenkinti laikraščio spor
to įvykių iškarpomis ar vieno 
kito lankyto miesto atvirukais. 
Tad mielai sutikdavau apsilan
kiusius gimnazijoje Kanados ar 
JAV lietuvius, pasiteiraudavau 
apie gyvenimą ir naujienas. Ta
čiau mieliausi ekskursantai bu
vo hamiltoniečiai — A. Krakai- 
tienė, A. Deksnienė su dukra 
D. Deksnyte-Powell, Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos choro 
dirigente. Gaila, kad joms lai
kas neleido ilgiau pagyventi šia
me Hesseno miestelyje. Visdėl- 
to daug išgirdau iš jų liūdnų ir 
linksmų naujienų.

P. S. gimnazijos kuratorija 
dėkoja p. A. Deksnienei ir p. 
D. Powell už auką gimnazijai.
• “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata — S14, naujiem prenu
meratoriam — $10.



Dievo mirtis ar Vakarų žlugimas?
FELIKSAS JUCEVIČIUS 

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

5. KAS PAJUTO PULSĄ?
Aštuonioliktojo šimtmečio en- 

ciklopedistų filosofija su ryš
kiais ateizmo daigais, paskuti
nis jo dešimtmetis su savo krau
juota tikrove ir liguistu proto 
garbininmu privertė susimąsty
ti nevieną galvojantį žmogų. Bet 
pirmutiniai, kurie susimąstė, 
buvo ne politikai, kurie atliko 
šios tragedijos pagrindinių vei
kėjų roles. Neatkreipė savo dė
mesio į naujai iškilusius pavo
jus Vakarams nė filosofai, nors 
tai buvo jų pareiga. Juk jų ko
legos sumaišė iš tikrųjų vaka
riečiams protus.

Žinote, kas šio šimtmečio pa
baigoje rimtai susimąstė? Tai 
“belles-lettres” atstovai, ir tai 
ne Prancūzijoje, o jos kaimy
nystėje už Reino. Čia turiu gal
voje Jean Paul slapyvardžiu pa
sirašinėjantį vokiečių rašytoją 
ir Novalio slapyvardžiu mums 
pažįstamą poetą. Jų susimąsty
mas, reiškiantis taip pat gyve
namojo šimtmečio minties bū
senas, pasižymi neįprastu aiš- 
kiaregiškumu. Atskleisdamas to 
meto istorinės tikrovės gelmes, 
jis iškyla kaip pranašiška vizi
ja, perspėjanti ateinančias kar
tas, ką reiškia nukrikščionėjęs 
pasaulis ir pasaulis be Dievo, t. 
y. pasaulis, kuris daugeliui yra 
šiandien betarpiška tikrovė.

Skaidrios ir jautrios dvasios, 
nepaprastai lakios vaizduotės, 
bet kartu giliai mąstantis Jean 
Paul sakydavo didžias tiesas lyg 
atsitiktinai. Mūsų dėmesį pa
traukia ne jo romanai, o jo 
trumputis, vos kelių! puslapių 
rašinys su labai' intriguojančia 
antrašte, būtent, “Mirusiojo 
Kristaus kalba nuo visatos pa
stato, kad nėra jokio Dievo”. Šio 
rašinio pirmąją versiją jis buvo 
pasiuntęs Herderiui. čia ne 
Kristus kalba, o miręs Shake- 
spearė’as. Rašinys, galutinai su
redaguotas, buvo įterptas roma
ne “Siebenkaes”. Čia vaizduo
jama — ne kas kita, kaip nuo
gąstavimo šauksmas kylančios 
ateizmo šmėklos akivaizdoje. Ką 
reiškia ateizmas krikščioniškie
siems Vakarams bei žmonijai 
apskritai? . Paneigimą viso to, 
ką giliausio ir gražiausio apreiš
kė Jėzus žmonijai, būtent, kad 
Dievas yra mūsų Tėvas.

Dar prieš krikščionybės pasi
rodymą Izraelyje buvo užuomi
nų apie Dievą kaip Tėvą. Tačiau 
Dievą kaip visus mylinčius Tė
vą galutinai apreiškė Jėzus. Tas 
dangiškasis Tėvas yra iš tikrųjų 
jo įsteigtosios religijos centre. 
Mokydamas apaštalus melstis, 
jis nukreipia jų pirmuosius žo
džius į Jį: “Tėve mūsų, kuris 
esi danguje”8. Jis kalba apie 
paslaptingą bendruomenę, suda
rytą iš “mažutėlių”, kuriems 
Tėvas apreiškia savo paslaptis 
ir kurie yra Jo stebimi’1. Žmo
nės natūraliai rūpinasi rytoju
mi. Tai žino Jėzus, ir štai ko
dėl jis pastato prieš akis dan
gaus sparnuočius: “Nei jie sėja, 
nei pjauna, nei į kluonus krau
na, o jūsų dangiškasis Tėvas 
juos maitina; argi jūs nevertes- 
ni už juos?”10 Dievas yra Tė
vas ir tų, kurie vykdo Jo valią, 
ir sūnų palaidūnų, kurie šaukia: 
“Tėve, nusidėjau dangui ir 
tau” 1 L Niekada Dievas taip nė- 

! ra mūsų Tėvas, kaip kai myli 
prus ir mums atleidžia. Mes ne
same niekada taip Jo vaikai, 
kaip kai elgiamės panašiai.

Tačiau, jei Jėzus apreiškia 
žmonėms Dievą kaip Tėvą, tai 
Dievas apsireiškia žmonėms 
kaip Jėzus Tėvas. Jonui krikš
tijant Jėzų, iš dangaus pasigirs
ta balsas: “Šis yra mano my
limasis Sūnus, kuriuo aš gėriuo
si” 17. Tas pats balsas tai pa
kartoja Jėzaus persimainymo 
metu13.

Nekartą Jėzus duoda žmo
nėms suprasti, kad Dievas yra 
vienaip jų Tėvas, o kitaip jo Tė
vas, kaip tai rodo jo žodžiai 
“Mano Tėvas”14 ir “Jūsų Tė
vas”15. Kad Jėzaus ryšys su 
Dievu yra ypatingos prigimties, 
tai Jonas Evangelistas išreiškia 
įvairiausiais būdais. Jis vadina 
Jėzų “viengimiu Tėvo Sūnu
mi” 16. Tarp Jėzaus ir Dievo yra 
valių vienybė: “Aš jieškau ne 
savo valios, bet valios to, kuris 
mane yra siuntęs”.17 Tarp jų — 
veikimo vienybė: “Mano Tėvas 
darbuojasi iki šiolei, todėl ir aš 
darbuojuosi”18. Juos sieja bend
ras pažinimas jr meilė: “Sūnus 
nieko negali daryti iš savęs, o 
vien tai, ką mato darant Tėvą; 
ir ką bedarytų Tėvas, lygiai da-

prisikėlęs Jėzus sako: “Kaip 
mane siuntė Tėvas, taip ir aš 
jus siunčiu” 21.

Tas ypatingas ryšys tarp Tėvo 
ir Sūnaus yra žmonių sudievini
mo pagrindas. Kaip Jėzus iš pri
gimties yra Dievo Sūnus, taip 
žmonės per jį tampa Dievo vai
kais. Visiems tiems, kurie pri
ima Jėzų, jis duoda galią “tapti 
Dievo vaikais”22. Tai atspindi 
ne tik Jono, bet ir visų apaštalų 
įsitikinimą. Apaštalas Paulius 
skelbia tą pačią tiesą romė
nams: “Visi, kurie vadovaujasi 
Dievo Dvasia, yra Dievo vaikai. 
Jūs gi esate gavę ne vergystės 
dvasią, kad ir vėl turėtumėte 
bijoti, bet gavote įsūnystės Dva
sią, kurioje šaukiame: Abba, Tė
ve! Ir pati Dvasia liudija mūsų 
dvasiai, kad esame Dievo vai
kai. O jei esame vaikai, tai ir’ 
įpėdiniai”23.

Kaip tik šviesoje tos teologi
jos, kur Dievas atskleidžiamas 
kaip mūsų Tėvas, kur Jo numy
lėtasis Sūnus yra Jėzus, per ku
rį žmonės tampa Dievo vaikais, 
Jean Paul parodo ateizmą. Ne
vienas teologas giliai įžvelgė į 
ateizmo pasaulį, daugelis filo
sofų atskleidė ateistinės minties 
tuštumą, bet vargu ar kas kitas 
pavaizdavo jį tokiomis šiurpu
lingomis spalvomis, kaip jis.

Kas yra ateistas? Tai žmogus, 
kuriam visata yra tik lavonas. 
Štai Jean Paul pastaba rašinio 
pradžioje: “Niekas nėra taip 
vienišas pasaulyje, kaip Dievo 
neigėjas — jis liūdi su bename 
širdimi, kuri prarado didžiausią 
Tėvą, .šalia neišmatuojamo la
vono gamtos, kurios nejudina, 
nepalaiko jokia pasaulio dvasia 
ir kuri auga kape. Ir jis tol liū
di, kol pats atitrūksta nuo la
vono. Visas pasaulis ilsisi prieš 
jį, kaip didysis iki pusės smėly
je įsmigęs akmeninis sfinksas, 
o visata yra šalta, geležinė, be
formės amžinybės maskė.”24

Pati pasaulio be Dievo vizija 
atskleidžiama pasakotojo sapno 
rėmuose. Kartą vieną vasaros 
vakarą jis gulėjo ant kalno prieš 
saulę ir užmigo. Jam sapnavosi, 
kad išbudo kapinėse. Bokšto 
laikrodžio, mušančio vienuolika, 
besisukantys ratai jį prikėlė. 
Nakties dangus darė jam saulės 
užtemimo įspūdį. Atsivėrė ka
pai, atsidarė geležinės koplyčių 
durys, ir mirusiųjų šešėliai pra
dėjo klajoti. Tik vaikai miegojo 
atviruose kapuose. Pasirodė 
svirduliuojanti šventovė, kurios 
skliautuose kabojo amžinybės 
lenta be jokio skaičiaus. Ir štai 
iš augštybių pradėjo leistis ant 
altoriaus augštas, kilnus pavida
las su skausmingu veidu. Miru
sieji suprato, kad tai Kristus. 
Kai jie paklausė Jį, ar tikrai nė
ra Dievo, tai jis atsakė, kad nė
ra. Davęs tokį pasibaisėtiną at
sakymą, Kristus tęsė: “Aš ėjau 
per pasaulius, pasikėliau iki 
saulių ir Paukščių taku skridau 
per dangaus dykumas, bet nera
dau jokio Dievo. Leidausi tol 
žemyn, kol būtis meta savo še
šėlį, žvelgiau į prarają ir šau
kiau: Tėve, kur tu? Bet girdė
jau tik amžiną audrą, kurios 
niekas nevaldo, o blyksinti lau
mės juosta tvyrojo vakaruose 
be saulės, kuri ją sukuria, virš 
prarajos ir žemyn lašėjo. Ir kai 
mečiau žvilgsnį per neišmatuo
jamą pasaulį dieviškosios akies 
link, ji tik spoksojo į mane iš
dubusia skyle. Ant chaoso gulė
jo amžinybė, rydama ir atrajo
dama save. — Disonansai, šau
kit balsiau, peršaukit 
nes Jo nėra”23.

Paskui pasakojama, 
budo vaikai, kaip jie
ir klausė Kristų, ar jie neturi 
jokio Tėvo. Jo atsakymas buvo 
tas pats. Vėliau savo kalboje 
Kristus palietė apšvietos filoso
fų mėgstamas temas — atsitik
tinumą, būtinybę ir nebūtį. Čia 
jo žodis tamsus, skausmingas ir 
šaltas, kaip šiaurės ledynai: 
“Sustingęs, kurčiasis nieke! Šal
toji, amžinoji būtinybe! Iškvai- 
lėjęs atsitiktinume! Ar pažįstate 
vieni kitus? Kada sutriuškinsi
te pasaulį ir mane? Atsitiktinu
me, ar tu pats žinai, kada tu 
žengi su orkanais per žvaigždžių 
Sniego kalnynus ir užgesini vie
ną saulę po kitos, kada žėruo
janti žvaigždynų rasa išblunka, 
kai tu praeini? Kaip kiekvienas 
yra vienišas plačioje visatos la
voninėje! Aš esu tik šalia savęs. 
— O Tėve! O Tėve! kur yra be
galinė tavo krūtinė, kad aš ant 
jos pailsėčiau? — Ak, jei kiek
vienas aš yra pats savo tėvas ir 
kūrėjas, kodėl jis negali būti 
savo paties giltine?”26

Galų gale jis nukreipia savo 
kalbą į žemės gyventojus: “Ak,

ant kelių, iškeliate palaimintas 
savo rankas augštyn ir begali
nėmis džiaugsmo ašaromis šau
kiatės dangaus: taipogi ir mane 
pažįsti. Begalinis, ir visas mano 
žaizdas, po mirties tu priimi ma
ne ir visus apglėbi. .. Jūs, ne
laimingieji, po mirties nebūsi
te apglėbti. Kai tas, kuris aima
nuoja, atsigula į žemę, kad su
lauktų gražesnio ryto, išsiliejan
čio tiesa, pilna dorybės bei 
džiaugsmo, — atbunda audrin
game chaose, amžiname vidur
naktyje. Jo nepasitinka joks ry
tas, jokia slauganti ranka ir joks 
begalinis Tėvas! — Šalia manęs, 
mirtingasis, jei tu dar gyveni, 
šaukis Jo, nes kitaip tu prara
dai Jį amžinai.”-’7

Iš to baisaus sapno, kuris jam 
buvo kaip košmaras, pasakoto
jas atbudo. Iš džiaugsmo jis ver
kė, kad gali garbinti Dievą. Tas 
džiaugsmas ir jo tikėjimas buvo 
jo karšta malda. Ne tik begali
ne laime pripildyta jo siela, bet 
visa saulės spinduliuose skęs
tanti gamta bylojo jam apie be
galinį Tėvą.

Kad čia turime reikalo su 
vaizduotės kūriniu, nėra abejo
nės, bet jam tikroviškumo at
spalvį davė Jean Paul poetinis 
genijus. Ši visatos be Dievo vi
zija buvo stiprus poveikis jo 
bendralaikiams, stpvintiems jau 
romantizmo prieangyje, ir net 
ateinančių amžių kartoms. Mat 
ši vizija sukristalizavo besibai
giančio amžiaus netikėjimo su
keltą liūdesį ir nuogąstavimus.

Prie šio rašinio pasisekimo 
nemažai prisidėjo ir Mme de 
Stael, kuri savo knygoje “De 1’ 
Allemagne” pateikė jį prancūzų 
publikai kaip “labai keistą daly
ką”. Tačiau ji neišvertė jo pa
baigos, t.y. pasakotojo atbudi
mo, kuris nusikratė ateizmo 
košmaru, ir tai vadina Jean 
Paul sapnu. Tuo vardu jis pa
prastai ir žinomas Vakaruose.

Taip su amputuota pabaiga ir 
išimtas iš konteksto, Jean Paul 
sapnas pateko į ateinančių kar
tų galvoseną. Jame kaip tik ir 
glūdi šaknys Dievo mirties te- 
moSj kuri buvo be paliovos dis
kutuojama per paskutinius du 
šimtus metų. Jos pirmutinius 
pėdsakus užtinkame jau Hėge
lio “Dvasios, fenomenologijoje”: 
“Yra pats skausmingiausias 
jausmas nelaimingosios sąmo
nės, kad pats Dievas yra miręs. 
Šis kietas pasakymas yra labiau
siai vidinio žinojimo išraiška, 
sąmonės grįžimas Į aš nakties 
gilumą, to aš, kuris be jos dau
giau nieko neskiria ir neži
no.”28

Jean Paul sapnas neliko ne
pastebėtas ir kitų. Jo užuomi
nas randame pas Balzaką, Ner- 
valį, Vigny, Victor Hugo. Šią jo 
temą savaip permąstę Dosto
jevskis ir Nietzschė. (B. d.)

Europos Lietuviškų Studijų Savaitėje Innsbrucke. Viršuje: dr. A. Gerutis 
kalba su p. Kamantiene; apačioje paskaitų kląusytojai: J. Barasas, J. ir Z. 
Glemžos, vysk. A. Deksnys, R. Garbačiauskaitė, kun. T. Ereminas, dr. P. 
Radvila, dr. J. Grinius ir kiti.
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šešėliai,

kaip at
maldavo

Dešimtoji “Pradalgė”
PR. NAUJOKAITIS

ro ir Sūnus, nes Tėvas myli Sū
nų”19. Arba: “Kaip mane pažįs
ta Tėvas, ir aš pažįstu Tėvą”20. 
Siųsdamas apaštalus į pasaulį,

jūs visų laimingiausieji žemės 
gyventojai, jūs dar tikite Jį. ~Gal 
dabar saulėlydis ir jūs tarp gė
lių, žėrėjimo ir ašarų puolate

12

1 9

24

«

28

6,26
15,21
3,17
17,5
7,21; 11,27; Lk 2,49; 22,29
5,45; 6,1; 7,11; Lk 12,32
1,14; 1,18; 3,16

<’ Jo
1 Jo
2 Jo

10,15
20,21
1,12

s Mt 6,9
» Mt 11,25; 6,4 ir 6,18

Mt 
Lk 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Jo
Jo 5,30 
Jo 5,17 
Jo 5,19-20 
Rom 8,14-17
Siebenkaes. Erstes Blumenstuck.
— Leidinyje Jean Paul’s Ausge- 
waehlte Werke, Verlag von G. 
Reimer, Berlin, 1865, VII t., p. 
267
ten pat, VII t., p. 269
ten pat, VII t., p. 270
ten pat, VII t„ p. 271
Die “Christenheit” oder “Euro
pa”. Leidinyje Novalis saemtli- 
che Werke. Verlegt bei Eugen 
Diederichs. Florenz und Leipzig, 
1898, III t., p. 336

L ’W I ' S «

Kazimiero Barėno redaguo
jamas, “Nidos” leidžiamas li
teratūros metraštis “Pradalgė” 
pradėjo eiti 1964 metais. Anks
čiau “Pradalgė” išeidavo daž
niau, beveik reguliariai kasmet. 
Tik paskutiniame dešimtmetyje 
pradėjo retėti. Gal pailso re
daktorius ir “Nidos” leidykla?

Tarp 1976 m. išleistos devin
tosios “Pradalgės” ir šios de
šimtosios yra ilgokas tarpas. 
Jau buvo net nesitikima, kad 
skaitytojai jos sulauks. Net nie
kur nesigarsino redaktorius, 
kad pluša prie dešimtosios. Tai
gi ilgai ši pradalgė buvo kirsta. 
Bet už tat išėjo sodri, stora, tu-, 
rinti net 484 psl. Tik kaikurie 
dalykai dėl to ilgo kirtimo net 
spėjo pasenti. Tai V. Alanto 
ištrauka iš romano “Liepkalnio 
sodyba”, kai pats romanas jau 
seniai knygų rinkoje. Taip pat 
ir St. Santvaro “Rubajatai” jau 
senokai išėjo atskira knyga ir 
laimėjo premiją. Antanas Tulys 
jau spėjo ir numirti, belaukda
mas savo novelės “Japonė” iš
spausdinimo metraštyje. Tačiau 
ir tokie atsilikimai nėra metraš
čio yda.

Mūsų kultūros istorijai labai 
pravers su šiltu nuoširdumu pa
rašyti Stasio Santvaro atsimini
mai apie kompozitorių Stasį 
Šimkų. Literatūros istorijai nau
dingi Bronio Railos paruošti ir 
paaiškinti Jono Aisčio laiškai, 
rašyti B. Railai ir A. Rimvy- 
džiui, Pulgio Andriušio laiškai, 
rašyti A. Rimvydžiui. Tie laiš
kai papildo abiejų rašytojų bio
grafijas, kartu duodami ir pla
tesni kultūrinio gyvenimo vaiz
dą. Prie panašių rašinių pri
klauso ir Agnės Lukšytės pluoš
tas biografinių žinių apie kalbi
ninką Praną Skardžių, taip pat 
Algirdo T. Antanaičio atsimini
mai apie aktorių Stasį Pilką. Li
teratūros istorijai skirtinas ir 
kapucino Konstantino Gulbino 
rašinys “Marijos Pečkauskaitės 
vieta lietuvių kultūros istorijo
je”. Tos pat srities yra ir Kazio 
Veselkos parašyta K. Bradūno 
“Alkanos kelionės” recenzija.

Po pluoštą eilėraščių “Pra-

dalgei” davė poetai: Tomas 
Venclova, Kazys Bradūnas, Leo
nardas Andriekus, Gražina Tu- 
lauskaitė, Aleksandras Radžius, 
Jolanta Malerytė, Aldona Veš- 
čiūnaitė, Pranas Visvydas, Čes
lovas Valdemaras Obcarskas, 
Arkadijus Vinokuras, Žentą Te- 
nisonaitė.

Beletristikai atstovauja: An
tano Tūlio novelė “Japonė”, 
Česlovo Grincevičiaus novelė 
“Stebuklas”, Agnės Lukšytės 
apybraiža “Laikas”, Juozo Kra- 
likausko ekspresionistinė nove
lė apie Lietuvos partizanus, Ire
nos Joerg nuotaikingas pasako
jimas “Abitūros šventė”, Petro
nėlės Orintaitės didmiesčio 
džiunglių apybraiža “Paslydėlių 
šlaite”, Alės Rūtos atsiminimų 
apybraiža “Balto ryto dovana”, 
Jono Gailiaus atsiminimų apy
braiža “Nulaužta obels šaka”.

Draminei kūrybai atstovauja 
Algirdo Landsbergio ištrauka 
iš dramos “šventasis narvas” ir 
Liudo Dovydėno vieno veiksmo 
groteskinis vaidinimas “Jeigu 
rasim uranijaus”. Draminį po
būdį turi ir “Antro kaimo” saty
riniai bei humoristiniai škicai, 
kuriuos parašė Vyt. Alantas, K. 
Almenas, Rimvydas Cinką, Liu
das Dovydėnas, Jurgis Gliaudą, 
Algirdas Landsbergis, Pranas 
Visvydas, o daugiausia tai pats 
“Antro kaimo” prievaizda Al
girdas T. Antanaitis. Tie škicai 
dažniausiai liečia dienos aktua
lijas. Juos greitai sendina 
kas. Didesnės literatūrinės 
tės jie, žinoma, neturi.

Dešimtoji “Pradalgė”
brandaus turinio, gana įvairi, 
įdomi. Tik nežinia, ar dar su
lauksime ir vienuoliktos “Pra
dalgės”. O jos reikėtų, nes lite
ratūra be literatūros žurnalo, 
lyg namas be langų. “Pradal
gė”, tiesa, neatstoja periodinio 
žurnalo, bet ir retai pasirodyda
ma visdėlto švystelia skaidriu 
spinduliu į mūsų išeivijos kū
rybinį taką.

DEŠIMTOJI PRADALGĖ, litera
tūros metraštis. Redagavo K. Ba- 
rėnas. Išleido “Nida” Londone, 
1980 m., 484 psl., kaina 5 anglų 
svarai, nariams — 4 svarai. Kie
tais viršeliais 0.50 svaro bran
giau.

lai-
ver-

vra

Jie koncertavo Montrealio parodoje “Žmogus ir jo pasaulis” rugpjūčio 29 d. nuo 6.30 v.v. iki 11 v.v. “L’Opera” 
paviljone, kur dalyvavo labai daug kitataučių klausytojų. Iš kairės: A. Gudas, R. Bulota, A. Rusinas, V. Murauskas, 
sol. G. Capkauskienė, akompaniatorė Mme M. Roch, H. Celtorius, A. Urbonas, P. Mališka, A. Mickus, šie vyrai 
yra Montrealio Aušros Vartų parapijos choro ir okteto nariai Nuotr. A. Mickaus

A.a. ALOYZAS BARONAS, čika- 
gietis rašytojas ir žurnalistas, dirbęs 
“Draugo” redakcijoje, po dviejų mė
nesių sunkios ligos rugsėjo 7 d. mi
rė Loretto ligoninėje Čikagoje. Ve
lionis buvo gimęs 1917 m. Vabalnin
ke, techniką ir filosofiją studijavęs 
Vytauto D. universitete, studijas gi
linęs V. Vokietijoje, Frankfurto 
universitete. Periodikon įsijungė 
nuo 1937 m. eilėraščiais bei straips
niais, o kaip beletristas iškilo JAV, 
atvykęs 1949 m. Nuo 1954 m. dirbo 
“Drauge”, daugiausia redaguodamas 
paskutinį puslapį, paruošdamas mė
nesinį humoro bei satyros skyrių 
“Spygliai ir dygliai”. Proveržį hu
moristikon atspindėjo dr. S. Aliūno 
slapyvardžiu išleisti du rinkiniai — 
"Valerijono lašai” ir “Trejos devyne- 
rios”. Su humoristiniais eilėraščiais 
dažnai dalyvaudavo stovyklų bei va- • 
karų programose. Beletristinį velio- 
nies palikimai sudaro apie 10 roma
nų bei novelių rinkinių. “Draugo” 
romano konkursą laimėjo jo 1961 m. 
išleisti “Lieptai ir bedugnės”, “Gied
ros” korporacijos premiją — 1966 
m. pasirodžiusi “Trečioji moteris”. 
Abu šie romanai buvo išleisti ir ang
lų kalba. Ilgas kūrinių sąrašas liu
dija nepaprastą velionies darbštumą, 
nes jiems jis tegalėjo skirti nuo sa
vo darbo “Drauge” atliekamą laiką. 
Neužmirštinas ir velionies vadovavi
mas Lietuvių Rašytojų Draugijai 
1966-1970 m. Palaidotas rugsėjo 11 
d. Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

DAIL. ADOMO VINGIO darbų at
spaudų paroda rugpjūčio 24 d. buvo 
surengta Adelaidės Lietuvių Namuo
se, Australijoje. Jis yra pasižymėjęs 
miniatiūriniais savo kūriniais, ypač 
sveikinimo kortelėmis, neturinčio
mis jokio įrašo, tad tinkančiomis 
įvairioms progoms. Savo parodai 
dail. A. Vingis buvo sutelkęs apie 
50 atspaudų ir normalių tapybos 
darbų. Kartais tie jo atspaudai turi 
reljefinį paviršių. Jie taipgi pasižy
mi skaidriomis, permatomomis spal
vomis, sudarydami įspūdį lyg būtų 
nepaprastai lengvi ir trapūs. Iš pa
rodoje išstatytų darbų minimi — 
“Ilgesys”, “Susikaupimas”, “Suskal
dyta saulė”, romantiškumu pasižy
mintis “Gyvenimo vakaras”.

KOMPOZ. JERONIMO KAČINSKO 
kūrinių koncertą spalio 25 d. Čika
goje, Marijos augštesniosios mokyk
los salėje, surengs JAV Lietuvių 
Fondas. Programai atlikti kompoz. 
J. Kačanauskas iš Bostono atsiveš 
40 instrumentalistų grupę. Bilietai 
į šį neeilinį koncertą jau gaunami 
N. ir J. Vaznelių parduotuvėje “Gifts 
International Ine.”, 2501 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629.

DAIL. ALGIS ŠVĖGŽDA, gyve
nantis Britanijoje, savo kūrinių pa
rodą rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo 
pradžioje surengė Londone, Fisherio 
meno galerijoje.

PULGIS ANDRIUŠIS prieš 10 me
tų mirė Adelaidėje, Australijoje. 
Sydnėjaus lietuviai, prisimindami šį 
talentingą lyriką ir satyriką, jį pa
gerbs specialia akademija Lietuvių 
Klubo salėje spalio 12, sekmadienį, 
3 v.p.p.

ELENA BLANDYTĖ, čikagietė so
listė ir aktorė, lankėsi , Britanijoje. 
Savo koncertą Londono lietuviams 
ji įjungė į Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo 7 d. Pagrindinį savo dėme
sį ji skyrė lietuvių kompozitoriams 
— S. Šimkui, A. Bražinskui, B. Bud- 
riūnui, A. Kačanauskui, R. Racevi- 
čiui, T. Makačinui, L. Ablinaitei. 
Jos pasirinktos dainos daugiausia 
buvo pramoginio pobūdžio, papildy
tos “Habanera” iš G. Bizet operos 
“Carmen”, trejetu kitataučių kom
pozitorių kūrinių. Pasirodymą už
baigė alegoriška Toronte gyvenan
čio V. Tamulaičio apysakaite “Su
grįžimas”. Sol. E. Blandytė, mezzo- 
sopranas, taipgi dalyvavo su beveik 
visa šia programa Nottinghame įvy
kusiame lietuvių sąskrydyje.

M. K. ČIURLIONIUI SKIRTAS 
DVI LAIDAS šią vasarą transliavo 
Šveicarijos radijas. Jas buvo paruo
šusi V. Vokietijoje gyvenanti Doro- 
thee Eberlein. Pirmoji valandą tru
kusi laida klausytojus supažindino 
su M. K. Čiurlionio dailės kūryba, 
atspindinčia sintezę tarp muzikos ir 
tapybos paveikslų cikluose. Taipgi 
buvo pabrėžta, kad M. K. Čiurlionį 
tenka priskirti prie simbolizmo ir 
abstraktizmo pradininkų meno pa
saulyje. Antroji tokio paties ilgio 
laida apžvelgė muzikinę M. K. Čiur
lionio kūrybą, jos įtaką lietuvių kom
pozitoriams. Šia proga buvo išryškin
ti ir sudėtingi lietuvių kultūros bei 
kalbos bruožai. Esą lietuviškos liau
dies dainos grožį pasaulio viešumai 
savo kūriniuose atskleidė M. K. 
Čiurlionis. Pasak D. Eberlein, 
yra daug leidinių, skirtų M. K. 
Čiurlioniui, tačiau tikrąjį jo veidą 
Vakarų pasauliui atskleidė tik 1979 
m. Berlyne surengta jo kūrinių pa
roda. D. Eberlein priminė radijo 
klausytojams, kad stalinizmo laiko- 
tarpyje M. K. Čiurlionio dailė netgi 
buvo laikoma išsigimusia. Ji taipgi 
pabrėžė šio didžiojo Lietuvos geni
jaus susijimą su savo tautos likimu, 
sielojimąsi dėl gimtojo krašto ne
priklausomybės, jo didelę meilę sa
vo gimtinei. Laidos buvo iliustruo
tos muzikiniais M. K. Čiurlionio kū
riniais, jo paties pasisakymais, at
skleidžiančiais kosmines platumas ir 
šiems laikams aktualią filosofinę pa
saulėžiūrą.

TRADICINIAME HELSINKIO 
FESTIVALYJE šiltai buvo sutikti du 
baltiečių meno vienetai: Sauliaus 
Sondeckio vadovaujamas kamerinis 
orkestras iš Vilniaus ir Talino an
samblis “Kortus musicus” su vadovu 
Andresu Mustonenu. Beveik tuo pa
čiu metu Jocnsu mieste, rytinėje 
Suomijoje, viešėjo didelė vilniečių 
delegacija. Koncertus surengė Vil
niaus operos solistai Rimantas Sipa
ris ir Irena Milkevičiūtė. Ten taip 
pat įvyko Antano Sutkaus nuotraukų 
ir taikomosios dailės meistro Petro 
Zarankos darbų paroda.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS, už
baigęs gastroles Kaune, užsuko Vil
niun. Vyr. rež. Saulius Varnas džiau
giasi gastrolėmis, nes teatras vis dar 
neturi nuolatinių patalpų, kurių re
montas bus užbaigtas tik sekančiais 
metais. Iš anksto ruošiamasi Šiaulių 
dramos teatro penkiasdešimtmečiui 
1981 m. rugsėjo pabaigoje. Jam vyr. 
rež. S. Varnas žada skirti V. Krėvės 
“Skirgailą”. Su rež. R. Steponavičiū
te repertuarą jis numato papildyti 
vokiečių dramaturgo Ž. Biuchnerio 
drama “Voicechas”, G. Mareckaitės 
paruošta vaikams skirta suomių ra
šytojų kūrinių inscenizacija. Po gast
rolių Vilniuje darbą pradėjo Šiaulių 
teatro studija, sutelkusi nemažą 
jaunimo būrį. Busimuosius aktorius 
moko veteranai S. Paska, K. Tumke- 
vičius, E. Dapšienė ir kt. Į teatrą įsi
jungė žinomas aktorius S. Petronai- 
tis.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS PA
RODŲ SALONE Vilniuje įvyko šiau
liečio fotomenininko Algimanto Ba- 
reišio paroda. Vilniečiai turėjo pro
gą susipažinti su beveik 100 jo nuo
traukų. Tarp jų buvo serijos “Susi
tikimai parodų salėse”, Veteranai”, 
“Šventės”, “Kaimo turguje”, nema
žai gamtovaizdžių. A. Bareišio nuo
traukos pasižymi subtilia nuotaika, 
išjieškotomis detalėmis, išradinga 
kompozicija.

KLAIPĖDOS PAVEIKSLŲ GALE
RIJOJE savo tapybos darbų parodą 
surengė dail. Jurijus Baltrūnas, nuo 
vaikystės dienų pagrindinį savo dė
mesį skiriantis jūrai. Su žvejais jis 
lankėsi šiaurės ii' pietų Atlanto pla
tumose, Afrikos žemyne, šiose kelio
nėse gimė apie 100 paveikslų turin
tys ciklai: “Atlantas”, “Afrika”, 
“Baltija”, “Ispanija”, “Juodoji jūra”. 
Su jais dabar turėjo progą susipažin
ti klaipėdiečiai.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS naująjį savo sezoną pra
dėjo rugpjūčio 30 d. naujosios E. 
Balsio operos “Kelionė į Tilžę” spek
takliu. Ji buvo paruošta praėjusio 
sezono užbaigai. Direktoriaus V. No
reikos pranešimu, Lietuvos opera šie
met minės savo šešiasdešimtmetį. 
Jos veikla buvo pradėta Kaune ir da
bar tęsiama Vilniuje. Sukakčiai bus 
skirtas naujas G. Verdi “Traviatos” 
pastatymas gruodžio 31 d. Jį ruošia 
dirigentas R. Geniušas, rež. R. Sipa
ris ir dail. F. Navickas. Gruodžio 4 
d. sukaks 55 metai Lietuvos baletui, 
pirmuosius žingsnius taip pat pradė
jusiam L. Delibo “Kopelija” Kaune. 
Sukakties proga “Kopelija” susilauks 
naujo pastatymo, kuriuo rūpinasi di
rigentas V. Viržonis, baletmeistris V. 
Brazdylis ir dail, H. Ciparis. šiuo 
metu naujus baletus kuria kompozi
toriai: J. Širvinskas — “Sudeginto 
kaimo varpas”, A. šenderovas — 
“Mergaitė ir mirtis”, R. žigaitis — 
“Praėjo mergina”. Naujas operas 
yra pažadėję kompozitoriai V. Klova, 
V. Laurušas, F. Bajoras. Į teatro re
pertuarą bus įtraukta P. Čaikovskio 
naujai pastatyta opera “Eugenijus 
Oneginas”, jo baletas “Miegančioji 
gražuolė”, baletmeisterio V. Brazdy- 
lio paruoštas teminis baleto miniatū- 
rų vakaras. Neužmiršta ir mažoji te
atro salė, kuriai parinkta britų kom
poz. W. Waltono pagal A. Čechovą 
sukurta opera “Meška”. Šia premje
rą ruošia dirigentas J. Aleksa, rež. 
V. Mikštaitė ir dail. H. Ciparis. Di
rektorius V. Noreika nusiskundžia, 
kad teatrui vis dar trūksta choro, ba
leto, orkestro artistų. Rugsėjo pra
džioje sol. V. Noreika su sol. G. Apa- 
navičiūtė lankėsi R. Vokietijoje. Jie
du atliko pagrindinius G. Puccini 
“Toscos” vaidmenis Weimaro teatre.

KINO DIENAI BUVO SKIRTAS 
renginys “Vilnius-80”. Vilniečiams 
parodyti lietuviški filmai: rež. A. 
Kundelio — “Sužeista tyla”, sukurtas 
pagal J. Požėros romaną “šalnos”, 
rež. H. Šablevičiaus — “Mažos mūsų 
nuodėmės”, kuriam pagrindą davė 
R. Kašausko romanas. H. Šablevičius 
lig šiol' pasižymėjo dokumentiniais 
filmais. “Mažos mūsų nuodėmės” — 
jo debiutinis žingsnis į meninius fil
mus. Dokumentiniai filmai apie spor
tą buvo rodomi “Pergalės” kino tea
tre. Čia taipgi įvyko žiūrovų susitiki
mas su kūno kultūros ir sporto ko
miteto darbuotojais, Maskvos olim
piados čempijone ir pasaulio rekor
dininke 200 m plaukime krūtine Li
na Kačiušyte. Rež. G. Skvarnavičiui 
buvo skirtas vakaras “Kronikos” ki
no teatre “Pasijuokime ir susimąs
tykime drauge”. Lietuviški, filmai 
taipgi buvo rodomi ir kituose Lietu- 

. vos miestuose. Daug dalyvių susilau
kė specialus renginys Palangoje 
“Lietuvos kinas Palangos kurorte”. 
Poilsiautojai susitiko su filmo “Vel
nio sėkla” kūrėjais, matė filmus 
“Mažos mūsų nuodėmės”, “Sužeista 
tyla”. Renginin buvo įtraukti kūry
biniai aktorių H. Kurausko ir E. Že- 
bertavičiūtės vakarai. v. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

DHOLKRn

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

AKTYVAI — virš 18 milijonų
KASOS VALANDOS: =
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 E 
Šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 101/Ą%
term, indėlius 1 metų 10’/2%
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tą 11 %
taupomąją s-tą 9'/i%
spec. taup. s-tą 9%%
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo..................13 %
mortgičius nuo 12 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

OTEDUAII’C EBIDC 406 Roncesvalles Avė.dBErnAUd rUKa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnausi A. BllŪdZIUS

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) a elefonaS 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

PARKSIDE mI;tket
335 Roncesvalles Avė., _ , _ „ —~
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių 
Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

INDRĖ PAŠKAUSKIENĖ duoda 

mankštos pamokas
Toronto Lietuvių Namuose 

pirmadieniais (pradedant spalio 6) 7-8.30 v. vakaro
Informacijų teirautis bei registruotis vakarais 

telefonu 921-3883 (Indrei)

©^SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

“Vyčio” sporto klubo metinis na
rių susirinkimas įvyks spalio 14 d., 
7 v.v., Toronte Lietuvių Namuose. 
Maloniai kviečiame visus, kuriems 
rūpi sportas, atvykti į ši svarbų susi
rinkimą.

Sporto klubo “Vytis” 
valdyba

SPORTAS LIETUVOJE
Ruošiantis naujajam krepšinio se

zonui, Vilniaus sporto rūmuose įvy
ko keturių augščiausios lygos koman
dų varžybos, kuriose dalyvavo pra
ėjusio sezono vicečempijonas Kau
no “Žalgiris”, Vilniaus “Statyba”, 
Maskvos “Dinamo” ir Leningrado 
“Spartakas”. Buvo kovojama dėl Vil
niaus miesto komjaunimo įsteigtos 
taurės. Ją laimėjo žalgiriečiai, antro
je vietoje palikę “Statybą”, trečioje 
— Maskvos “Dinamo”. Šios trys ko
mandos varžybas baigė su vienu pra
laimėjimu. “Žalgirį” netikėtai nuga
lėjo “Statyba” 101:94, o pastaroji su
klupo prieš “Dinamo” komandą 96: 
94. Teisėjams teko daryti sprendimą, 
remiantis pasiektų krepšių skaičiu
mi. Pagal šią aritmetiką “Žalgiris” 
turėjo plius 9 taškus, “Statyba” — 
plius 5, “Dinamo” — minus 14.

Lietuvos teniso veteranų pirmeny
bės buvo surengtos Palangoje. Cem- 
pijonu tapo Fizikinių-techninių ener
getikos problemų instituto sekreto
rius V. Eva, baigmėje įveikęs vilnie
tį gydytoją V. Tamulaitį. Trečioji 
vieta teko Vilniaus pedagoginio ins
tituto katedros vedėjui V. Kukliui. 
Dvejetų rungtyje stipriausi buvo pra-. 
ėjusių metų čempijonai V. Eva ir J. 
Burneikis, nugalėję V. Tamulaitį ir 
P. Naujokaitį, šiose pirmenybėse jau 
17-tą kartą dalyvavęs A. Dučinskas 
iš Baisogalos, turintis 71 metus am
žiaus, įstengė nugalėti keletą už save 
jaunesnių žaidėjų.

Lietuvos jaunių šachmatų turnyrą 
Klaipėdoje laimėjo vilnietis E. Ro- 
zehtalis, iš 15 galimu surinkęs 12 
taškų. Antrą vietą su 11 taškų už
ėmė vilnietis V. Mališauskas, trečią 
su 10 taškų — kaunietis D. Tvarijo- 
navičius.

Naują Lietuvos rekordą 1500 met
rų bėgime pasiekė šiaulietė L. Bai- 
kauskaitė, šį nuotolį įveikusi per 4 
min. 3,6 sek. Ji laimėjo I vietą Po
dolske surengtose lengvosios atleti
kos varžybose V. Kučo atminimui.

Parašiutininkai kovojo dėl Lietu
vos aviacijos sporto federacijos tau
rės. Vyrų grupėje ji teko A. Ciosui, 
moterų — G. Pugačiovai. Teoriniais 
bei praktiniais parašiutinio sporto už
siėmimais bene labiausiai yra pagar
sėjęs prieš trejus metus Kapsuke 
(Marijampolėje) įsteigtas techninis 
aviacijos sporto klubas.

Aukojo”Tėviskės Žiburiams”
$100: Toronto Lietuvių Namai, Ju

lius Strodomskis, R. Geležiūnas; $50: 
Mokytojų Studijų Savaitė Dainavoje, 
Vikt. Staškūnas, Valė Bagužienė; 
$30: JAV LB Palm Beach apylinkės 
valdyba; S26: Bronius Abromonis; 
$25: Walter Pocius; $23; Tony Janel; 
$20: Stasys Vaitkus; $15: Elvira 
Miller.

$10: A. Garkūnas, Tadas Meškaus
kas, Stasys Tamulaitis, Dalius Braz
džionis, Ona Tunaitis, Antanas Pa
tamsis, Kazimiera Butkienė, V. Vin
gelis, M. Zubrickas, Juzė Valaitienė, 
A. Misiūnas; $9: Kazys Prišmantas; 
$7: F. V. Razgaitis, Petras Mikšys.

$6: M. Meiliūnas, Br. Urbas, Pr. 
Rušinskas, Juozas Kalakauskas, P. 
Abromaitienė, A. Jazbutis, Martynas 
Račys, Leonas Ragas, DDS, V. Ru- 
sinavičius, H. Rožaitis, V. Erslovas, 
kun. dr. T. žiūraitis, OP, Jonas Ba
naitis, M. šniuolis, A. Trečiokienė, 
A. Radžiūnas, J. Vitkūnas, Stasys 
Kuzmas, A. Ragelis.

$5: prel. V. Balčiūnas, Donatas 
Bielskus, M. Borusienė, Jurgis Jakai
tis, Alma Rolia (Mrs.), Jieva Kut- 
ka, Kazys žilvitis, Bronius Macians- 
kis, Monika Jurkšienė, Aldona Gai- 
dauskas, dr. L. Kriaučeliūnas, A. 
Grigonis, J. Jakaitis, Laima Stepai- 
tienė; $4: Nerija Linkus, Balys Lu
kas, Ona Ratkevičienė, kun. J. Vėlu- 
tis, prof. R. J. Vaišnys, A. Lastaus
kienė; $3: Loreta Kongats, S. Zavie- 
nė, Pijus Vaičaitis, V. Gruzdys, K. C. 
Šimkus, M. Vaišnys; $2.50: R. Sta
naity tė.

$2: A. Kenstavičius, Jurgis Vir- 
kietis, Jonas Rugienius, V. A. Ra- 
džius, A. Vaškevičienė, L. Narkevi
čius, V. Mačikūnaš, E. Bobelienė, J. 
Cicėnas, K. Giedraitis; $1: B. Jase
vičius, J. Atkočaitis, M. Zavadskas, 
J. A. Raulinaitis, F. Ignaitienė, P. 
Dundys, Anna Pikutis, Vincas Mi
cevičius, J. Šiaučiulis, V. Abromaitis, 
A. Kraujalis, A. Dargis, Jadvyga 
Smulskis, A. Landsbergis, V. K. Ba- 
nelis, P. Ramaitis, D. Kvietys, J. 
Šarkienė, D. Naginskas; E. Šakienė,

Sovietų Sąjungos aviamodelininkų 
jaunių pirmenybėse Ivanove pasižy
mėjo kauniečiai Rolandas Jasmontas 
ir Gintaras Bernotas. Jų modeliai, 
vairuojami radijo bangomis, laimėjo 
oro kautynes.

Vilniaus Gilužės ežere buvo su
rengtos Lietuvos jaunių vandens sli
dinėjimo varžybos. Slalomo rungtį 
laimėjo Vilniaus žalgirietis E. Cer- 
nyšovas ir jaunių čempijonė N. ču- 
chonceva. Figūrų rungtyje stipriau
si buvo E. Micevičius iš Elektrėnų ir 
“Nemuno” komandos atstovė D. Ma- 
laiškaitė. Šiuolius nuo trampolino ap
sunkino lietus, didelės bangos, stip
rus vėjas. Laimėtojais tapo vilnie
čiai A. Cadovičius ir N. Cuchonceva. 
Bendroje įskaitoje Lietuvos čempi- 
jonų vardus išsikovojo: vaikinų gru
pėje — E. Micevičius su 506,3 tšk., 
merginų — N. Cuchonceva sū 668,7 
tšk.

Lietuvos lakūnai 11-tą kartą savo 
jėgas išbandė dėl S. Dariaus ir S. Gi
rėno pereinamojo prizo. Varžybos vy
ko virš Kivykiškių aerodromo. La
kūnams teko atlikti keturias rungtis 
— privalomų, laisvų, nežinomų ir 
baigminių pratimų, čempijono var
dą išsikovojo kaunietis Steponas Ar- 
tiškevičius, laimėjęs visus pratimus. 
Antrąsias vietas pratimuose ir dau
giakovėje užėmė vilnietis J. Kairys, 
trečioje vietoje palikęs vilnietį R. 
Paksą.

Skautų veikla
• Rugsėjo 21 d. “Rambyno” tun

tas su “Šatrijos” viešniomis Toronto 
salose šv. Mišiomis, sueigomis, bend
rais žaidimais ir vaišėmis pradėjo 
naujuosius skautiškos veiklos metus. 
Mišias Šv. Ritos šventovėje atnaša
vo dvasios vadas s. kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM. Visam susirinki
mui vadovavo tunt. ps. L. Saplys, 
maistu rūpinosi sk.-vyčiu kandidatai, 
vad. G. Karoso. Laužui vadovavo V. 
Barakauskaitė. Dalyvių buvo apie 60. 
Skauto įžodį atliko K. Galius. Suei
gos dalyvius pasveikino rajono va
deiva v.s. L. Kalinauskas.

• Šį sekmadienį, spalio 5 d., 4 v. 
p.p. Lietuvių Namuose Toronto vi
suomenei yra rengiamas Vytauto Di
džiojo mirties 550 metų sukakties 
paminėjimas su fil. Rasos Mažeikai
tės paskaita ir Toronte dar negirdė
tu birbynininku Rimvydu Kasiuliu 
iš Čikagos. Programoje taip pat da
lyvaus ir Hamiltono dainos vienetas 
“Aukuras-Daina”, vad. E. Kudabie
nės. Minėjimą rengia skautininkų- 
kių ramovė.

• Mindaugo dr-vės sueiga — spa
lio 20, pirmadienį, 7 v.v. Prisikėlimo 
Parodų salėje. Varžybos pradėtos — 
prašome atvykti i visas sueigas.

C. S.

A. Velavičius, G. Vasiliauskaitė, U. 
Matis, N. Draugelienė.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$55: Jonas Paberžis; $20: prel. V. 
Balčiūnas, A. L. Klimaitė, A. Ginio- 
tis, Juozas Grabys, G. Rugienis, R. 
Mitalas, kun. V. Martinkus, dr. F. 
V. Kaunas, E. Dulkienė, Irena Eh
lers, Alg. Eimantas, kun. A. Karalis, 
dr. A. Matukas, Donatas Bielskus, 
Petras Putrius, dr. E. Zubrys, A. Me
delis, Marija Kizienė, Dalius Braz
džionis, St. Paškauskas, Vyt. Rips- 
kis, Alma Rolia (Mrs.), Jieva Kut- 
ka, J. Juška, V. ž. Vaičiūnai, Jo
nas Sepulis, Kazys Ožalas, Justas 
Vaičius, Kazys žilvitis, Ed. Valeška, 
Jurgis Ciparis, kun. A. Bertašius, 
kun. Paul Dilys, A. Brajus, Marija 
Kybartaitė, Bronius Macianskis, E. 
Lenkauskas, MD, dr. L. Kriaučeliū
nas, A. Karnius, Jonas Krištolaitis, 
dr. A. Butkus, G. J. Vėlyvis, Stasė 
Vaičaitis, Lidija Ringienė, dr. Ju
lius G. Puodžiukas, S. Ramanauskas, 
P. Pekarskienė, V. Sakas, Jonas Vie- 
raitis, O. Yurkienė, V. Kačergius, J. 
Seniūnienė, V. Siminkevičius, H. Ba- 
jalis, dr. V. Kvedaras, Jonas Gela
žius, J. Puodžiukas, kun. W. Wolko- 
vich, M. Paukštienė, B. Pakulis, 
Petronėlė Vindašienė, J. Mikučio- 
nis, Balys Gaidžiūnas, K. Balčiūnas, 
Alf. Pargauskas, Juozas Rupinskas, 
V. Bruzgis, J. Prasauskas, St. Gai- 
levičius, I. Raškevičienė, J. Vidman
tas, R. Kazlauskas, E. Kazlauskas, V. 
Mikėnienė, A. P. Stanėnas, V. Gra
žulis, Stasys Kuzmas, Pr. Sakalas, P. 
žemaitis; $25: Juozas Vileniškis.

Už dvejus metus po $20 rėmėjo 
prenumeratas atsiuntė: kun. P. But
kus, Z. Pesliakas, Vida Valaitis, R. 
Kuliavas, Antanas Patamsis, Algi
mantas Valiūnas.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.

• Supažindikite savo draugus su 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

Karas palietė kanadiečius KANADOS ĮVYKIAI

Irako karas su Iranu palietė 
ir Kanadą bei kanadiečius. Nuo 
Irano bombų iš Irako Basros 
uosto į Kuweita pabėgo 62 ka
nadiečiai, dirbę ten amerikiečių 
firmos statomoje naftos valyk
loje. Nė vienas kanadietis ne
nukentėjo, nors žuvusių eilėse 
buvo amerikiečių ir britų. Pabė
gusieji laimingai pasiekė Kana
dą. Jeigu karo veiksmai sutruk
dytu naftos tiekimą Persijos 
Įlanka, jos importas sumažėtų 
ne tik Kanadai, bet ir kitoms 
valstybėms. Iš paties Irako, jau 
nutraukusio naftos tiekimą, Ka
nada kasdien Įsiveždavo tik po 
30.000 statinių. Naftą vartojan- 
čios šalys yra pasirašiusios su
tarti, pagal kurią jos yra Įsipar
eigojusios apkarpyti naftos im
portą, jeigu kiltų jos tiekimo 
problemos. Tokiu atveju Kana
da buvo priversta atsisakyti ne
mažos dalies importo iš užtik
rintos Venecuelos rinkos. Ta da
lis tektų kitoms šalims, šiuo me
tu Vakarų pasaulio valstybės 
naftos atsargų turi maždaug 
pusmečiui. Jeigu karas užtruk
tų ilgesnį laiką ar dėl jo nuken
tėtų naftos šaltiniai, net ir Ka
nados laukia naftos gaminių 
normavimas vartotojams.

Otavoje po dvejų metų per
traukos vėl susitiko provinciniai 
finansų ministerial su Kanados 
finansų ministeriu A. Mac- 
Eachenu. Pokalbiai daugiausia 
lietė naująjį Kanados biudžetą, 
kurį A. MacEachenas yra įsipar
eigojęs paskelbti antroje spalio 
pusėje, kai darbą bus pradėjęs 
federacinis parlamentas. A. 
MacEachenas prisipažino, kad 
naujajam biudžetui, būtinai rei
kia daugiau pajamų, kurios su
mažintų beveik $15 bilijonų sie
kiantį dabartinį deficitą. Gali
mas dalykas dėlto teks padidin
ti pajamų mokesčius kanadie
čiams. A. MacEachenas taipgi 
pranašavo, kad infliacija, per
žengusi 10%, šiame lygyje gali 
išsilaikyti sekančius 18 mėne
sių. Kainų bei atlyginimų kont
rolės, kuri buvo įvesta 1975 m. 
ir vėliau atšaukta, šį kartą jis 
neplanuoja sugrąžinti. Pastaruo
ju metu krintantis ekonominis 
Kanados augimas, A. MacEache- 
no nuomone, galbūt bus sustab
dytas ir vėl pradės kilti tik se
kančių mėtų, pabaigoje. “

Naftos problemų aptarimą šią 
savaitę pradeda Kanados ener
gijos išteklių min. M. Lalonde 
su tos srities Albertos ministe
riu M. Leitch. Albertos vyriau
sybė, nesulaukdama susitarimo 
su Kanados vyriausybe, nuo 
rugpjūčio 1 d. statinę naftos pa
brangino $2 iki $16.75. Ši kaina 
vis dar tebėra 100% žemesnė 
už naftos kainas pasaulinėje rin
koje. Alberta dabar vėl planuo
ja naftos kainos padidinimą $2, 
tačiau šį kartą su tokiu pakėli
mu žada nesutikti federacinė 
vyriausybė. Didžiausią proble
mą sudaro naftos išsiurbimas iš 
dervingo- smėlio Albertoje. Šį 
Alsands projektą buvo užsimo
jusi vykdyti grupė naftos bend
rovių su “Shell Canada” prieš
akyje. Kelią pastoja labai bran
gi tokio proceso technologija, 
kurią šiuo metu tegalėtų užtik
rinti garantuota tokios naftos 
kaina po $38 už statinę. Kadan
gi naftos kainos vis dar nėra su
tartos, minėtoji grupė atsisakė 
šią žiemą numatytų $50 milijo
nų darbų, o ateityje ji gali iš 
viso atsisakyti to projekto. Del
simas yra nustolingas abiem pu
sėm. Dienraščio “The Globe 
and Mail” pranešimu, prieš tre
jetą metų projekto įgyvendini
mas būtų kainavęs $4 bilijonus, 
o dabar jau reikia $8 bilijonų.

Kanados Gydytojų Draugija, 
turėjusi suvažiavimą Vankuve
ryje, pagrasino gydytojų unijos 
Įsteigimu, jeigu bus įgyvendinti 
karališkosios komisijos pasiūly
mai federacinei vyriausybei. Ta 
komisija, vadovaujama augš- 
čiausiojo teismo teisėjo Emmet- 
to Hali, siūlo, kad gydytojams 
būtų uždrausta reikalauti iš pa
cientų augštesnio atlyginimo, 
negu yra numačiusios provin
cijose veikiančios valstybinės 
sveikatos draudos įstaigos. Ne- 

’sutarimų atvejais komisija pa
taria laikytis abiem pusėm pri
valomo arbitro sprendimo. Ka
nados 33.000 gydytojų unijos 
steigimo mintį kritiškai sutiko 
šiaipjau unijoms visada prita
riantis Kanados Darbo Federa
cijos pirm. D. McDermottas. Pa
sak jo, juokinga gydytojams 
kalbėti apie kažkokią naują uni
ją, kai jie jau turi šias pareigas 
pilnai atliekančią Kanados Gy
dytojų Draugiją. Skirtumas tik 
galbūt tas, kad lig šiol ji nieka
da nepraktikavo streikų.

Atskirus Kanados ginkluotųjų 
pajėgų vienetus 1969 m. sujun- 

t

gė anuometinis liberalų krašto 
apsaugos, min. P. Hellyeris, su
silaukdamas nemažos kritikos. 
Ypač aštrios kritikos susilaukė 
jo įvesta bendra uniforma, dėl 
kurios savo uniformų turėjo at
sisakyti pėstininkų daliniai, ka
ro laivynas ir karo aviacija. Tos 
jų uniformos iš tikrųjų buvo bri
tiškos, o naujoji — grynai ka- 
nadiška. Nepatiko kariškiams ir 
bendi-a vadovybė, gerokai suma
žinusi krašto apsaugos išlaidas. 
Esą šia reforma buvo sugriautos 
ligšiolinės tradicijos, turinčios 
didžiulę reikšmę karių moralei. 

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti.
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 

— butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 
-----nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 

prie pat Meksikos įlankos.

REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

Telefonas 489-1543.

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

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

© Priimame siuntinių užsakymus.
o Turime Įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui

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

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

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. (arji Dundas St. W.) Tcz>c none 
Toronto, Ont., M6R 1V5 . FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame M ja ja A JĮ ja
TORONTO LIETUVIŲ FAKfUVlA
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

»
MOKA:

101/2% už 6 mėn. term, indėlius
10’/2% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensiją ir namą planą 
934% speciali taup. sąsk.
9’/4% už taupymo s-tas
6 % už čekiu s-tos (dep.)

AKTYVAI virš 26 mi

IMA:

13% už asm. paskolas

12% už mortgičius

'ijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% Įkainoto turto. Visą nariu gyvybė apdrausta santaupą 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekią ir sąskaitą 
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

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

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

T TV A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
b r 3 S ft |rC g I Apartamentai • Kondominiumai * Nuomosimas

PEAT ra KarnieriėJAX_J2aJLj REALTOR ... BROKER ... NOTARY
17 QT1 A ’T’17 3701 Gulf Boulevard> st- Petersburg Beach, FL 33706 
ttlO A A JL Ju Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

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

Kai Kanados valdymą perėmė 
min. pirm. J. Clarko konserva
torių vyriausybė, buvo sudaryta 
speciali komisija skundams tir
ti. Jos pasiūlymą grįžti į atski
ras ginklo rūšis dabar atmetė 
naujasis liberalų krašto apsau
gos min. G. Lamontagne. Kana
dai ir toliau paliekamos jungti
nės karinės jos pajėgos su ka- 
nadiška uniforma. G. Lamontag
ne taipgi nesutiko ir su pasiūly
mu atsisakyti JAV užpirkto “F- 
18” naikintuvo, kurį vis dar ka
muoja neišspręstos technologi
nės problemos.

GARBENS į

J
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PERDIDELIS KALTINIMAS
Lietuvos žydų atsakymas į kun. J. 

Prunskio laišką, manau, supurtė 
kiekvieną šio laikraščio skaitytoją, 
gal net ir mūsų erzelynės inžinierius, 
architektus ir kalvius. Nors apie 
999.85 iš tūkstančio lietuviai supra
to ir apgailėjo žydų tragediją, taip 
pat nemažas skaičius juos vienaip ar 
kitaip gelbėjo, bet jie vistiek nesi
liauja kaltinę ir niekinę bejėgę mūsų 
tautą pasaulio akyse.

Jie, kaip ir komunistai, už vieną 
nusikaltusį jų dogmai šeimos narį 
keršija ir baudžia visą šeimą bei gi
minę. Tai labai vaizdžiai atskleidžia 
J. Oleiskis, Lietuvos Žydų Draugijos 
pirmininkas Jozuės knygos citatoje 
(7,12).

Jozuei vadovaujant, žydai sugriovė 
Jeriko miestą, kurio istorija siekia 
apie 5000 metų prieš Kristų. Jis iš
žudė visa, kas jame buvo gyva: vy
rus, moteris, vaikus, senelius, jau
čius, asilus ir avis, o patį miestą pra
keikė. Jis įsakė izraelitams nieko 
nepasisavinti iš uždrausto karo gro
bio. Tačiau atsirado vienas, vardu 
Akhanas, kuris uždraudimo nepaisė 
ir pasivogė raudoną apsiaustą, 200 
siklių sidabro, 50 siklių auksinę laz
delę ir visa tai paslėpė savo palapinė
je.

Po šito įvykio Jozuė pasiuntė 3000 
karių užimti Hajo miesto, žygis ne
pasisekė, o nepasisekimo priežastis, 
pagal Dievo nurodymą, buvusi ana 
vagystė. Jozuė, patyręs kas yra kal
tininkas, suėmė Akhaną, jo sūnus ir 
dukteris, jaučius, asilus, avis ir pala

NUBAUDĖ TERLECKĄ IR SASNAUSKĄ
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

su akademikas A. Sacharovas, 
kai buvo svarstoma Sergejaus 
Kovaliovo byla.

Prieš A. Terlecko suėmimą 
protestavo Helsinkio grupė 
Maskvoje 1979 m., o Natalija 
Solženicinienė parašė laišką, 
prašydama jį paleisti kaip Sol- 
ženicino fondo atstovą, besirū
pinantį pagalba politiniams ka
liniams ir jų šeimoms.

Antras nuteistasis yra Julius 
Sasnauskas, 21 metų amžiaus. 
Jis dalyvavo bendroje veikloje 
su A. Terlecku ir V. Petkumi, 
dar būdamas mokykloje. Drau
ge su kitais trimis draugais jis 
buvo išvarytas iš mokyklos, nes 
atsisakė liudyti sovietų naudai 
V. Petkaus byloje 1978 m. Bu
vo paimtas kariuomenėn, nežiū

Skatina uždrausti “Lada” importą
TORONTO, ONT. — Pramo

nės ir turizmo ministeris Larry 
Grossmanas kreipėsi į federaci
nę vyriausybę, skatindamas tuo
jau pat uždrausti importą sovie
tinio automobilio “Lada”.

Neseniai paskelbtame pokal
byje L. Grossmanas pareiškė, 
jog sovietai meta savo “Ladas” 
į Kanados rinką pigiom kainom 
ir tuo būdu sudaro grėsmę On
tario automobilių pramonei bei 
jos darbininkams.

“Mes neturėtume laukti, kol 
bus prarasta tūkstančiai darbų 
ir kol “Lada” įsigalės mūsų rin
koje, mums bedelsiant” — pa
reiškė Grossmanas.

“Lados” Kanadoje parduoda
mos po $4,288, t.y. $300-$400 
pigiau nei Š. Amerikos gami
niai.

“Žmonės turėtų pagalvoti, ar 
gali sovietai, nepasižymintys 
praduktyvumu, pagaminti daug 
pigesnį automobilį nei Š. Ame
rikoje” — sakė L. Grossmanas.

“Komunistinėje sistemoje val
džia įsako darbininkams kur, 
kiek ir kaip ilgai jie turi dirb
ti.”

“Žaljavos kainas valdžia nu
stato taip, kaip ji nori. O ji nu
stato jas tokias, kad savo gami
nius galėtų parduoti užsienyje.”

“Aišku, jei Rusijai yra lei
džiama taip pigiai parduoti savo 
automobilius šioje šalyje, tokia 

D IP AU D A (S) 
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 •

k FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8a • NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ

TONY GENYS 231-2839 
VACYS ŽIŽYS 23 2- 1 9 9 0

Įstaigos (416) 2 33 - 3 3 23

pinę su visais priklausiniais. Nepali
ko nei apsiausto, nei sidabro, nei 
auksinės lazdelės. Visus atvarė ir 
atgabeno į Ahoro slėnį. Čia visas Iz
raelis užmušė jį bei jo šeimą akme
nimis ir su visais priklausiniais su
degino.

Vadinasi, už vieno nusikaltimą nu
kentėjo ne tik šeima, bet ir jos gy
vūnija bei daiktinis turtas. Apie žydų 
kerštingumą, ypač gojams, turbūt 
žino visas pasaulis, jei tik susiduria 
su jų raštais bei praktika, štai kodėl 
jie kaltina visą mūsų tautą, nors nu
sikalto tik mažytė jos dalelė.

Taigi, atrodo, tarp žydų ir lietuvių 
šituo klausimu sunkūs yra pokalbiai 
ar susitarimai, nes jie vadovaujasi 
tūkstantmečiais keršto įstatymais, 
kurių jie negali ar nenori peržengti. 
Dėlto į jų kovą prieš mūsų tautos 
garbę lietuviai turi atsakyti tais pa
čiais ginklais, kaip ir žydų, tik ją 
vesti kultūringai ir humaniškai, su
prantant jų širdgėlą.

A. Kalnius

DEVYNIASDEŠIMT SULAUKUS
Ir dar sykį siunčiu metinį atsily

ginimą už prenumeratą. Su kitais 
metais Dievas žino kas bus, nes ma
no amžiuje tai nedaug ką gali iš- 
pranašaut — neužilgo būsiu 90 me
tų. Aš esu laiminga, kad Dievas 
davė geras akis — dar skaitau be 
jokio vargo. Rašyti jau nebegaliu, 
nes ranka neina kur aš noriu.

Sudiev iki kitų metų —
P. Klisevičienė

rint silpnos jo sveikatos, bet pa
leistas po kelių mėnesių. Nepai
sydamas bausmių, J. Sasnaus
kas ir toliau dalyvavo žmogaus 
teisių sąjūdyje, pasirašė raštą, 
prašantį sovietinę valdžią paleis
ti iš kalėjimų bei lagerių V. Pet
kų ir B. Gajauską. Kai liko su
imtas A. Terleckas, J. Sasnaus
kas, drauge su kitais 20 asme
nų, įteikė protesto raštą 1979 
m. lapkričio 8 d. Jis pats buvo 
suimtas 1979 m. gruodžio 11 d., 
nors yra ligonis — serga kaulų 
ir kremzlės uždegimu bei nugar
kaulio iškrypimu. 1979 m. gruo
džio pabaigoje 151 lietuvis ir 
estas pasirašė prašymą paleisti 
jį iš kalėjimo. J. Sasnauskas bu
vo taip pat vienas tų 45 baltie- 
čių, pasirašiusių memorandumą 
prieš Ribbentropo-Molotovo 
sandėrį.

padėtis niekad nesibaigs. Tie
siai sakant, rusai mums kenkia, 
ir tai turi būti sustabdyta” — 
kalbėjo L. Grossmanas. Pr.

Šypsenos
Kad neužkristų

— Buvau pas gydytoją ir pa
sisakiau, kad paskutiniu laiku 
man dažnai atmintis užkrinta,
— guodžiasi draugas draugui.

— Įdomu, ką gydytojas pata
rė?

— Sumokėti iš anksto, kad 
kartais neužkristų. . .

Skoto dovana žmonai
Parneša skotas savo žmonai 

gimtadienio proga nupirkęs 
knygą.

— Betgi, žmogau, ta knyga 
yra Braille šriftu, spausdinta 
akliem skaityti, — nusivylusiai 
pastebi žmona, pažvelgusi į kny
gos raštą.

— Aš žinau, — aiškina vyras.
— Aš tyčia tokią pirkau, kad 
vakarais galėtum skaityti švie
sos neeikvodama. . .

Irgi pokalbis
Sujungtas su klaidingu tele

fono numeriu abonentas stip
riai supyko ir tarė operatorei:

— Jūs kvaila, ar aš kvailas?
— Atsiprašau, — prakalbo 

operatorė, — tačiau šios rūšies

Toronto Lietuvių
Namų nariams

: Pranešame, kad Lietuvių Namų narių :
► SUSIRINKIMAS jvyks 1980 m. spalio 19, į

sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių Namuose, < >
■ Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor Street West *

Susirinkimo>
* 1. Susirinkimo atidarymas
) 2. Valdybos pranešimai:
, a. pirmininko,
► b. iždininko,
’ c. visuomeninės veiklos
, koordinatoriaus,
►

darbotvarkė ’
d. statybos komiteto koordinatoriaus

3. Diskusijos dėl pranešimų <
4. Einamieji reikalai ir sumanymai "
5. Susirinkimo uždarymas *

<
Praneša ir visus narius dalyvauti kviečia — '

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA )

Toronto Lietuvių Namai

tradicinį-metinį
r

PROGRAMOJE: HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS "AIDAS", vadovaujamas 
muziko JONO GOVĖDO, Koncerto pradžia — 7 valandą vakaro.

Šiltas ir šaltas bufetas, baras ir kitos staigmenos. Gros populiarus orkestras, 
įėjimas: suaugusiems — $5.00, studentams — $4.00, pensininkams — $3.00. Vietos 
rezervuojamos. Bilietai gaunami LN raštinėje ar per sekmadienių popietes.

LN visuomeninės veiklos koordinacinis komitetas

Šių metų lapkričio 16, sekmadieni, 4 v.p.p., 
didžiojoje ANAPILIO SALĖJE rengiamos

naujųjų Anapilio kunigų 

SUTIKTUVES
PROGRAMOJE: iškilminga vakarienė, sveikinimo žodis 

ir meninė dalis.
DALYVAVIMAS — $25 porai, pavieniam asmeniui — $12.50. Bilietai gaunami sekma
dieniais po pamaldų Lietuvos Kankinių parapijos salėje, šiokiadieniais — pas Reginą 
Celejewskq (telefonas 231-8832).

Sutiktuves rengia ir visus parapijiečius bei jų kaimynus dalyvauti maloniai kviečia — 
Lietuvos Kankinių parapijos komitetas

' informacijų mes negalime duo
ti, nes mūsų įstaigoje nėra psi
chiatrijos skyriaus.

Moteris, moteriai, moterį- ■ •
Šiandieninis pasaulis perdaug 

dėmesio kreipia moterims, žiū
rėk, gimė berniukas — ir visi 
tik klausia:

— O kaip jaučiasi motina? 
Kaip jos sveikata? . . . Vedė vy
ras — ir visi tik stebisi:

— O, kaip gražiai atrodo jo 
žmona! Mirė vyras — ir visur 
tik girdisi:

— O kiek jis paliko našlei? 
Kaip toji vargšė pragyvens?

* * *
Žmogus senatvėje nėra gud

resnis, o tik atsargesnis — (He
mingway).

Jonuko klausimas
— Tėveli, ar šunys reikalingi 

medžiotojui-tam, kad apgintų jį 
nuo zuikiu?*■ f

Gramatika ir zoologija
— Kokia kalbos dalis yra 

“kiaušinis”? — klausia mokyto
jas ūkininko sūnų.

— Daiktavardis.
— O kokios giminės?
— Tai, ponas mokytojau, pa

aiškės tik tuomet, kai kiaušinis 
bus išperėtas.

Parinko Pr. Alš.

I « I
All Seasons Travel, B.D.I V. BAČĖNAS

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

fe/. 533-3531
nuo 11 V.T. iki 7 v.v.

INSURANCC

ĮVAIRYBĖS
MOTERYS — STIPRIOJI LY
TIS?

Moterys turi dvigubai dau
giau prieš ligas kovojančių ge
nų savo chromozomuose, negu 
vyrai. Tai duoda moterims stip
resnę imunologinę apsaugą 
prieš visą eilę virusų ir bakteri
jų-

Tai rodo dr. D. Purtillo ir dr. 
J. L. Sullivano iš Massachusetts 
universiteto duomenys, p a- 
skelbti “The American Jour
nal of Disease of Children”.

Tie papildomi genai padeda 
išaiškinti, kodėl mažiau moterų 
serga ar miršta, palyginus su 
vyrais. Moterys gyvena ilgiau 
kaip vyrai beveik aštuoneriais 
metais.

Vyriausybės lėšomis atlikta 
gyvenimo būdo ir širdies ligų 
studija Framinghame, Mass., 
rodo, kad moterys turi mažesnį 
palinkimą sirgti širdies ligomis 
kaip vyrai. Ta studija paneigia 
tvirtinimą, kad darbas už namų 
ribų padaro moteris labiau lin
kusias sirgti širdies ligomis 
kaip šeimininkės.

Kaip praneša “American 
Journal of Public Health”, stu
dija, apimanti 387 dirbančias 
moteris, 350 šeimininkių ir 580

maloniai kviečia mielus tautiečius 
iš arti ir toli atsilankyti j ŠAUNŲ

lapkričio 15, 
šeštadienĮ, 
6.30 v. vakaro, 
Karaliaus 
Mindaugo 
menėje, 
1573 Bloor St. W.,
Toronte

vyrų, rodo, kad mažiausiai šir
dies ligų pasitaiko tarp netekė
jusių moterų, ilgiausiai dirban
čiu. .Drėgmė žiemą

Reliatyvi drėgmė jūsų namuo
se turi būti mažiausia 35%, sa
ko Amerikos Medikų Draugija. 
Jei oras yra sausesnis, jūsų 
gerklė ir nosies takai yra erzi
nami. Tuo būdu sumažėja jūsų 
atsparumą žiemos kosuliui ir 
peršalimui. To galima išvengti 
vartojant automatinį drėkintu
vą ar laikant indą su vandeniu 
arti šilumos šaltinio.
(“U.S. News & World Report”, 
1980.1.14) J. Str.

Delhi-Tillsonburg
A.a. STASYS LIAUDINSKAS mi

rė rugsėjo 21 d. o laidotuvių proga 
tautiečiai parėmė lietuvišką spaudą, 
suaukodami “T. Žiburiams” $51 per 
J. Vitą. Aukojo $10: P. Augaitis, B. 
V. Vytas; $6: E. Rasokienė; $5: P. 
Pargauskas, M. K. Povilaičiai, M. R. 
Norkus, V. Gaieckas, F. Gurklys.'’

A.a. PLACIDAS MICKEVIČIUS 
mirė rugsėjo 22 d. St. Thomas Elgin 
General Hospital. Palaidotas lietu
vių kapinėse Mįssissaugoje rugsėjo 
25 d. Ta proga spaudai paremti au
kojo ‘‘T. Žiburiams” per J. Vitą $10: 
J. Vitas; $5: K. Ratavičius, K. Luko
šius, M. B. Povilaičiai, S. A. Olekai, 
J. Jauneika; iš viso $35. V.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis

TORONTO
Apylinkės tarybos 

rinkimai
KLB Toronto apylinkės val

dyba skelbia apylinkės tarybos 
rinkimus, kurie įvyks š.m. lap
kričio 16, sekmadienį. Valdybos 
sudaryta rinkimų komisija: 
pirm. Petras šturmas, nariai — 
D. Barkauskienė, E. Girdauskas, 
L. Kuliavienė, A. Vekterytė.

Norintys siūlyti kandidatus Į 
apylinkės tarybą arba patys 
kandidatuoti prašomi nuo š.m. 
rugsėjo 28 iki spalio 5 d. kreip
tis į vieną šių asmenų: Rimą 
Kuliavą (766-2996), Aldoną Ši- 
monėlienę (249-2637), Vytą Kul
nį (769-1266). Galima kreiptis 
ir sekmadieniais po pamaldų 
Prisikėlimo bei Lietuvos Kan
kinių parapijose ir Lietuvių Na
muose. Kandidatai turi pasira
šyti sutikimo lapą ir užsimokėti 
nario įnašą.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba

Spaudos darbuotojas ir poe
tas Klemensas Jūra, paviešėjęs 
savo žento Jaunučio Šelmio bei 
dukros Živilės šeimoje ir pas 
kitus gimines spalio 3 d. išskri
do Brazilijon, kur jis pastoviai 
gyvena. Rugsėjo 27 d. Mindau
go ir Marijos Šelmių namuose 
išvykstančiam svečiui buvo su
ruoštos išleistuvės, kuriose da
lyvavo gausus būrys tautiečių, 
ypač turinčių ryšių su Brazilija. 
Kl. Jūra, viešėdąmas Kanadoje, 
aplankė visą eilę miestų bei vie
tovių, matėsi su daugeliu Kana
dos lietuvių. Taip pat jis buvo 
nuvykęs į New Jersey JAV-se 
ir susitiko su broliu, kurio ne
matė 40 metų. Svečias iš Brazi
lijos pažadėjo ir toliau bendra
darbiauti “T. Žiburiuose”.

Rimas Danaitis, baigęs akade
minius mokslus, kurį laiką mo
kytojavo vienoje Montrealio 
gimnazijoje, vėliau persikėlė 
dirbti į pradinę indėnų mokyk
lą Fort Chimo, Que. Ši vietovė 
yra tolimoje šiaurėje, 30 mylių 
nuo Ungavos įlankos, pasiekia
ma tik lėktuvais. Ten R. Danai
tis domisi indėnų kultūra bei 
jų gyvenimu. Jo tėvai gyvena 
Toronte.

Laidotuvių proga yra įprasta 
pareikšti užuojautą velionies ar
timiesiems ir Įteikti Mišių kor
telę. “T. Žiburiai” atspausdino 
naują laidą tokių lietuviško sti
liaus kortelių, kurių autorius 
yra a. a. dail. Telesforas Valius. 
Jos gaunamos pas lietuvius ku
nigus ir “TŽ” administracijoje.

A d vo ka tas
Algis S. Pacevičius, 

B.Sc.,LL.B.

perkėlė savo įstaigą į naujas patalpas.

Dabartinis adresas:
2299 Dundas St. w., Telefonai:
suite 303
Toronto, Ontario Įstaigos (416) 537-2643
M6R 1X7 namų 233-0303
(Kampas Bloor ir Dundas St.)

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

B.A. M.L.S. LL.B.

2467 Bloor St. W. Telefonai:
Toronto, Ontario įstaigos (416) 762-3331 
M6S 1P7 namų 249-2637

W G. DRESHER
T\ Tb INSURANCE
IJRESHER-BaRAUSKAS ageucy

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

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

LIETUVOS LAISVĖS KOVO
TOJAS VLADAS ŠAKALYS, 
daug kentėjęs sovietiniuose ka
lėjimuose bei lageriuose ir per 
Suomiją pasiekęs laisvąjį pa
saulį jau spėjo aplankyti keletą 
lietuvių gyvenviečių JAV-se. Š. 
m. spalio 6 d. jis atvyks Ka- 
nadon, aplankys Otavą, Toron
tą ir galbūt Hamiltoną, kur, ti
kimasi, dalyvaus Kanados Lie
tuvių Dienoje. Taip pat padarys 
pranešimą Toronto lietuviams.

šimtametės Uršulės Petkūnie- 
nės dukra Elena Aukštakalnie- 
nė savo motinos šimtojo gimta
dienio proga paaukojo “T. Žibu
riams” $50.

Vilniečių veikalui “Rytų Lie
tuva” išleisti aukojo $5i00: Ka
nados Lietuvių Fondas; $100: 
Silvestras ir Elena Jokubiliai iš 
Delhi, Ont.; $25: Ignas Šajauka 
iš St. Catharines, Ont., Petras 
Polgrimas iš St. Catharines, 
Ont.

Angelė ir Mindaugas Misevi- 
čiai sulaukė antro sūnaus š. m. 
rugsėjo 14 d.

Toronto švietimo vadyba 
šiais mokslo metais rūpinasi 
Įvesti pradinėse mokyklose gim
tųjų kalbų dėstymą — “Heri
tage Languages Program”. Ši 
programa pradėta vykdyti rug
sėjo 22 d. Jai skiriama 2,5 va
landos į. savaitę atitinkamose 
mokyklose. Tuo reikalu buvo 
išsiuntinėti laiškai tėvams per 
mokinius. Jeigu tėvai tokių laiš
kų negavo, tesikreipia į vietinę 
mokyklą. Lietuvių kalbos moky
mas yra sutelktas Šv. Vincento 
Pauliečio mokykloje, kurios pa
talpose veikia šeštadieninė lie
tuvių mokykla, vadovaujama 
Vyt. Biretos.

Vokiečių laikraščių grupė su
sijungė ir išleido vieną jungtinį 
savaitraštį “Kanada Kurier” ir 
“Amerika Woche”. Iš kelių lair 
dų Įvairiose vietovėse paliktos 
tiktai dvi laidos — Kanadai ir 
JAV-ėms. Metinė prenumerata 
— $20. Pakeistas ir dydis — iš 
didžiojo formato pereita į tab- 
loidinį. Viename numeryje yra 
52 psl. Dalis nuotraukų — spal
votos.

Pajieškojimas
JONO BILOTO, sūnaus Liudviko, 

gimusio 1920 m., jieško brolis Lietu
voje. Jį patį arba apie jį žinančius 
prašome atsiliepti šiuo adresu: J. 
Kliorienė, 1543 Holmden Rd., So. 
Euclid, Ohio, 44121, USA.

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai
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Spalio 10, penktadienį

I i i $

Poezijos - dramos VAKARAS, 
HAMILTON PLACE, mažojoje teatro salėje, 50 Main Street West. 
PROGRAMĄ atliks Hamiltono dramos teatras "AUKURAS" ir Toronto 
teatros "AITVARAS". Pradžia — 8 v. vakaro. įėjimas — $4 ir $6.

Spalio 12, sekmadienį
Pamaldos katalikams - 2 v.p.p. katedroje, 714 King St. W. 
Pamaldų metu giedos jungtinis choras, solistai — A. Pakalniškytė 
ir V. Verikaitis. Pamokslas — vietos vyskupo P. Riding.

Pamaldos evangelikams - 2 v.p.p. latvių šventovėje,
18 Victoria Ave. S.

v

p

Jaunimo susipažinimo VAKARAS
su ŠOKIAIS — Jaunimo Centre, 48 Dundurn St. N. Gros geras orkestras. 
Pradžia — 7.30 valandą vakaro. Įėjimas — $3,00.

Solistė Gina čapkauskienė ir Auš
ros vyrų oktetas sėkmingai atstova
vo lietuviams parodoje “Žmogus ir 
jo pasaulis”.

šimtai žiūrovių gėrėjosi koncertu, 
sukeldami dideles ovacijas.

Po šio gražaus pasirodymo solistė 
Gina yra pakviesta eilei koncertų 
Kvebeko provincijoje. Spalio 5 d. ji 
koncertuos Bostone, akmpanuojant 
pianistui Vytui Bačkiui. Koncertą 
rengia lietuvių radijo programa 
“Laisvės varpas”. Spalio 12 d. Gina 
dainuos Hamiltone didžiajame Lie
tuvių Dienos koncerte.

Stasys ir Sofija Vaškiai, St. Peters- 
burgo lietuvių veikėjai, viešėjo So
fijos sesers Elenos ir svainio Povi
lo Gerhardų šeimoje. P. E. Gerhar
dai minėjo savo vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Svečiai taip pat aplankė sa
vo draugus bei pažįstamus.

Aušros Vartų parapijos choras po 
vasaros atostogų pradėjo repeticijas. 
Buvusiai vadvėi M. Roch atsisakius 
iš pareigų, chorui vadovauti pakvies
tas jaunas muzikas D. Stankevičius. 
Į chorą kviečiami balsingi vyrai ir 
moterys, ypač sopranai.

Lituanistinė mokykla mokslo me
tus pradėjo pamaldomis, kurias la
bai įdomiai, su procesija, laikė kape
lionas kun. J. Aranauskas. Tai buvo 
graži procesija mokinių, mokytojų 
ir tėvų.

šiais mokslo metais mokiniai su
skirstyti grupėmis pagal lietuvių 
kalbos mokėjimą ir sugebėjimą. Pir
mą grupę moko J. Adamonytė, II — 
A. Baršauskienė, III — J. Adamo- 
nienė, IV — S. Ališauskienė, V — 
M. Jonynienė ir A. Knystautienė.

Be to, mokykloje dirba seselė Te
resė ir Linas Staškevičius. Va-kams, 
kurie nemoka lietuviškai, yra spe
ciali klasė. A. A.

RENKU
senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles, ir 
kitą lietuvišką medžiagą.

P. ADAMONIS
722-3545 (Montrealyje)

II Spalio 11, šeštadieni, 7v.v
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Hamiltono karių salėje, 200 James Street N. 
Gros J. Vaičiaus orkestras iš 10 asmenų. Veiks baras, užkandžių bufetas, 
bus stambių laimikių loterija. Įėjimas — $6,00, studentams — $4,00. 
Galima iš anksto užsisakyti-rezervuoti stalus, Įsigyjant 10 bilietų visam 
stalui. Kreiptis į J. Stankų, 121 Rothsay Ave., Hamilton, Ont. L8M 3G3, 
telefonas (416) 545-5432.

Kanados Lietuvių Jaunimo S-gos suvažiavimas 
Spalio 11, šeštadienį, 8.30 v.r., "Holiday Inn", 150 King St. E. Hamiltone 

Šachmatų simultanas — parapijos salėje, 52 Dundurn St. 
N., šeštadienį, 11 v.r. Buvęs Kanados ir Lietuvos šachmatų meisteris 
P. Vaitonis duos šachmatų simultaną. Norį dalyvauti simultane regist
ruojasi pas L. Koperskį tel. (416) 662-4536.

Dali. Dagio meno paroda — "Hamilton Place" patalpose, 
spalio 11, šeštadienį. Atidarymas — 1 v.p.p., lankymas — iki 6 v.v., 
sekmadienį, spalio 12 d., nuo 11 v.r. iki 7.30 v.v.

Tautodailės paroda bus atidaryta nuo spalio 6 d. iki spalio 
17 d. miesto savivaldybės patalpose (City Hali) antrame augšte. Parodos 
lankymas — tik darbo valandomis nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.

Krepšinio varžybos: dalyvauja Toronto, Montrealio ir 
Hamiltono komandos. Žaidynių pradžia — 9 v.r. MOHAWK 
135 Fennell St. W.

Stalo teniso varžybos - Baldwin ir brant 
kampas, BURLINGTON,

Hamilton Place salėje, 50 Main St. W., 4 v.p.p.
PROGRAMOJE: Hamiltono "Gyvataras", Toronto “Gintaras" ir 

"Atžalynas", Montrealio "Gintaras", Hamiltono 
mergaičių choras "Aidas", Toronto vyrų choras 
"Aras", Toronto Prisikėlimo ir Hamiltono Aušros 
Vartų parapijų chorai; sol. Gina Čapkauskienė 
(akompanuoja muzikas J. Govėdas).

įėjimas — $10,00 ir $8,00 jaunimui iki 16 metų — $5,00 ir $4,00. 
Kviečiami įsigyti bilietus iš anksto. Rašykite ar skambinkite biliettų 
reikalu: J. Stankus, 121 Rothsay Ave., Hamilton, Ont. L8M 3G3. 
Tel. (416) 545-5432.

Prieš koncertą ir po koncerto vyks jaunųjų menininkų paroda, knygų ir 
žmogaus teisių parodėlė didžiosios "Hamilton Place" salės prieangiuose.

užbaigos VAKARIENE-BANKETAS
7 v.v. Jaunimo Centro salėje

College,

gatvių 
ONT.

Kaina — $12 asmeniui, o Kanados Lietuvių Dienos programos dalyviam 
— tik $8. Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas L. Skripkutę telefonu 
(416) 529-481 1 iki spalio 4 dienos.

Norį apsistoti viešbutyje skambinkite ar rašykite: M. Gudinskas, 
308 Upper Kenilworth, Apt. 4, Hamilton, Ont. L8T 4G2 
Tel. (416) 387-1804.

Yra užsakyta 50 kambarių "Holiday Inn", kurie turi būti išnuomoti 
dvi savaites prieš šventę. Tuoj apsirūpinkite nakvyne.

Visi Kanados ir JAV lietuviai
maloniai kviečiami dalyvauti —

Organizacinis 
komitetas

TORONTE
Anapilio žinios

— Parapijos choras praėjusį sek
madienį pradėjo giedojimą per 11 v. 
Mišias. Chorui vadovauja St. Gaile- 
vičius. Kviečiami įsijungti nauji na
riai. Registruotis pas choro pirminin
ką Br. Vitkų tel. 741-6264.

— Rekolekcijas lietuvių jaunimui 
rengia ateitininkai Prisikėlimo par. 
stovyklavietėje spalio 3-5 d.d. Vedė
jai — kun. A. Saulaitis, SJ, ir seselė 
Igne. Dalyvauti kviečiami visi jau
nuoliai ir jaunuolės. Kaina — $15. 
Registruotis pas R. Rudaitytę tel. 
763-2136 arba A. Rašymą tel. 233- 
7757.

— Susituokė Rimas Žalnieriūnas 
su Marie Colette H. Chartier; Ed- 
vardas-Kastytis Lukošius su Iria Bi
rute Gampp.

— Lietuvių kapinėse palaidotas 
a.a. Placidas Mickevičius iš Delhi.

— A.a. Vytautas Jankevičius, 55 
m., mirė Toronte rugsėjo 22 d. po 
ilgos ligos. Palaidotas rugsėjo 25 d. 
iš lenkų katalikų šventovės. Liko 
žmona su dviem mažais vaikais.

— Lietuvos Kankinių parapijai au
kojo: J. Jasinevičius $250, Henrikas 
ir Lilija Kančaičiai $50.

— Pamatai kapinių paminklams 
bus liejami prieš kapinių lankymo 
dieną (lapkričio 2). Suinteresuotieji 
prašomi kreiptis į Pr. Ališauską tel. 
273-3796.

— KLK Moterų Draugijos Lietu
vos Kankinių par. skyriaus narių su
sirinkimas — spalio 5, sekmadienį, 
po llv. Mišių. Visos narės ir viešnios 
kviečiamos dalyvauti.

— Sekmadienio Mišios: 10 v.r. už 
Belašauskų šiemą, 11 v.r. — už a.a. 
Sofiją Tamkevičienę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio mėn. Rožinis kalbamas 

šokiadieniais 15 min. prieš 8 v. Mi
šias, sekmadieniais — 15 min. prieš 
kiekvienas Mišias.

— Pirmą mėnesio penktadienį, 
spalio 3 d., 7 v.v., Šventoji Valanda 
su Švenčiausio adoracija ir palaimi
mu, 7.30 v. Mišios.

— Susituokė Rūta Vaičiūnaitė ir 
Wally Kiškūn'as.

— Pirmą mėnesio sekmadienį, spa
lio 5, daroma antra rinkliava parapi
jos skoloms mokėti.

— Tretininkai spalio 5, sekmadie
nį, švęs šv. Pranciškaus šventę; 10 v. 
bus Mišias, po kurių konferencija po
sėdžių kambary ir pagerbimas na
rės Uršulės Petkūnienės jos 100 me
tų amžiaus sukakties proga.

— Rekolekcijos jaunimui, kurias 
rengia ateitininkai, įvyks spalio 3-5 
d.d. mūsų stovyklavietėje. Jas ves 
kun. A. Saulaitis, SJ, ir seselė Igne. 
Registruotis pas R. Rudaitytę 763- 
2136 arba pas A. Rašymą 233-7757.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: P. M. Barbatavičiai $200, J. S. 
Bubuliai $50, J. A. Urkiai $50, S. E. 
Kuzmickiai $40, P. N. Kuliešiai $30; 
po $20: B. Cirūnienė, M. žemaitaitie- 
nė, A. N. Slivinskai, P. V. Seibučiai, 
K. Rukšienė; po $10: E. K. Aranaus- 
kai. Savo vyro a.a. Alekso atminimui 
E. Bartkuvienė paaukojo $50.

— Spalio 5, sekmadienį, 10 v. 
Mišiose organizuotai dalyvaus Mai
ronio šeštadieninės mokyklos moki
niai ir mokytojai. Per Mišias giedos 
“Volungės” choras ir mokiniai. Šia 
proga mokiniai rinks aukas Terry 
Fox fondui kovai prieš vėžį.

— Parapijos tarybos labdaros sek
cija, kuriai vadovauja dr. J. čuplins- 
kienė, praėjusią savaitę pasiuntė 23 
siutinius lietuviams, gyvenantiems 
Suvalkų trikampyje.

— Mišios: šeštadienį 8 v. prašant 
sveikatos Bronei, užpr. S. Kučins- 
kienė, 8.30 už Kudabų šeimos miru
sius, užpr. K. M. Janeliūnai, 9 v. už 
Zuzaną Laurinavičienę, užpr. B. O. 
Vilimai, 9.20 už Antaną Balnį, užpr. 
T. Balnienė, 9.40 už Klemensą ii' Tat
janą Dargius, užpr. vaikai; sekma
dienį 8 v. už Juozą Paškevičių, užpr. 
A. Z. Stančikai, 9 v. už Mariją Stuikie- 
nę ir Joną Valatką, užpr. S. A. Štui- 
kiai, 10 v. tretininkų intencija, už
pr. valdyba, 11.30 už žuvusius lietu
vius vilniečius, užpr. valdyba, 7 v.v. 
už Juozą Adomavičių, užpr. N. 
Adams.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
■ — Ateinantį sekmadienį, po 9.45 

v.r. pamaldų, įvyks moterų draugijos 
susirinkimas pas Lidiją Šarkuvienę, 
600 Vista Dr., Toronte.

— Pamaldos Padėkos savaitgalyje: 
Toronte 9.45 v.r., Hamiltone su šv. 
Komunija 2 v.p.p. latvių šventovėje, 
18 Victoria Ave. S.

Lietuvių Namų žinios
— Rugsėjo 21 d. įvyko spaudos rė

mėjų būrelio susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 17 narių. Buvo aptarti sa
vaitraščiui “N. Lietuva” paremti ren
giamo spaudos vakaro spalio 25 d. 
reikalai. Prašoma paaukoti laimikių 
loterijai bei atnešti į LN raštinę,

— I Paškauskienė-Ramanauskaitė 
spalio 6, pirmadienį, 7 v.v. Gedimino

Pilies menėje pradės mokyti moteris 
fizinės mankštos. Registruotis pas mi
nėtą mokytoją tel. 921-3883.

— Rugsėjo 21 d. popietėje dalyva
vo 200 ir svečių knygoje pasirašė: T. 
Schneider-Mašalaitė su savo vyru iš 
Šveicarijos, O. H. Renteriai, A. Va- 
kauzienė iš JAV, M. Genfleris iš Vo
kietijos, J. Kerienė iš Anglijos.

— LN paskolų lakštų pagrindinės 
skolos išmokėjimus bei palūkanas už 
paskutinius 12 mėnesių galima atsi
imti nuo spalio 1 d. LN raštinėje. 
Sunormalėjus pašto patarnavimams, 
čekiai bus išsiųsti jų savininkams. 
Pakeitusieji adresus malonėkite ne
delsiant pranešti LN raštinei tel. 532- 
3311.

Vytauto Didžiojo 550 metų 
mirties sukakties paminėjimas 
ir koncertas — šį sekmadienį, 
spalio 5 d., 4 v. p. p., Lietuvių 
Namuose. Visi kviečiami jame 
dalyvauti.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba praneša kad 
KLJS tarybos narių suvažiavi
mas įvyks 1980 m. spalio 11, 
šeštadienį, Hamiltone, Holiday 
Inn patalpose, 150 King St. E. 
(netoli King ir James St.). Re
gistracija prasidės 8.30 v. r., su
važiavimo pradžia — 9.30 v. r. 
Skatiname visus naujai išrink
tus KLJS tarybos narius daly
vauti šiame metiniame tarybos 
suvažiavime. Kviečiame taip pat 
visą susidomėjusį jaunimą.

KLJS valdyba
Baltiečių susitikimo diena, 

angliškai pavadinta “Sympo
sium on Baltic Identity Reten
tion", rengiama spalio 18, šeš
tadienį, Latvių Kultūros Centre 
(4 Credit Union Dr.) Pradžia —
l. 30 v. p. p. Programa buvo pa
skelbta “TŽ” 39 nr., 9 psl. Taip 
pat žiūr. skelbimą šiame nume
ryje.

News Channel (Broadcast 
News Ltd.) š. m. rugsėjo 21 d. 
televizijos žiniose pranešė: 
“Šiandien yra metinės kai 1921
m. rugsėjo 22 dieną Estija, Lat
vija ir Lietuva buvo priimtos į 
Tautų Sąjungą”. Tenka padėko
ti žinių vadovams už prisimini
mą mūsų Lietuvos, kai ji buvo 
priimta į Tautų Sąjungą kaip 
laisva valstybė. Prieš tai balsa
vo tik Lenkija ir Rumunija. 
1946 m. balandžio 19 d. Tautų 
Sąjunga buvo panaikinta ir 
įsteigtos Jungtinės Tautos.

BaltieaŲ 
susitikimo diena
spalio 18, šeštadienį, nuo 1.30 v.p.p., 

Toronto Latvių Kultūros Centre
(4 Credit Union Dr. ).

Rengia Baltistikai Puoselėti Draugija (Association 
for Advancement of Baltic Studies).

PROGRAMOJE (anglų kalba) - paskaitos, svarstybos, 
šokiai (nuo 7.30 v.v.). Dalyvaus žymūs estų, latvių ir 

lietuvių akademikai.

Lietuviai, ypač jaunos šeimos, kviečiami gausiai daly
vauti ir domėtis tautinio išlikimo klausimais. Jaunos 
šeimos galės nemokamai palikti savo vaikus specialiame 
globos kambaryje. Šokiams gros estų orkestras.

BILIETO KAINA (įskaitant paskaitas, vakarienę ir šokius) — 
$25 asmeniui, $15 studentui, $5 studentui tik už paskaitas. Bilie
tai gaunami “Paramoje”, Lietuvių Namuose, Anapilio knygyne 
ir pas Antoniją Petrulienę tel. 1-859-4618.

Toronto lietuvių teatras “Ait
varas” pasiruošęs palinksminti 
25-osios Kanados Lietuvių Die
nos dalyvius vieno veiksmo ko
medija “Generacijos medžiu”. 
Šioje komedijoje pamatysite, 
kaip pasikeičia netikėtai pratur
tėjusių žmonių gyvenimas ir 
kuo baigiasi jų pastangos patek
ti į augštesnįjį luomą. Aitvarie- 
čiai tikisi, kad publika jų neap
vils ir gausiai atsilankys. Juk 
tai yra pirmas kartas, kad per 
Kanados Lietuvių Dienas ir sce
nos darbuotojai tapo įtraukti į 
programą. “Aitvaro” pasirody
mas bus Hamilton Place salėje 
(50 Main Street West) spalio 10, 
penktadienį. Dalyvaus ir Hamil
tono “Aukuras”. Vakaro pra
džia — 8 v. v. Torontiečiai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

Dainos vienetas “Volungė”, 
vadovaujamas muzikės D. Vis- 
kontienės, atliks programą tra
diciniame Havajų vakare, kurį 
rengia ateitininkų tėvų komite
tas spalio 18, šeštadienį, Prisi
kėlimo parapijos salėje.

Rašytojo Juozo Kralikausko 
pagerbtuvės rengiamos lapkri
čio 9, sekmadienį, 5 v. p. p., Pri
sikėlimo salėje. Apie laureato 
kūrybą kalbės rašytojas Jurgis 
Jankus iš Ročesterio. Po trum
pos meninės dalies bus vakarie
nė. Pakvietimai gaunami pas 
rengėjų komiteto narius ir jo 
pirmininką J. R. Simanavičių 
(tel. 275-3134).

Naujųjų kunigų sutiktuvės. 
Lapkričio 16, sekmadienį, 4 v. 
p. p., didžiojoje Anapilio salėje 
Lietuvos Kankinių parapijos ko
mitetas rengia naujojo klebono 
kun. Jono Staškaus ir kun. Al
berto Stalioraičio sutikimą. Bus 
iškilminga vakarienė ir meninė 
programa. Visi parapijiečiai, o 
taip pat ir kaimyninių parapijų 
tautiečiai, kviečiami dalyvauti. 
Įėjimas porai — $25.00, o pa
vieniam asmeniui $12.50. Pa
kvietimus galima įsigyti po 11 
v. pamaldų parapijos salėje. 
Taip pat galima skambinti va
karais Reginai Celejęw^KaT^tę- 
lefonu 231-8832. \

Mūsų kredito unijos narei

a+a Evelyn Šuimistraltei
mirus, jos tėvams JONUI ir EMMAI, seseriai LORETAI, 
broliui ALBERTUI bei visiems giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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-tai ................................ 6%
Taupomąsias s-tos ......................9.75%
Pensijų planas ..............................10.5%
Term. ind. 1 m................................11%

Duoda nemokamą gyvybės draudą 
iki $2,000 už raup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
i

Asmenines nuo ........................... 16%
Nekiln. turto nuo .........................13%
Čekių kredito ................................... 18%
Investacines nuo ............................15%

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 nedirbamo vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

MYLIMAI MAMYTEI
Suvalkų trikampyje mirus, 

mūsų mielų narę ONĄ DERLIŪNIENĘ ir jos vyrų 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

KLK Moterų Draugijos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyrius

PADĖKA
Š.m. rugsėjo 15 d. mūsų bran

gi mamytė Uršulė Petkūnienė 
sulaukė lygiai 100 metų. Rug
sėjo 14 d. Prisikėlimo švento
vės salėje įvyko jos pagerbtu
vės. Už tai labai dėkojame kle
bonui kun. A. Simanavičiui.

Šia neužmirštama proga nuo
širdžiai dėkojame visiems atsi
lankiusiems į pagerbtuves, už 
gausias mamytei dovanas, nuo
širdžius sveikinimus žodžiu ir 
raštu, mieloms ponioms už at
neštus skanius pyragus ir KLB 
pirmininkui J. R. Simanavičiui 
už visokeriopą pagalbą bei pra- 
vedimą pagerbimo programos. 
Su nuoširdžiu dėkingumu —

duktė Elena Aukštakalnienė ir 
sūnus Juozas Petkūnas 
su šeima iš JAV

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

PARDUODAMA:
1. Erdvus vienaaugštis Mississau- 

goję, netoli Anapilio; gražus kiemas; 
maudymosi baseinas; norima kaina 
$89,000.

2. Gerame Oakvillės rajone — 3-jų 
miegamųjų namas; didelis kiemas, 
gilus maudymosi baseinas.- Prašoma 
$82,000, skambinti VACIUI ŽI2IUI 
232-1990 arba 233-3323 Prano Ba
rausko Nekilnojamo Turto Pardavi
mo Įstaiga.

VASARNAMIS dviejų miegamųjų su 
baldais ir indais Victoria Harbour 
ant Georgian Bay kranto. Miestelio 
kanalizacija ir vanduo. Kaina $28,750. 
Skambinti tel. 1-705-538-2202 Jonui.

ESU NAŠLE. Noriu susipažinti su 
geru vyru našliu. Gyvenu Kanadoje. 
Rašyti “Tėviškės Žiburių” adresu, 
ant voko aiškiai pažymint “Našlei”.

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKE VIČIENĖ. 
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.


