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Pagalba Lietuvai
Normaliame gyvenime išeivijos kraštai rūpinasi savo 

išeiviais — jų dvasine ir medžiagine būkle. Taip darė ne
priklausoma Lietuva, taip daro ir kiti kraštai, kaip V. Vo
kietija, Portugalija, Italija. . . Jiems rūpi, kad išeiviai ne
nutrauktų ryšių su savo tėvynėmis, nenutaustų ir vėliau 
galėtų padėti joms. Taip Lietuvos išeiviai, atsidūrę Š. Ame
rikoje ir gerai Įsikūrę, savo laiku daug padėjo senajai savo 
tėvynei. Bet kitaip buvo su šio pokario išeiviais — daug jų 
iškeliavo iš Lietuvos genami sovietinės grėsmės. Jie turė
jo kurtis svetimuose kraštuose be jokios savojo krašto pa
galbos, nes pati Lietuva buvo reikalinga pagalbos. Paly
ginti per trumpą laiką naujieji išeiviai įsikūrė, įsitvirtino 
ir jau galėjo teikti pagalbą Sov. Sąjungos okupuotai Lie
tuvai. Kai tik atsidarė keliai siuntiniams, keliavo Lietuvos 
link dideli kiekiai siuntinių. Dalis jų pasiekė net Sibire 
esančius lietuvius. Buvo dideli muitai sovietų naudai, bet 
kiekvienas išeivis norėjo padėti saviesiems ir nepabūgo' 
tų muitų, nors jų dalis ėjo ir tebeina sovietinei propagan
dai finansuoti. Stengtasi su tais muitais kovoti, kreiptasi į 
Kanados ir JAV vyriausybes tuo reikalu, bet tai nieko ne
padėjo. Kremlius už leidimą šelpti Lietuvos ir kitų paverg
tų kraštų žmones galėjo gerai pasipelnyti.

T
AI BUVO intensyvi medžiaginė pagalba Lietuvai po
kario metais, nes jos labiausiai reikėjo. Dabargi, po 
daugelio šalpos metų, medžiaginė pagalba nebėra taip 
labai reikalinga.. Yra, žinoma, paskirų atvejų, reikalingų 

ir toliau medžiaginės pagalbos, bet šiaipjau žmonės Lietu
voje yra atsigavę, apsitvarkę ir pagalbos iš užsienio daug 
mažiau dabar beprašo. Reiškia medžiaginė pagalba nebė
ra labai reikalinga. Bet mūsų ausis pasiekia kitokios pa
galbos prašymai, būtent, dvasinės. Iš naujausių rezistentų, 
pasiekusių laisvąjį pasaulį, pasigirsta prašymai tiekti Lie
tuvai religinę, tautinę, informacinę ir politinę pagalbą. Lie
tuvos tikintieji laukia iš užsienio religinių knygų, kurių ten 
niekas ir niekur negali gauti. Patekęs ten religinės knygos 
egzempliorius perrašinėjamas mašinėle, dauginamas ir 
skleidžiamas. Panašiai yra ir su tautinio-istorinio pobūdžio 
leidiniais. Ten jų labai trūksta. Atsiradęs egzempliorius 
nesuklastotos Lietuvos istorijos laikomas brangenybe, per
rašinėjamas ir dauginamas primityviomis priemJb'ėmiš, ri
zikuojant savo laisve. Labai trūksta teisingos informacijos 
apie politinius pasaulio įvykius, apie lietuvių išeivijos veik
lą. Per radijo laidas pagaunama informacija nėra pilna, 
dažnai trukdoma ir nevisus pasiekia, nes užsienio radijo 
klausymas yra draudžiamas. Laukia pagalbos taipgi politi
niai kaliniai ir jų šeimos.

N
EGALIMA būtų sakyti, kad išeivija visai neteiktų dva

sinio pobūdžio pagalbos. Toje srityje taip pat yra šis 
tas padaryta. Suorganizuota religinė šalpa, kuri rūpi

nasi religinės literatūros tiekimu (jis dėl esamų suvaržy
mų yra gana ribotas). Veikia lietuviškos radijo laidos —- 
“Amerikos Balsas”, “Laisvės radijas”, Vatikano lietuvių 
radijo skyrius, lietuviška programa per Romos radiją. Ne
maža pagalba Lietuvai yra “LKB. Kronikos” spausdinimas 
bei platinimas užsienyje. Ji plačiai pasiekia lietuviškąją iš
eiviją, o per ją ir kitataučius. Toji “Kronika” verčiama į 
anglų kalbą, spausdinama sąsiuviniais ir atskiromis kny- 
gomis-tomais. Spausdinama ji ir kitomis kalbomis. Deja, 
užsienyje spausdinta “Kronika” nepasiekia okupuotos Lie
tuvos, kur ji rastų daugiausia skaitytojų. Taip pat Lietuvos 
nepasiekia istoriniai ir kitokio kultūrinio pobūdžio leidi
niai, primenantys laisvą Lietuvos praeitį. Sovietiniai-komu- 
nistiniai leidiniai plūsta išeivijai masėmis, bet išeivijos lei
diniai ten draudžiami. Sakytume, reikia ir čia organizuotos 
talkos, besirūpinančios knygnešyste Į Lietuvą, bet vargu 
ar organizuota iniciatyva ką nors laimėtų, t.y. prasiveržtų 
pro sovietinių muitininkų frontą. Šiuo atveju, atrodo, dau
giau gali padaryti plačioji visuomenė, visais galimais ke
liais, gabendama įvairius leidinius pro tautos pavergėjo 
linijas.

Pasaulio Įvykiai
V. VOKIETIJOS PARLAMENTO RINKIMUS LAIMĖJO KAN
CLERIO H. Schmidto socialdemokratai su liberalų koalicija ir jų 
vadu H. D. Genscheriu, užsienio reikalų ministeriu. 1976 m. rin
kimuose Bundestagu vadinamame parlamente koalicinė vyriau
sybė turėjo tik 10 atstovų daugumą, o šį kartą ją padidino iki 42. 
Iš tikrųjų šiuose rinkimuose triuškinančio laimėjimo susilaukė ne 
socialdemokrai, o liberalai, gavę 2,7(/i daugiau balsų, kai tuo 
tarpu socialdemokratų balsai tepadidėjo 0,3%. Liberalų sustiprė
jimas bus naudingas kancleriui H. Schmidtui, kurio politika yra 
nepatenkintas kairysis socialdemokratų partijos sparnas, ypač ry
šiais su š. Atlanto Sąjunga, planuojamu JAV atominių ginklų įve
dimu. H. D. Genscherio liberalai yra artimesni centro linijai. 
Kanclerio H. Schmidto vyriau- •----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Su Britų š. Amerikos Akto 
parsivežimu ir planuojama kons
titucijos reforma Kanados par
lamentą supažindino teisingu
mo min. J. Chretienas, pakarto
damas min. pirmininko P. E. 
Trudeau padarytą pareiškimą 
televizijos žiūrovams. Didžiau
sios opozicijos J. Chretienas su
silaukė iš konservatorių vado 
J. Clarko, kovojančio už provin
cinių vyriausybių teises. Jis 
nuogąstauja, kad nesiskaitymas 
su provincijomis gali pažeisti 
Kanados federaciją. Socialistų 
vadas E. Broadbentas pritaria 
konstitucijos reformoms, bet 
nori, kad žemės išteklių kontro
lė būtų palikta provincijoms. Šį 
projektą J. Chretienas atsisakė 
įtraukti į numatytas pradines 
konstitucijos reformas. Jas taip
gi kritiškai sutiko ir Kvebeko 
premjeras R. Levesque su libe
ralų vadu C. Ryanu. Provinci
jos teises jiedu žada ginti krei
pimusi į augščiausiąjį Kanados 
teismą:

Iš visų provincijų premjerų 
tik Ontario W. Davis pasisakė 
už Britų Š. Amerikos Akto par-

Karšti ginčai
sivežimą. federacinio parlamen
to sprendimu. Šį sprendimą jis 
padarė, save pirmiausia laiky
damas kanadiečiu. Provinciniai 
premjerai .savo poziciją žada 
paskelbti pasibaigus jų pasitari
mui Toronte.

Min. pirm. P. E. Trudeau Bri- 
tanijon pasiuntė užsienio reika
lų min. M. MacGuiganą ir gam
tos apsaugos min. J. Robertsą. 
Jiedu buvo priimti karalienės 
Elzbietos II, premjerės M. That
cher bei kitų žymiųjų politikų. 
Šios viešnagės tikslas — užtik
rinti Britanijos vyriausybę ir 
parlamentą, kad Britanijos Š. 
Amerikos Aktas būtų grąžintas 
Kanadon be jokio protesto ir 
trukdymų.

Toronto uoste buvo sulaikytas 
3.106 tonų talpos sovietų laivas 
“Stanislavskis”, atvežęs žemės 
ūkio bei kitas mašinas. Priežas
tis — Sovietų Sąjungos ambasa
dos $26.000 skola Otavoje spaus
tuvę turėjusiam W. Edwardsui. 
1967 m., kai Montrealyje buvo 
rengiama tarptautinė paroda, 
Sovietų Sąjunga pas W. Ed- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Zapyškio šventovė, vienas žymiausių architektūros paminklų Lietuvoje. Manoma, kad ji pastatyta 16 šimtmetyje.

Po rizikingo žygio laisvėje
Pokalbis "Tėviškės Žiburių" redakcijoje su Lietuvos laisvės kovotoju VLADU ŠAKALIU, 

laimingai pasiekusiu laisvąjį pasaulį
VI. Šakalys, ištrūkęs iš sovietinių 

saugumiečių grėsmės, per Suomiją 
bei Švediją pasiekė JAV-bes, kur tu
ri giminių. KLB krašto valdybos ir 
žmogaus teisėm ginti k-to pakvies
tas, jis lankėsi ir Kanadoje spalio 
6-12 dienomis. Pirmąją atvykimo 
dieną jis lankėsi dienraštyje “The 
Globe a. Mail” ir “T. Žiburiuose”, 
čia pateikiame svečio atsakymus į 
jam pateiktus klausimus.

— Jaunas jsijungėt j Lietuvos 
laisvės kovotojų eiles. Kas pa
skatino eiti j tokią rizikingą sri
tį?

— Kažkokia trauka glūdi ma
nyje nuo pat vaikystės. Galbūt 
dėlto, kad augau Vilniuje, kur 
tuomet aplinka nebuvo lietuviš
ka, ir reikėjo kovoti už savo lie
tuviškumą nuo pat mažens. Be 
to, gyvai jaučiau sovietinę tau
tos priespaudą ir reikalą siekti 
tautai laisvės. Taip, sritis rizi
kinga, reikalaujanti aukos, bet 
visas žmogaus gyvenimas yra iš
tisa rizika ir auka. Kai pradėjau 
patriotinę veiklą, nė negalvojau 
apie riziką. Mane vedė įsitikini
mas bei pats reikalas.

— O kaip su mokslais? Ar ko
vojant su priespauda pavyko 
juos baigti?

— Gimnaziją baigiau, bet to
liau studijuoti nebeleido Saugu
mas, nes kai atsėdėjau šešerius 
metus, tolimesnis mokslas prak
tiškai nebuvo įmanomas. Teira
vausi Vilniaus universitete apie 
galimybę studijuoti, bet ten bu
vo pasakyta: prašymą gali pa
duoti, bet priėmimas priklausys 
nuo KGB; susiderink pirmiau
sia su ta įstaiga. Kartą per tar
dymą vienas iš saugumiečių pa
siūlė man parašyti straipsnį, pa
smerkiantį ligšiolinę savo ir 
draugų veiklą. Jis davė supras
ti, kad tada galėčiau studijuoti, 
bet aš atsisakiau, motyvuoda
mas tuo, jog rašydamas galiu 
padaryti klaidelių. . . Tada sau
gumietis atkirto: “Jei padarysi 
klaidų, nepriims nė universite
tas”.

— Kokiais ginklais dabar ko
vojama už laisvę Lietuvoje?

— Svarbiausias kovos gink
las šiuo metu — informacija. 
Jon įeina pogrindžio spauda, 
memorandumai, protesto raštai, 
atsiminimai, domėjimasis Lietu
vos istorija, nes be istorijos pa
triotizmas darosi nuogas. Mat 
okupacinė valdžia stengiasi lai
kyti nežinioje,- ypač jaunimą, 
nukreipti jo dėmesį nuo litua
nistikos. Prie mūsų ginklų pri
klauso h’ rinkimas medžiagos 
apie okupacinės valdžios parei
gūnų nusikaltimus, taip pat se
kimas politinių įvykių bei jų 
analizavimas. Be tokios orienta
cijos kova neįmanoma.

— Ar įmanomi ryšiai su kitų 
pavergtų tautų laisvės kovoto
jais?

— Ne tik įmanomi, bet ir 
praktiškai palaikomi. Tai rodo 
bendri pareiškimai, informaci
jos tinklas. Daugiausia ryšius 
palaikome su Maskvos rezisten
tais, nes tai informacijos cent
ras, bet šilčiausi ryšiai yra su 
estais ir latviais. Silpnesni ry
šiai su ukrainiečiais, armėnais 
ir kitais. Sovietai, atrodo, dau
giausia dėmesio skiria ukrainie
čiams, nes bijo tautinio jų paju
dėjimo.

— Laisvės kovotojams tenka 
daugiausia susidurti su saugu- - 
miečiais. Ar jų eilėse yra daug 
lietuvių? Sakoma, kad Lietuvo
je yra apie 90.000 saugumiečių. 
Ar tiesa?

— Pradžioje lietuvių saugu
miečių buvo nedaug, bet dabar 
jų yra nemažai, nors pagrindinį 
branduolį sudaro rusai. Jie vi
sur vadovauja. Dalis jų yra pa
sivadinę lietuviškom pavardėm. 
Dėlto atrodo, kad lietuvių sau
gumiečių yra daugiau nei iš tik
rųjų yra. Skaičius 90.000 yra, 
manau, perdidelis. Tikslių duo
menų neturiu, bet spėju, kad 
etatinių profesijonalių saugu
miečių yra apie 1000. Be to, 
Saugumo aparate yra daug pa
galbinių agentų įvairiose pako
pose. Iš viso įvairių saugumie
čių Lietuvoje galėtų būti iki 30.- 
000. Šiaip ar taip įvykiai rodo, ’ 

kad sovietinis Saugumas nėra 
visagalis, kaip jis paprastai 
stengiasi atrodyti. Po Stalino 
represijų jis toks buvo.

— Už ką Jums teko nukentėti 
ir kur reikėjo kalėti?

— Su saugumiečiais pirmą 
kartą susidūriau būdamas 13- 
kos metų. Tada moksleiviai iš 
guminių trintukų išpjaustydavo 
raides, jas su verdavo ant vielos 
ir spausdindavo moksleiviško 
turinio atsišaukimus: “Okupan
tai rusai nešdinkitės iš Lietu
vos!” Panašius atsišaukimus ra
šydavom ir ranka. Už tai buvo
me suimti keli moksleiviai. Tai 
buvo 1955 m. ruduo. Vyres
nius amžiumi nubaudė kalėjimo 
bausmėm, bet manęs tai nelie
tė, nes dar neturėjau 14 metų. 
Kai vėliau vėl pakliuvau į sau
gumiečių rankas, buvo prisimin
tas ir pirmasis tardymas. Buvau 
teisiamas už vadinamą antiso- 
vietinę veiklą: atsišaukimų ga
minimą bei dauginimą ant lino
leumo plokštelių, jų platinimą, 
sovietinių vėliavų plėšymą, lie
tuviškų vėliavų iškėlimą, šūkių 
rašymą ir t.t. Tai vis buvo anti- 
sovietiška veikla. Kad iš tikrųjų 
tai buvo antirusiška veikla, tais 
laikais dar niekas negalvojo, 
nes antirusiška veikla buvo ly
gi antisovietinei. O kalėti per 
15 metų teko daug kur. Pvz. 
Vladimiro kalėjime praleidau 
3,5 metų, vėliau Mordovijoje 
ir daugelyje kitų vietų tiek 
šiaurėje, tiek pietuose.

— Kas Jus galutinai paskati
no ryžtis tokiam pavojingam žy
giui į laisvę per Suomiją.

— Gegužės 30 d. buvau nu
vežtas į Saugumą. Ten reikala
vo atšaukti parašą po 45 baltie- 
čių memorandumu, smerkian
čiu Molotovo-Ribbentropo san
dėrį. Mat saugumiečiai planavo 
priversti keletą aną memoran
dumą pasirašiusių asmenų at
šaukti savo parašus ir paskelbti, 
kad tas raštas yra klastotė, ne
verta rimto dėmesio. Tardymas

(Nukelta į 3-čią psl.) 

sybėje jie turėjo keturias minis
terijas: paties H. D. Genscherio 
vadovaujama užsienio reikalų 
ministeriją, vidaus reikalų, eko
nomijos ir žemės ūkio ministe
rijas. Ministerijų skaičius libe
ralams greičiausiai nebus padi
dintas ir po šitų rinkimų, tačiau 
jų politikai gali būti įvesti į ki
tas ministerijas ministeriu pa
vaduotojais. Skaudžiausias pra
laimėjimas ištiko krikščionis de
mokratus ir jų Bavarijos grupę 
su premjeru F. J. Straussu, pa
grindiniu kandidatu į kancle
rius. 1976 m. gautas 48,6?< bal
su skaičius ši kartą sumažėjo iki 
42,9%. Spėjama, kad tokiu re
zultatu pasibaigs F. J. Strausso 
vadovybė bei jo kandidatūra į 
krikščionių demokratų kancle
rius, nes šiai partijai reikia nau
jo populiaresnio vado.

Nobelio premija
Švedijos akademija 1980 m. 

Nobelio literatūros premiją pa
skyrė 1951 m iš komunistinės 
Lenkijos pasitraukusiam poetui 
Czeslawui Miloszui, turinčiam 
69 metus amžiaus, dėstančiam 
slavų kalbas Kalifornijos Berke
ley universitete. Kaikuriuose 
pranešimuose jis buvo pavadin
tas lietuviu, nes yra gimęs Lie
tuvoje — šateiniuose, Kėdainių 
apskrityje. Iš tikrųjų naujasis 
Nobelio literatūros premijos 
laureatas yra trečiasis ją laimė
jęs lenkas. Pirmuoju buvo 1905 
m. Henryk Sienkiewicz, antruo
ju 1924 m. — Wladyslaw S. 
Reymont. C. Miloszą išgarsino 
jo eilėraščiai apie lenkų sukili
mą Varšuvoje 1944 m., Paryžiu
je 1953 m. išleistas rinkinys 
“Pavergtoji mintis”, kritikuo
jantis stalinizmą ir R) Europos 
intelektualus.

Netikėta pergalė
Rinkimus Portugalijoje lai

mėjo konservatoriaus premjero 
F. Sa Carneiro Demokratinė Są
junga, parlamentan grįžusi su 
18 atstovų dauguma. Premjeras 
F. Sa Carneiro, valdžion atėjęs 
pernykščiuose rinkimuose, šį 
kartą gerokai sutriuškino komu
nistus ir socialistus. Dėl konser
vatorių pergalės atrodo iškris 
socialistų partijos remiamas 
Portugalijos prez. A. R. Eanes, 
bus pakeista 1976 m. konstitu
cija, kurios kontrolę parlamen
te turėjo karinė revoliucininkų 
taryba. Premjeras F. Sa Carnei
ro žada panaikinti bankų ir 
draudos institucijų suvalstybi- 
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nimą, įjungti Portugaliją į 
Bendrąją Europos Rinką. Pasi
tarti šiuo klausimu į Liuksem
burgą jau išvyko užsienio rei
kalų min. D. F. do Amralas. Su 
konservatorių pergale Portuga
lijoje susilpnėjo komunistų bei 
kitų marksistinių grupių pozici
ja, įsigalėjusi 1974 m. sukilime. 
Rinkėjams nusibodo net 7 rinki
mai per 7 metus, 20% sumažė
jęs uždarbis.

Skaudi nelaimė
En Asnamo miestą Alžerijo- 

je, apie 150 mylių į vakarus nuo 
Alžyro, nusiaubė stiprus žemės 
drebėjimas. Buvo sugriauti be
veik visi namai. Iš 125.000 gy- 
v e n t o j ų žuvo apie 20.000 
1954 m. rudenį įvykusiame že
mės drebėjime žuvusių tebuvo 
1.600. Alžerijos vyriausybė šį 
kartą buvo priversta prašyti pa
saulio valstybes skubios pagal
bos. Du žemės drebėjimai per 
pastaruosius 26 metus sudaro 
problemą šio miesto ateičiai. 
Galimas dalykas dėl dažnų že
mės drebėjimų teks atsisakyti 
EI Asnamo atstatymo.

Karas nesibaigia
Irako kariuomenė sustiprino 

savo puolimus Chuzestano naf
tos provincijoje. Jai atrodo jau 
pavyko užimti Irarm naftos uos
tą Choramšarą. Irakiečiai, per
sikėlę per Karūnos upę, dabar 
artėja prie degančio Abadano, 
kuriame kadaise buvo didžiau
sia Irano naftos valykla. Lig 
šiol savo paramą Iranui tepaža- 
dėjo Libijos diktatorius pik. M. 
Gadaffis. Įsijungti gali ir Sirija, 
nekenčianti Irako, neseniai pa
sirašiusi naują tarpusavio pagal
bos sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Iraką remia Jordanijos karalius 
Husseinas, įsileidžiantis laivus 
su Irakui skirta parama į savo 
Aqabos uostą Raudonojoje jūro
je. Ta parama Jordanijos sunk
vežimiais pasiekia Iraką. Kara
lius Husseinas taipgi yra paža
dėjęs atsiųsti britiškais ir ame
rikietiškais ginklais aprūpintą 
savo arabų legijoną. Karalius 
Husseinas jau lankėsi Saudi 
Arabijoje, reikalaudamas para
mos Irakui. Spėjama, kad di
džioji dalis arabų valstybių yra 
linkusi padėti Irakui, bijodama 
pavojingos ajatolos R. Chomei- 
nio įtakos savo šalyse. Lig šiol 
Irakas pagalba Iranui apkaltino 
ir dėl jos ryšius nutraukė tiktai 
su Libija, Sirija, Š. Jemenu ir 
komunistine š. Korėja.
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Lietuvio beatifikacija

“Nežinau, nepažįstu, nepasirašysiu...”
Naujausias "LKB Kronikos" numeris — 44 apie kratas, tardymus, suėmimus Lietuvoje

J. VAIŠNORA, MIC

Arkivyskupo Jurgio Matulai
čio (Matulevičiaus) beatifikaci
jos byla turėjo du tarpsnius. 
Pirmasis — informacinis tarps
nis, atliktas Romos tribunole 
1953-1957 m., svarstė liudinin
kų parodymus apie ark. Jurgio 
gyvenimą, veiklą, žmonių nuo
monę apie jo šventumą. Buvo 
ištyrinėti jo raštai, žiūrėta, ar 
nėra dirbtinai sukurto jo garbi
nimo. Visa tai atlikus, nerasta 
nieko, kas kliudytų tęsti toliau 
jo beatifikacijos bylą. (Šio 
tarpsnio smulkesnis aprašymas 
yra knygelėje “Kelias Į alto
riaus garbę” 1960 m.).

Antrasis tarpsnis — apašta
liškasis procesas 1970-1971 m. 
turėjo sukaupti visą medžiagą, 
irgi liudininkų pateiktą, apie 
Dievo Tarno arkiv. Jurgio dory
bių didvyriškumą (heroiškumą). 
Dorybių didvyriškumas yra tik
ras šventumo pažymys. O didvy
riškos dorybės yra tada, kai jos 
pasiekia toki laipsni, kuriame 
žmogus pajėgia nugalėti di
džiausius sunkumus, klūtis. Visi 
Bažnyčios paskelbti šventaisiais 
asmenys turėjo didvyriško 
laipsnio dorybes. Taigi Bažny
čia, tyrinėdama kandidato į pa
laimintuosius ar šventuosius gy 
venimą, ypatingai kreipia dė
mesį, kokios buvo to kandidato 
dorybės.

Šiam antrajam beatifikacijos 
bylos tarpsniui buvo atliktas va
dinamasis apaštalinis procesas: 
trijose vietose (Romoje, Čikago
je ir Varšuvoje) buvo apklausi
nėti Dievo Tarną Jurgį pažinu- 
sieji asmenys (iš viso 39). Jie 
turėjo pasisakyti, ar yra paste
bėję Dievo Tarno Jurgio asme
nyje tikrai didvyriško laipsnio 
dorybių. Šis procesas truko nuo 
1970 iki 1971 m.

Visą medžiagą sukaupus Ro
moje, Šventųjų Paskelbimo 
Kongregacijoje, visi aktai, do 
kumentai, liudininkų apklausi
nėjimo eiga buvo patikrinta, ar 
viskas padaryta pagal Bažnyčios 
įstatymus. Visų aktų teisėtu
mas (validitas) buvo pripažintas 
dekretu 1975. III. 7.

Bet tai dar neviskas. Tikėji
mo gynėjas, gavęs visą medžia
gą, turėjo padaryti savo prie
kaištus, pastabas (animadversio- 
nes). Jis tai padarė 1978 m. spa
lio 16 d. Į padarytuosius prie
kaištus bylos advokatas atsakė 
1980 m. vasario 29 d. Tikėjimo 
gynėjo priekaištai ir advokato 
atsakymai buvo atspausdinti. O 
tam irgi reikėjo nemažai laiko. 
Advokatas, paremdamas savo 
atsakymus, pridėjo daug doku
mentų.

Dokumentų rinkinys
Kas toliau? Turint visą minė

tą medžiagą, turėjo būti paruoš
tas visų dokumentų rinkinys — 
“Positio super Virtutibus” (me
džiaga apie dorybes). Susidarė 
didelio formato 924 puslapių 
tomas. Jo atspausdinimas už
ėmė laiko. Be korektūrų — tik
rinimo, kurį darė tiek pats ad
vokatas, tiek postuliatorius, 
prieš galutinai atspausdinant, 
Šventųjų Paskelbimo Kongre
gacija labai atidžiai patikrino 
surinktą tekstą, ar jis atitinka 
originalus. Kur rasdavo neaiš
kumų, kviesdavo postuliatorių 
paaiškinimui. Galutinai visą me
džiagą buvo galima spausdinti 
tik gavus iš Šventųjų Paskelbi
mo Kongregacijos “revisa” 
(peržiūrėta). “Positio super vir
tutibus” turi tokius skyrius:

1. “Informatio” (147 psl.) 
kur, pagal liudininkų parody
mus, duodama trumpa Dievo 
Tarno Jurgio biografija, rašo
ma apie jo dorybes tiek bendrai,• 
tiek atskirai: teologines dory- 
L?s — tikėjimo, vilties ir mei
lės: mbraPnes — išmintingumo, 
tvirtumo, teisingumo, susivaldy
mo; vienuolines — nuolanku
mo, neturto, skaistumo, klusnu
mo.

2. Sąrašas liudininkų tiek in
formacinio, tiek apaštalinio pro
cesų (22 psl.).

3. Dekretas, kuriuo patvirti
nama, kad abu procesai yra ga
liojantys (valid!).

4 Summarium — santrauka 
visų liudininkų teigimų apie 
Dievo Tarno Jurgio dorybes 
(430 psl.).

5. Teologų, Dievo Tarno Jur
gio raštų cenzorių nuomonės 
apie jo dorybes (65 psl.).

6. Tikėjimo gynėjo priekaiš
tai — pastabos (45 psl.).

7. Advokato atsakymai į ti
kėjimo gynėjo priekaištus (69 
psl.).

8. Dokumentai, kuriais advo
katas remia savo atsakymus 
(139 psl.).

Taip paruošta, atspausdinta 
ir į vieną tomą surinkta “Posi
tio” buvo įteikta Šventųjų Pa
skelbimo Kongregacijai 1980 m. 
balandžio 10 d. Ten postuliato- 
riui pasakyta, kad panašių “Po
sitio” jau anksčiau Kongregaci
jai įteiktų yra iš viso 40. O ka
dangi Kongregacija per metus 
gali apsvarstyti ne daugiau, 
kaip penkias, imant iš eilės pa
gal laiką, kada jos Kongregaci
jai įteiktos, tai Dievo Tarno Jur
gio Matulaičio dorybių svarsty
mas gali būti tik po 8-10 metų. 
Tokia yra Kongregacijos prakti
kuojama tvarka, neduodant nie
kam pirmenybės, nebent būtų 
padaryta išimtis, tačiau tik po
piežiaus valia ir noru.

Rašyti šv. Tėvui
Dabar tad atėjo laikas lietu

viams rimtai susidomėti Dievo 
Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos pagreitinimo rei
kalu. Būtina, kad lietuvių dva- 
siškija, tikintieji, jų parapijos, 
įvairios organizacijos ir pavie
niai asmenys siųstų tiesiog Šv. 
Tėvui Jonui-Pauliui II prašy
mus pagreitinti arkiv. Jurgio 
beatifikacijos bylą. Prašymo ar
gumentai — lietuvių tauta, per 
amžius ištikima Dievui, Bažny
čiai, popiežiui, tiek iškentėjusi, 
neturi iki šiol savo atskiro šven
tojo. Jo paskelbimas palaimin
tuoju (o ateityje ir šventuoju) 
būtų visai Bažnyčiai, ypač lietu
viams, krikščioniškojo gyveni
mo pavyzdys, katalikiškai, kovo
jančiai už tikėjimą tautai dide
lė moralinė parama, juoba, kad 
jo šventumo garsas vis auga, 
ypač Lietuvoje.

Prašymus galima rašyti bet- 
kuria kalba, kaip kam patogiau. 
Ir lietuviškai parašyti prašymai 
bus išversti ir popiežiui pateik
ti vertimai. Reikia tikėtis, kad 
popeižiUs, kuris jau nekartą yra 
parodęs lietuviams ypatingo dė
mesio bei palankumo, gavęs 
daugybę prašymų, atkreips 
Šventųjų Paskelbimo Kongrega
cijos dėmesį į reikalą šią bylą 
svarstyti be eilės.

Būsimi žingsniai
Baigiant dar keletas žodžių 

apie tai, kaip yra sprendžiamos 
dorybių didvyriškumo bylos. 
Pirmiausia šventųjų Paskelbi
mo Kongregacija parenka iš tos 
Kongregacijos patarėjų — teo
logų 10 asmenų ir jiems įteikia 
po 1 egz. “Positio”, kad perskai
tytų, pastudijuotų ir duotų sa
vo nuomonę raštu, ar kandidato 
dorybės tikrai buvusios didvy
riško laipsnio. Jeigu jų daugu
mos atsakymas yra teigiamas, 
tada panašiai “Positio” įteikia
ma kaikuriems Kongregacijos 
nariams kardinolams, kad ir jie 
pareikštų savo nuomonę. Jei ir 
jų nuomonė yra teigiama, tada 
daromas kardinolų posėdis su 
popiežium ir padaromas spren
dimas: Dievo Tarno dorybės bu
vo tikrai didvyriško laipsnio. 
Nuo tada Dievo Tarnas gauna 
naują titulą — “Venerabilis 
Servus Dei” (Garbusis Dievo 
Tarnas).

Dieve duok, kad visa tai grei
tai įvyktų. Tai priklausys nuo 
mūsų maldų ir prašymų popie
žiui.

1980 m. gegužės 29 d. tardy
mui į Vilniaus KGB buvo iš
kviestas Sasnavos klebonas kun. 
Albinas DELTUVA, čekistas 
RAINYS klausinėjo apie suim
tąją Oną VITKAUSKAITĘ, ar ji 
tikrai dirbusi prie Sasnavos baž
nyčios, ar ji kartais neduodavu
si skaityti “LKB Kronikos”. 
Tardytojas teiravosi ar kun. 
DELTUVA tikrai pasirašęs kai- 
kuriuos sovietinei valdžiai ad
resuotus dokumentus. Tardymo 
protokolo kunigas nepasirašė, 
motyvuodamas, jog jis nesąs 
tikras, kad tardytojai nagrinėja 
nusikaltimą. Jo nuomone, po 
keliasdešimties metų galbūt 
tiems, kuriuos dabar laiko nusi
kaltėliais. bus statomi pamink
lai. Tardytojas RAINYS tvirti
no, kad jie abu — kunigas ir 
tardytojas — šito nesulauksią. 
Paleisdamas kun. DELTUVĄ į 
namus, tardytojas RAINYS 
tvirtino, kad kunigai -— SVA
RINSKAS, TAMKEVIČIUS ir 
ZDEBSKIS — veltui deda pa
stangas, vistiek nieko nepakei- 
sią.

* :Į: *
1980 m. birželio 2 d. į Kauno 

m. Valstybinio saugumo komi
teto skyrių buvo iškviesta Ber
nadeta MALIŠKAITĖ. Auklė
jamąjį darbą atliko kažkoks pa
vardės neišdrįsęs pasisakyti 
saugumietis. Dvi su puse valan
dos jis aiškino, koks turįs būti 
tikintysis. Tardytojas nėrėsi iš 
kailio, norėdamas įtikinti, kad 
Bažnyčia Lietuvoje turinti pil
ną tikėjimo laisvę; sakėsi esą 
labai humaniški ir iš bažnyčios 
nieko neišvaro. Pokalbio metu 
čekistas ištisai šmeižė kunigus, 
vadino juos vanagais ir krauge
riais. Kartas nuo karto sekė 
klausimai: ar pažįsta suimtąją 
NAVICKAITĘ, JANULĮ, ar 
nematydavo ju lankantis Onos 
VITKAUSKAITĖS bute?

Po pietų su MALIŠKAITĖ 
kalbėjosi saugumo viršininkas 
BAGDONAS. Jis aiškino, kad 
MALIŠKAITĖ nepažįstanti gy
venimo, kad aplink ją tyko dau
gybė pavojų, ir ji jau pakliuvu
si blogų žmonių įtakon. Patarė 
apmąstyti savo gyvenimą ir pa
daryti reikiamas išvadas.

1980 m. birželio 13 d. Kybar
tų klebonas kun. Sigitas TAM
KEVIČIUS gavo kvietimą bir
želio 17 d. nuvykti tardymui į 
Maskvą (Malaja Lubjanka 12 a). 
Nenuvyko.

Birželio 23 d. Vilkaviškio ra
jono KGB viršininkas VAIŠVI
LA asmeniškai Įteikė kun. 
TAMKEVIČIUI kvietimą, kad 
sekančią dieną prisistatytų pas 
Maskvos m. KGB tardytoją KO- 
PAJEVĄ. Kun. TAMKEVIČIUS 
pareiškė, kad į tardymą nevyk- 
siąs, nes apie jokius nusikalti
mus Maskvoje nieko nežinąs, 
todėl neturįs ką paliudyti. O jei 
jis pats saugumiečiams esąs rei
kalingas, jie patys galėsią jį nu
sivežti.

1980 m. birželio 23 d. tardy
mui į Vilniaus- KGB buvo iš
kviesta kapsukietė Genė PA
LIAUKAITĖ. Tardytojas RAI
NYS klausinėjo, ar PALIAU- 
KAITĖ pažįstanti suimtuosius 
— BUZA, ‘.JANULI, NAVIC
KAITĘ ir VITKAUSKAITĘ, ar 
skaičiusi “LKB Kroniką”, ar pa
žįstanti kun. TAMKEVičIŲ, ar 
yra buvusi Kybartuose, ar pažįs
tanti Birutę BRILIŪTĘ ir kt.? 
Kai tardomoji pareiškė, jog mi
nėtų asmenų nepažįstanti, tai 
tardytojas RAINYS apgailesta
vo, kad jinai nelaimėje išsigi
nanti savo draugių; viską pasi
pasakodama joms tikriausiai pa
lengvintų. Tardytojas RAINYS 
teigė, kad PALIAUKAITĖ savo 
namuose įsteigusi bendrabutį.

J’o pietų pertraukos tardyto
jas RAINYS atėjo išgėręs; pa
tarė PALIAUKAITEI ištekėti, 
nes tada būsianti normalus žmo- > 
gus. RAINYS labai supyko, kai 
PALIAUKAITĖ nepasirašė tar
dymo protokolo: “žinom tą jū
sų dainelę — nežinau, nepažįs
tu, nepasirašysiu! Kas tave taip 
primokė? Jūs visos esate apmo
kytos!”- — plyšojo tardytojas.

1980 m. birželio 23 d. į Vil
nių tardymui buvo iškviesta mo
kytoja Birutė BRILIŪTĖ. Visą 
diena ją tardė čekistas GAVĖ
NAS; kaltino, kad BRILIŪTĖ 
bendradarbiavusi su suimtai
siais — BUŽU, JANULIU, NA
VICKAITE ir VITKAUSKAI
TE, klausinėjo apie Kybartų 
kleboną kun. Sigitą TAMKEVI
ČIŲ ir Kybartų bažnyčios var
gonininkę Genovaitę MAČENS- 
KAITĘ. Kai BRILIŪTĖ į tardy
tojo klausimą atsakydavo “ne
pažįstu”, “neprisimenu” ar “ne

žinau”, tardytojas GAVĖNAS 
grasindavo įrašysiąs į protoko
lą, kad tardomoji atsisakanti 
duoti parodymus (už atsisaky
mą duoti parodymus liudinin
kas gali būti patrauktas baudžia
mojon atsakomybėn). Tardyto? 
jas BRILIŪTĘ įžeidinėjo, va
dindamas ją įžūlia, nachališka 
ir pan. Čekistas išdrįso net teig
ti, kad BRILIŪTĖ esanti kun. 
TAMKEVIČIAUS draugė; tar
dytojas nesidrovėjo net šmeižto, 
teigdamas, kad pats kun. TAM
KEVIČIUS tardymo metu esąs 
sakęs, kol BRILIŪTĖ esanti 
jauna, ja pasinaudosiąs, o pas
kui kaip šiukšlę, išmešiąs į gat
vę.

Tardytojas GAVĖNAS gyrėsi 
tardąs suimtąją NAVICKAITĘ. 
Su ironija jis save vadino žvėri
mi ir siūlė, kad BRILIŪTĖ apie 
šitai visiems papasakotų. Iš tik
rųjų, jo žodžiuose, kalbos tone, 
manierose buvo labai daug gru
bumo, žiaurumo ir cinizmo.

Baigdamas apklausą, GAVĖ
NAS pasisiūlė apmokėti kelio
nės išlaidas, tačiau BRILIŪTĖ 
atsisakė, motyvuodama, kad jai 
nereikalinga pašalpa iš' tokios 
valdžios, kuri laiko kalėjimuo 
se nekaltus žmones.

1980 m. birželio 26 d. kybar- 
tietė Ona KAVALIAUSKAITĖ 
(bažnyčios puošėja) buvo iš
kviesta į Vilniaus Saugumą pas 
tardytoją GAVĖNĄ. Pradžioje 
tardytojas pasisiūlė apmokėti 
kelionės išlaidas, tačiau KAVA
LIAUSKAITĖ atsisakė imti pi
nigus. Tardymo ir teismo išlai
dos vėliau išjieškomos iš nuteis
tųjų. Tada tardytojas ir sekre
torė pradėjo šaukti: “Daugiau 
šitom davatkom pinigų nesiūly
sime!” Kai KAVALIAUSKAI
TĖ paklausė, kodėl jie taip šau
kią, tardytojas pagrasino pa
romis.

KAVALIAUSKAITEI buvo 
priminta, kad ji esanti iškvies- • 
ta suimtuju BUŽO, JANULIO, 
NAVICKAITĖS ir VITKAUS
KAITĖS byloje liudininke. Kai 
KAVALIAUSKAITĖ atsisakė 
pasirašyti, jog supažindinta su 
liudininko teisėmis, tardytojas 
vėl gąsdino baudžiamąja byla. 
Čekistas teigė, kad po kratos 
KAVALIAUSKAITĖ nė pati su
redagavo protestą respubliki
niam prokurorui, bet kun. 
TAMKEVIČIUS. Tardytojo 
nuomone, kratos metu .paimti 
pas KAVALIAUSKAITĘ daik
tai esą ne jos, o kun. TAMKE
VIČIAUS ir be reikalo tuos 
daiktus ji pasisavinanti. KAVA
LIAUSKAITĖ tvirtino, kad vi 
si proteste suminėti daiktai — 
“Lietuvos archyvas”, “Aušra”, 
rašomoji mašinėlė ir kt. esą jos 
nuosavybė. Tardytoją ypatingai 
domino, iš kur KAVALIAUS
KAITĖ gavusi rašomąją maši
nėlę ir kokiam tikslui galvojusi 
ją panaudoti.

Tardymo metu buvo atėjęs 
čekistas DAUGALAS ir rodė 
KAVALIAUSKAITEI kažkokias 
nuotraukas, neva paimtas iš 
Kybartu bažnyčios vargoninin
kės MAČENSKAITĖS. DAUGA
LAS klausinėjo, kaip KAVA
LIAUSKAITĖ patekusi į RA
MANAUSKAITĖS teismą As
trave? Ar pažįstanti BUZĄ, JA
NULI, NAVICKAITE ir VIT
KAUSKAITĘ.

Tardymo metu KAVALIAUS
KAITĖ buvo įžeidinėjama. Če
kistas ragino, kad tardomoji 
greičiau ištekėtų, nes, anot tar
dytojo, Dievas sukūrė žmones 
daugintis, o ne “Kroniką” per
rašinėti.

Tardymas užtruko 7 vai. Po 
tardymo protokolu K A V A- 
LIAUSKAITĖ nepasirašė.

* * *
1980 m. balandžio 15 d. bu

vo areštuotas Petras LUKOŠE
VIČIUS ir KGB nurodymu pa
guldytas į Naujosios Vilnios psi
choneurologinę ligoninę.

Petras LUKOŠEVIČIUS g. 
1915 m. Marijampolės apskrity
je ir užaugo giliai religingoje 7 
vaikų šeimoje. 1944 m. buvo nu
teistas pagal 58 str. 1b. dalį 25- 
rių metų bausme. Perėjo visą 
Gulagą — Minsko, Gorkio, Tai- 
šeto, Omsko ir kt. ’ lagerius. 
1956 m. po 11 metų kalinimo 
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žęs rašė Gulago prisiminimus, 
bet 1973 m. čekistai juos kon
fiskavo. 1977 m. jo bute (Pane
vėžyje, Tulpių g-vėje) saugu
miečiai darė kratą ir paėmė 
daug “Aušros”, “Dievo ir Tėvy
nės”, “LKB Kronikos” nume
rių. Kratai vadovavęs papulki- 
ninkas URBONAS pareiškė: 
‘Jeigu nesiliausi, būsi patalpin
tas į psichiatrinę ligoninę!”

* *
1980 m. vasario mėn. į Kau

no psichiatrinę ligoninę iš Čer
niachovskio psichiatrinės ligo- 
ninės-kalėjimo pervežtas Volde
maras KARALIŪNAS. Gydyto
jas BELOKOPYTOVAS jį ami
nazinu “gydo” nuo tautinių ir 
religinių įsitikinimų. Dabartinė 
kankinio būklė labai sunki — 
mieguistas, judesiai sukaustyti, 
kalba lėta, tačiau kol kas mąsto 
ir kalba logiškai. .

Voldemaras KARALIŪNAS 
du kartus teistas už Lenkijos 
sienos perėjimą. 1977 m. patal
pintas į Černiachovskio psichiat
rinę ligoninę-kalėjimą. Susirgi
mo “simptomai”: vienoje Kau
no gamykloje dėl darbo sąlygų 
pagerinimo organizavo streiką, 
atsisakė sovietinės pilietybės, 
kreipėsi į SNO, prašydamas 
spręsti Pabaltijo tautų pavergi
mo klausimą.

1980 m. birželio 23 d. Vil
niaus Saugume buvo tardoma 
Danutė KERŠIŪTĖ (gyv. Vil
niuje, F. Žemaičio 1-100). KGB 
papulkininkis MARCINKEVI
ČIUS norėjo sužinoti, kokiu bū
du Vakarus pasiekė informacija 
apie Danutės sužadėtinio Povilo 
PEČELIŪNO suėmimą. Tardy
tojas norėjo paimti tardomosios 
pirštų atspaudus, bet pastaroji 
nesutiko, reikalaudama ją per
kvalifikuoti iš liudininkės į kal
tinamąją arba atsisakyti šito su
manymo. Iškviestos dvi mote
rys čekistės laužė Danutės ran
kas, bet pirštų atspaudų paimti 
nepavyko. Tada buvo iškviesta 
milicija, ir čia pat sufabrikuota 
byla “už chuliganizmą”. Milici
ninko suspardyta, ji buvo patal
pinta į utėlių pilną kamerą ir 
turėjo drauge su valkatomis va
lyti išvietes ir šluoti gatves. 
KGB kontora ir toliau terorizuo
ja Danutę KERŠIŪTĘ.

N. B. Prisiminkime sovieti
nes “ašaras” dėl esesininkų, la
geriuose mušusių kalinius, elge
sio. Kuo nuo jų skiriasi raudo
nieji “esesininkai”?

* * * '
1980 m. birželio 30 d. į Geno

vaitės ŠAKALIENĖS butą (Vil
niuje, Užupio 19-33) įsiveržė 
milicijos mjr. LEŠČENKO V. S. 
ir kažkoks civilis. Be prokuroro 
sankcijos nekviesti svečiai žvilg
čiojo po lovomis, į spintas; ap
žiūrėjo net kaimyno butą. LEŠ
ČENKO pareiškė, kad kratos 
motyvas — dingusio “politinio 
recidyvisto” Danutės vyro Vla
do ŠAKALIO jieškojimas. Į ŠA
KALIENĖS protestą dėl netei
sėtų veiksmų, majoras atsakė: 
“Mes ir toliau taip elgsimės, nes 
tai mūsų pareiga!”

Vladas ŠAKALYS nėra suim
tas, bet slapstosi. (Dabar jau 
laisvėje — JAV-se, Red.).

* * *
1980 m. gegužės 23 d. Mask

voje suimtas V. ABRUTIS (gyv. 
Vilniuje, Talat Kelpšos g-vėje). 
1980 m. balandžio 9 d. ABRU- 
ČIŲ bute kratos metu paimta 
daug pogrindinės literatūros ir 
rašomoji mašinėlė. Dabar AB
RUTIS kalinamas Lukiškių ka
lėjime. Jo žmonai Editai praneš
ta, kad ABRUČIUI iškelta bau
džiamoji byla pagal LTSR BK 
199 str. 1 d. ABRUČIAI yra pa
davę pareiškimus išvykti į už
sienį.

1980 m. kovo 4 d. suimtas li
tuanistas Gintautas JAŠMAN- 
TAS, gyv. Vilniuje, Švyturio 
36-8. G. JAŠMANTAS gimęs 
1930 m. Kudirkos'Naumiestyje 
ir yra baigęs Pedagoginį Vil
niaus institutą. Kurį laiką dir
bo “Komjaunimo Tiesos” re
dakcijoje. 1970 m. išstojo iš 
kompartijos eilių. Suėmimo, mo
tyvas — JAŠMANTO bendra
darbiavimas pogrindžio spaudo
je.
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Padėka
AtA

JURGIUI RAČIUI
mirus,

nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Kankinių parapijos kle
bonui kun. J. Stoškui ir kun. A. Stalioraičiui už maldas 
laidotuvių namuose, pamaldas šventovėje, palydėjimo į 
paskutinę poilsio vieta — lietuvių kapines Mississaugoje.

Dėkojame solistams — V. Verikaičiui, Vyf. Paulio- 
niui' ir muzikui J. Govėdui už muzikinę dalį laidotuvių 
metu.

Ačiū labai karsto nešėjams, suteikusiems velioniui 
paskutinį patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkojame atšiuntusiems gėles, užpra
šiusiems šv. Mišias, aukojusiems Kanados Lietuvių Fon
dui ir “Tėviškės Žiburiams".

Ačiū visiems už velionies lankymą laidotuvių na
muose, už pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu, už 
palydėjimą į paskutinę poilsio vietą.

Dėkojame velionies draugams už tartą atsisveiki
nimo žodį kapinėse, už rūpestį ir pagalbą priešpiečių 
metu.

Liekam giliai dėkingi —

Liūdintys: sesuo Marytė Račinskaitė 
krikšto dukra Margarita Kiškienė ir 

vyras Antanas 
giminės Angelė ir Juozas Lukošiūnai

MYLIMAI MAMYTEI IR MOČIUTEI

A+A
ONAI BALIONIENEI .

mirus, dukrą ONUTĘ, jos šeimą, seserį MONIKĄ
ŽEKIENĘ su šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame —

B. J. Akelaičiai S. A. Petraičiai
Z. J. Klevinai J. A. Vanagai

Onabian Memorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

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

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

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

pagal pageidavimus.
■ Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTU PAMINKLU BENDROVĖ

^urniture£t&
APSTATYMAS

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

PILNAS NAIVIŲ

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

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

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444



Lietuvos rezistentas VLADAS ŠAKALYS (dešinėje) su Kanados NDP partijos vadu EI). BROADBENTU (vidu
ryje) ir KLB pirm. J. R. SIMANAVIČIUMI (kairėje) Kanados parlamento rūmuose Nuotr. J. V. Danio

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Nusikaltėliai laisvi, 
nekaltieji kalėjime

Antano Terlecko ir Juliaus Sasnausko teismas Vilniuje ir jo

Po rizikingo žygio laisvėje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

buvo bevaisis, nors labai ilgas. 
Buvo jau 7 v. vakaro. Tardyto
jas pagaliau pareiškė, kad dėl 
to parašo teks gailėtis, nes atė
jo “geresni laikai” — suėmimų 
banga pajudėjo, ir sekantis bū
siu aš. Po tardymo mane palei
do. nes saugumiečiams neatėjo 
į galvą, kad galiu dingti. Mat iki 
šiol tokių atvejų nepasitaikė. 
Pamatęs, kas man gresia, ryžau
si pasukti Į Suomijos pusę, nes 
man Lietuvą pasidarė nebepa
siekiama. Man liko tik toks pa
sirinkimas — arba Rusijos lage
riai, arba pabėgimas. Lageriuo
se būčiau ne tik niekam nenau
dingas, bet ir našta šeimai, o 
laisvėje galėčiau šį tą nuveikti. 
Be to, jeigu man šiaip ar taip 
gresia 10-15 m. kalėjimas, tai ir 
nepavykusio bėgimo atveju ne
turiu ko prarasti. Taigi spren
dimas nebuvo sunkus.

— Kaip pavyko taip greitai 
iš Švedijos pasiekti Ameriką?

— Tai buvo lengviausia ma
no kelionės dalis. Per Suomiją 
keliavau pėsčias tris savaites vis 
lydimas pavojų, o iš Stockhol- 
mo į Londoną ir iš Londono į 
Niujorką tik keletą valandų. 
Buvo šiek tiek sunkumų su vi
zos gavimu, bet laisvojo pasau
lio tautiečiai bei jų organizaci
jos padėjo juos nugalėti.

— Ar jaučiatės saugus Ame
rikoje? Juk žinote kas atsitiko 
su kitu Vladu, būtent, Česiūnu 
V. Vokietijoje?

— Su tuo klausimu čia daž
nai susiduriu, bet savo gyveni
me esu dažnai buvęs nesaugio
se sąlygose, dėlto šis klausimas 
man atrodo beprasmis. Žinau 
aš česiūno likimą, bet Ameri
ka tai ne Vokietija. Antra, jei 
nuolat galvotum apie asmenini 
savo saugumą, tai ir iš namų ne
galėtum išeiti, česiūnas grižo 
ne savo noru. Mes turim tam 
tikrų duomenų. Jis nebuvo la
bai apsukrus žmogus. Sovietai 
galėjo pasiūlyti jam susitikimą 
ir jį panaudoti pagrobimui. Jei
gu česiūnas būtų savanoriškai 
grįžęs, tai nebūtų buvę reikalo 
jį pergabenti su sovietine apsau
ga. Buvo kalbama, kad česiū
nas paguldytas nervų ligoninė
je Vilniuje, bet toje ligoninėje 
iš viso nėra nervų skyriaus. Aš 
pats su Česiūnu nesu kalbėjęs, 
bet tai žinau iš jam artimų žmo
nių.
. — Kaip laikosi pogrindžio 
spauda Lietuvoje? Ar nuolati
niai suiminėjimai jos žmonių 
nesužlugdys?

— Žinoma, šiek tiek pristab
dyti gali, bet sužlugdyti tai ne. 
Jei grįžtų Stlino laikai, būtų ki
ta kalba, prasidėtų viskas iš 
naujo, bet dabartinėmis sąlygo
mis apie sužlugdymą negali bū
ti kalbos. Yra įsijungęs perdide- 
lis ratas entuziastų, perdaug 
platūs sluogsniai darbuojasi to
je srityje.

— Ar pasipriešinimas okupa
cinei valdžiai Lietuvoje stiprė
ja, ar silpnėja? Kurie gyvento
jų sluogsniai yra drąsiausi?

— Kad pasipriešinimas stip
rėja rodo faktas, kad pagausėjo 
suėmimai. Seniau saugumiečiai 
suiminėdavo veikėjus “sarmat- 

lyvai”, o dabar — jau atvirai ir 
gana dažnai. Taip pat iš asmeni
nės patirties žinau, kad pasi
priešinimas stiprėja. Jame dau
giausia entuziazmo rodo patys 
apatiniai sluogsniai, kaip ir vi
sais laikais. Taip buvo ir knyg
nešių laikais. Ir tada aktyviau 
reiškėsi paprasti žmoneliai. Jie 
nieko neturėjo, dėlto buvo drą
sesni. Juo žmogus augščiau iš
kyla hierarchijoje, juo daugiau 
ko jis turi prarasti. Bet tai nė
ra visų laikų taisyklė. Ir Lie
tuvoje dabar turime studentijos 
bei inteligentijos, dalyvaujan
čios tautos pasipriešinime. Prie 
to prisideda ideologinis komu
nizmo bankrotas, kuris ten yra 
ryškesnis nei Vakaruose. Įsijun
gia rezistencijon vis platesni 
sluogsniai. Kalbama, kad net 
kolaborantiniai sluogsniai turi 
patriotinių motyvų. Kitaip sa
kant, ir juose yr-a,. švelniai ta
riant, tam tikrų abejonių dėl 
komunizmo sistemos.

— Kokios pagalbos laukia 
žmonės Lietuvoje iš savo tau
tiečių išeivijoje?

— Kaip ir knygnešių laikais, 
aktualiausias dalykas būtų viso
kia informacija — knygos, laik
raščiai, radijo laidos. Reikėtų 
kiek galint plačiau skleisti Lie
tuvos pogrindžio spaudą. Gera 
informacija pakerta sovietinės 
propagandos veiksmingumą, o 
pogrindžiui teikia drąsos. Taip 
pat reikėtų rasti galimybės po
grindžio spaudą, padaugintą iš
eivijoje, grąžinti Lietuvon, kaip 
ii- knygnešių laikais. Ten kiek
vienas numeris rastų daugybę 
nuoširdžiausių skaitytojų.

— Ar išeivijos lietuviai, ku
rie lankosi Lietuvoje, prisideda 
daugiau prie okupacinės val
džios Įtvirtinimo, ar prie rezis
tencijos stiprinimo?

— Tie, kurie lankosi ne LTSR 
bendradarbiavimo rėmuose, pri
sideda bent prie mūsų žmonių 
nuotaikos pakėlimo. Kiti, kurie 
bendrauja su sovietine adminis
tracija, prisideda šiek tiek prie 
jos įtvirtinimo. Tokie ryšiai tar
nauja sovietams, siekiantiems 
susilpninti patriotinę lietuvių 
išeivijos veiklą. Sudaromas 
įspūdis, kad tokiu būdu galima 
daugiau laimėti. Juk vergval
džiui naudinga sakyti: “Palau
kit, ką nors gausite. Tokiu būdu 
išlošiamas laikas ir laimimas pa
vergtųjų nuolankumas. Kol ver
gas tikisi ii- tyli, susidaro nau
dinga situacija pavergėjui. Lie
tuvos pavergėjai ir jų kolabo
rantai nėra Lietuva ir nereikia 
jų tokiais laikyti. Jei sovietai 
leidžiasi į bendravimą, reiškia 
jis jiems naudingas. Jeigu so
vietams rūpėtų lietuvybės išlai
kymas, rūpintųsi ne išeivija, o 
Sibiro lietuviais arba čia pat 
esančiais Gudijoje tautiečiais. 
Jie sako, kad rūpinasi, bet aš 
tuo abejoju.

Sakoma, kad Maskvos kola
borantai kaiką laimi lietuvišku
mui. Tuo gali tikėti tiktai tie, 
kurie yra menkai informuoti. 
Aš tuo netikiu, nes kolaboran
tai yra tik Maskvos tarnai, o ne 
šeimininkai. Jie daro tai, kas 
reikalinga Kremliui, o ne Lie
tuvai.

— Kaip dabar atrodo religi
nis gyvenimas Lietuvoje po 40 

metų priespaudos ir ateistinio 
persekiojimo?

— Religinis gyvenimas per
gyvena didelį pakilimą. Taip, 
jis pareikalauja nemažai aukų, 
bet jos neturėtų gąsdinti. Juk 
ir pirmųjų šimtmečių krikščio
nybė iškilo argi ne aukomis? 
Krikščionybė Lietuvoje yra jė
ga, su kuria turi skaitytis ir 
Kremlius.

— Ar jaunimas, augęs ateis
tinėje sistemoje, yra nukrikš- 
čionintas?

— Ateistinio jaunimo yra 
daug, ypač miestuose; kaimuo
se mažiau. Tačiau, jeigu žmo
gus yra netikintis, bet patriotas, 
tai nejučiomis pradeda dalyvau
ti ir religiniame gyvenime, nes 
Bažnyčia, nežiūrint praeities 
vingių ir ginčų, dabar atlieka 
patriotinę misiją. Bažnyčia pasi
darė priebėga, kurion ateina ir 
netikintis jaunimas. Atėjęs jon 
patriotiniais motyvais, jis prade
da susipažinti ir su religija iš 
pozityvios pusės. Tai lengvina 
ir ta aplinkybė, kad primityvus 
ateizmas jaunimui neimponuo
ja-

— Pagaliau leiskite paklausti, 
kur manote apsigyventi bei Įsi
kurti?

— Minčių yra įvairių, bet kol 
kas peranksti kalbėti. Steng
siuos apsigyventi ten, kur galė
siu būti naudingas Lietuvai.

* * *
Vladas šakalys yra gimęs Vil

niuje 1942 m. Ten baigęs gim
naziją. Jo profesija — optikas. 
Š.m. liepos 18 d. pasiekė Švedi
ją, keliavęs pėsčias per Suomiją 
20 dienų. Vilniuje liko žmona 
su dviem vaikučiais.

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesumu 
— šviesiu žmoniškumu.

DR. J. GIRNIUS

LĖKTUVŲ BENDROVĖS 
Didžiosios lėktuvų bendrovės dabar 
samdo asmenis šioms tarnyboms:

SKRYDŽIŲ PALYDOVŲ 
(flight attendants)

RAMPOS IR LAGAMINŲ 
PERSONALO

(ramp a. baggage personnel) 
BILIETŲ PARDAVĖJŲ 

(ticket agents)
REZERVACIJŲ AGENTŲ 

(reservation agents) 
RAŠTININKŲ 

(clerical positions) 
KLIENTŲ APTARNAVIMO 

(customer service) 
MAISTO TIEKIMO 

(food service)
Asmenys, suinteresuoti tomis tarny
bomis lėktuvų bendrovėse, turi būti 
nusiteikę dirbti pasirinktoje srityje, 
mokantys elgtis su žmonėmis, sutin
kantys keliauti reikalui esant ir tu
rintys gerą sveikatą. Norintieji gauti 
informaciją, kaip tiesioginiai kreip
tis j minėtas didžiąsias lėktuvų bend
roves, terašo:

TRAVELEX: Ine.
ATTEN: Airlines Application

Information
3865 South Wasatch Blvd.,

Suite 101,
Salt Lake City, Utah 84109, USA 

Pateikite trumpą savo biografiją, pa
žymėkite kuria tarnyba domitės ir 
pridėkite sau adresuotą voką, kad 
tuo būdu galėtumėte gauti tolimes
nę informaciją apie galimą pokalbį 
su tomis lėktuvų bendrovėmis. Visos 
didžiosios lėktuvų bendrovės yra 
VIENODŲ GALIMYBIŲ DARBDA
VIAI.

paskirtos

Sovietiniai kalėjimai ir konc- 
lageriai vis dar negali pasisotin
ti lietuvių kančiomis, reikalau
ja naujų aukų. Vėl šie nepasoti
nami molochai Rusijos viduje 
praryja du taurius Lietuvos sū
nus — Antaną Terlecką ir Julių 
Sasnauską. Jų teismo parodija 
Vilniuje truko penkias dienas 
(IX. 22-26). Prie teismo susirin
kusią draugi; ir gerbėjų minią 
milicija išvaikė, neleido teisia
miesiems įteikti gėlių. Žmonės 
klausia, už ką tokios žiaurios 
bausmės? Ekonomistui ir istori
kui Terleckui paskirti treji me
tai konclagerio, o silpnos svei
katos jaunuoliui Sasnauskui — 
pusantrų metų. Be to, abu tu
rės po penkerius metus išbūti 
ištrėmime kažkur Rusijos platy
bėse.

Už laisvę
Abu nuteistieji pernai pasira

šė garsųjį 45 baltiečių raštą, rei
kalaudami panaikinti Hitlerio 
ir Stalino sandėrio padarinius. 
Terleckas, Sasnauskas, gyd. Al
girdas Statkevičius ir Vladas Ša
kalys buvo pirmieji, kuriuos jau 
pernai rudenį Saugumas dėl to 
kratė. Gydytojas Statkevičius 
buvo izoliuotas psichiatrinėje li
goninėje, o Šakaliui šią vasarą 
pavyko dramatiškomis aplinky
bėmis pabėgti į Švediją, o iš ten 
persikelti į JAV.

Šių metų pradžioje dar vie
nas baltiečių memorandumo sig
nataras — Arvydas čekanavi- 
čius buvo uždarytas į psichiatri
nę ligoninę. Du kiti — kun. V. 
.langelis ir Zigmas Širvinskas 
šiemet mirė.

Teisminis susidorojimas dar 
laukia šiuo metu Vilniaus kalė
jime laikomų pogrindžio spau
dos veikėjų: Povilo Pečeliūno, 
doc. Vytauto Skuodžio, Povilo 
Bužo, Anastazo Janulio, Genės 
Navickaitės ir Onos Vitkauskai
tės. Prie jų reikia pridėti ir lie
pos pradžioje suimtą Lietuvos 
katalikų veikėją Jadvygą Stane- 
lytę-

Šiuo metu labiau negu betka- 
da galioja neseniai paskelbto 
pogrindinio atsišaukimo perspė- • 
jimas: “Nepamirškime, jog to- 
talistinio režimo sąlygomis nie
kas negali būti užtikrintas, kad 
ir jam negresia panašus “susi
dorojimas”. Pastaruoju metu 
smarkiai sustiprėjo režimo mė
ginimai fiziškai susidoroti su ki
taminčiais, teisių gynėjais ir 
laisvosios spaudos gamintojais.

Vilniaus sūnus
Antanas Terleckas yra gimęs 

1928 m. Vilniaus krašto mažaže
mių valstiečių šeimoje. Pirmai
siais pokario metais buvo kalti
namas už priklausymą tautinio 

, pasipriešinimo organizacijai, ka
lintas, bet bylos išvengė. Baigęs 
ekonomikos mokslus Vilniaus 
universitete, buvo priimtas į as
pirantūrą. rėmė profesorių Bal
čikonio ir Ivanausko sąjūdį rū
pintis Gudijos lietuvių teisėmis. 
Po Vengrijos sukilimo apkaltin
tas antisovietine veikla ir 1958 
m. nuteistas ketveriem metam 
lagerio. Bausmę atliko Sibire, 
Taišeto lageryje.

Sugrįžęs Lietuvon, Terleckas 
kurį laiką dirbo ekonomistu ir 
studijavo istoriją. Kalinimas jo 
nepalaužė, tik dar labiau užgrū
dino jo dvasią. Daug rašė isto
rinėmis temomis, atskleidė ne
vieną Lietuvos istorijos klasto
tę. Saugumas už tai atsilygino, 
sufabrikavęs bylą už tariamą 
valstybinio turto grobstymą. Už 
tai kalintas 1973-74. Po to buvo 

Vakarų Kanados lietuvių jaunimo stovykloje Winnipege LAIMA BERŽI
NYJE su JUOZU KASPERIŪNU vaidina “Eglę-žalčių karalienę" V. Krausaitė

bausmės

nuolat saugumo varginamas, ne
gavo tinkamo darbo. Ypač pasi
žymėjo savo pilietine drąsa, gin
damas žmogaus ir tautos teises 
ar tuos, kurie buvo neteisingai 
persekiojami. 1975 m. Terlec
kas atviru laišku kreipėsi į KGB 
viršininką Andropovą, kad ne
persekiotų šeimos. 1976 m. jis 
skundėsi dėl nesiliaujančių per
sekiojimų tuometiniam AT pir
mininkui Podgornui, kuriam 
tarp kitko rašė: “Noriu gyventi 
tik Lietuvoje ir iki gyvenimo ga
lo išlikti ištikimas savo idealui, 
kurio nuo KGB neslepiu. Tai — 
laisvas žmogus laisvoje ir nepri
klausomoje Lietuvoje”.

Teigiama, kad Terleckas pir
masis pasirašė minėtą 45 baltie
čių protesto raštą. KGB netgi jį 
laikė autorium. Jis pirmasis iš 
šios grupės buvo ir suimtas — 
1979 m. spalio 30. Dėl Terlecko 
suėmimo protestavo Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komite
tas (TTGKK), lietuviškoji Hel
sinkio grupė ir visuomenės at
stovai.

Jaunas kovotojas
Pernai lapkričio 8 d. grupė 

lietuvių teisinio sąjūdžio rėmė
jų, jų tarpe ir dabar jau nuteis
tas J. Sasnauskas, dėl Terlecko 
kreipėsi į generalinį Jungtinių 
Tautų sekretorių, Helsinkio su
sitarimus pasirašiusias vyriau
sybes, Tarptautinės Amnestijos 
organizaciją, Europos ir Ameri
kos Helsinkio grupes. Ten rašo
ma: “Antanas Terleckas nepa
darė jokio nusikaltimo, bet vyk
dė šventą pareigą, privalomą 
kiekvienam žmogui. Nusikalsta
mos yra tik Saugumo organų re
presijos”.

“Antanas Terleckas turi būti 
išlaisvintas, rašė J. Sasnauskas. 
— Tautų teismas Nuernberge 
pasmerkė ir nubaudė hitleri
nius nusikaltėlius. Tarp kitų 
teisingo atpildo susilaukė ir bu
vęs Vokietijos reicho užsienio 
reikalų ministeris Ribbentro- 
pas. Tačiau tas, kuris sėdo su 
juo už derybų stalo dalytis Ry
tų Europa (Molotovas), tebėra 
laisvas ir nenubaustas. Tuo tar
pu A. Terleckas, išdrįsęs pa
smerkti gėdingą diktatorių san
dėrį, suimtas, kankinamas (da
bar ir nuteistas). Ar galima 
šiuo atveju tylėti? Abejingumui 
neturi būti vietos. Betkuriame 
pasaulio kampelyje žmogaus 
teisių pažeidimas yra iššūkis vi
sos žmonijos viltims ir idea
lams”.

Pavojingoje veikloje
Drauge su Terlecku nuteistas 

dvidešimtmetis jaunuolis Julius 
Sasnauskas — irgi vienas iš 45 
pasirašiusiųjų baltiečių memo
randumą. Per kratą pas jį rasta 
medžiaga, liečianti šį dokumen
tą. Sasnauskas buvo suimtas 
1979 m. gruodžio 11. Už lietu
višką veiklą jis jau buvo anks
čiau nukentėjęs. Mokydamasis 
A. Vienuolio vidurinėje mokyk
loje, jis priklausė Viktoro Pet
kaus būreliui, buvo su keliais 
abiturientais pašalintas iš mo
kyklos, atiduotas į rekrūtus ir 
tik dėl blogos sveikatos iš ka
riuomenės paleistas. Vėliau Sas
nauskas mėgino stoti į Kauno 
kunigų seminariją, bet jam su
kliudė, lygiai kaip ir įstoti į ki
tą augštąją mokyklą. Jį pažinu- 
sieji teigia, kad tai labai taurus 
jaunuolis, gabiai valdąs plunks
ną. Jo atvirus laiškus yra skel
bę pogrindžio laikraščiai “Auš
ra” ir “Vytis”. A. L.

Pro Aušros Vartų koplyčią Vilniuje kasdien praeina daug žmonių. Nuotrau
ka daryta 1980 m. vasarą ten atsilankiusio kanadiečio

"Kronika - ginklas Lietuvoje”
Vokiečiai susidomėjo Lietuva ir jos pogrindžio spauda

Po karo V. Vokietija, skęsda
ma savo pačios problemose, ne
berado nei noro, nei dingties do
mėtis savo kaimynais, pavyz
džiui, kad ir Lietuva. Ji išnyko 
vokiečiams iš akių, iš lūpų ir iš 
širdies. Ilgą laiką vokiečių geo
grafijos vadovėliai Lietuvą už
tepdavo raudonais sovietų da
žais, jaunesnieji žurnalistai apie 
ją neužsimindavo, turistai neras
davo jos konsulato, o politi
kams, kovojantiems tik už nau
jas Oderio-Neisės sienas, likusi 
žemės dalis anapus tos sienos 
buvo nemalonus prisiminimas.

Lietuvos vardą, jos reikalus 
ėmė stipriau populiarinti V. Vo
kietijoje patys lietuviai, ypač 
įvairūs kovotojai prieš sovietus 
Lietuvoje. Tokie disidentai ėmė 
iš lėto jaudinti ir judinti kalku
liuos jautresnės sąžinės vokie
čius, kurie jau pradėjo Lietuvą 
atrasti, minėti, gerbti, vertinti 
tiek spaudoje, tiek radijuje ar 
televizijoje. V. Vokietijoje jau 
susiformavo solidus Lietuvos 
reikalais besirūpinančių vokie
čių kultūrininkų būrelis, kuris 
spaudoje nuolatos kelia Lietuvą 
ir jos problematiką.

Žurnalistės straipsnis
Viena tokių uolesnių Lietuvos 

draugių yra Diethilda Treffer- 
tienė, katalikų žinių agentūros 
korespondentė, nuolat rašanti 
Lietuvos klausimais ypač “Deut
sche Tagespost” skiltyse. Pvz. 
š.m. kovo 19 d. laidoje rašė: 
“Katalikiškajai Lietuvai šiemet 
šv. Juozapo šventė yra itin isto
rinė raida, nes šiemet sueina 
‘LKB Kronikai’ jau aštuoneri 
metai. Ne tik lietuviai gali šia 
data didžiuotis, bet ir visi kiti 
Vakaruose, kurie Baltijos tauta 
domisi. Pagarba ‘Kronikai’ ir 
jos leidėjams! Jos reguliariai 
Vakaruose pasirodančios dėka 
galime išgirsti, kas dedasi su 
mūsų tikėjimo broliais tenai. 
Jeigu apie Lietuvą galėtume tik 
iš kitų informacinių šaltinių ką 
sužinoti, tai tos žinios būtų labai 
ribotos, spragotos, gal nevisai 
patikrintos. Turistai iš Lietuvos 
žinių į Vakarus neatvežtų, nes 
tik tam tikri turistai tenai įlei
džiami. O ir tokių mažai. Be to, 
turistai gali Lietuvoje lankyti 
tiktai Vilnių, kartais Kauną, o 
apie provinciją nėra ko kalbėt’

Lietuvoje siaučia kova! Ją su
kėlė patys lietuviai žodžio gink
lu! Tikrai, tik ‘Kronikos’ dėka 
mes tiksliai sužinome, kokiomis 
priemonėmis smaugia sovietai 
Lietuvoje K. Bendriją ir tikin
čiuosius, kurie Sovietų Sąjungo
je susibūrę į atsparų, solidų, var
gu ar pakartojamą vienetą. Rei
kia tik stebėtis, kaip tokie vie
ningi Lietuvos katalikai, visiš
kai pasiaukoję savo Bendrijai, 
per aštuonerius metus įstengė 
leisti ‘Kroniką’! Juk Lietuvos po
licijos akis itin budri ‘Kronikai’: 
kiekvieno, net mažiausio įtarti
no, toji akis neišleidžia iš poli
cijos akiračio. O sučiuptasis, 
jei aktyviai prisidėjo prie ‘Kro
nikos’, neištrūks be teismo, 
griežtos bausmės, trėmimo ir 
pan. Už talką ‘Kronikai’ gavo Ni
jolė Sadūnaitė trejus darbo sto
vyklos ir porą tremties metų. 
Gaila, kad Vakaruose nevisi 
‘Kronikos’ kankiniai pakanka
mai paskelbti, čia dar nevisi in
formuoti apie pvz. 1979 m. su
imtą ekonomistą ir istoriką An
taną Terlecką” — rašo Diethild 
Treffert. “Nevien tuos du su

ėmė Lietuvos komunistų polici
ja. Jų yra daug daugiau. Sovieti
nės įstaigos Lietuvoje uoliai su- 
iminėja, nes jos nieko kito taip 
nebijo, kaip šio Kronikos’ leidi
nėlio, rašomąja mašinėle daugi
namo, einančio slaptai iš rankų 
į rankas, skatinančio tokį katali
kų sąjūdį, kurio valdinės įstai
gos neįstengia pagriebti. Tas są
jūdis iš tikro sunkiai apčiuopia
mas: jis yra savotiškas partiza
ninis karas, vedamas žodžio 
ginklu už tikėjimą” —- pabrėžia 
vokiečių žurnalistė.

Katalikų atsparumas
Ortodoksų Bendrijos vadovus 

sovietai yra pajungę, nes jie gy
vena pačioje Sovietijoje. Visai 
kitaip su K. Bendrija, kurios 
centras už Sovietų Sąjungos ri
bų, būtent. Romoje. Kiekvienas 
aktyvus katalikas Lietuvoje yra 
sovietams dyglys pačioje siste
moje, nes katalikai, būdami su
sirišę su Vatikanu ir Sv. Tėvu, 
kažkaip prasmunka pro polici
jos kontrolės tinklus ir formuo
ja visoje šalyje rezistencines jė
gas, kurių nei policija, nei mi
nisterijos nesugeba uždaryti ak
liname savo režimo narve. Tai 
akivaizdžiai liudija ‘Kronika’, už
tinkama net pačioje Maskvoje 
ir Sovietų Sąjungos tolumose 
— rašo katalikų žinių agentūros 
žurnalistė, besididžiuodama lie
tuvių spaudos platinimo išradin
gumu.

Nenutildoma “Kronika”
“Niekaip nenutildoma toji 

‘Kronika’. Dėlto nenuostabu, 
kad ateistinė valdžia pilnu įtū
žiu užsimojo ‘Kronika’ uždusin
ti, bet niekaip neįstengė ir da
bartiniai bandymai ją užsmaug
ti nepasisekė. Jau net trečias re
ligijos reikalų įgaliotinis Lietu
voje imasi visų priemonių prieš 
šį pogrindinį leidinį, bet jis eina 
kaip ėjęs.

Pirmasis bandė ‘Kronika’ lik
viduoti gerokai storžievis Ru
gienis. Jo pastangom sudužus, 
Maskvą iškeitė jį į geriau iš
prusintą Tumėną, kurį Maskva 
irgi pašalino, nes nepateisino 
Maskvos vilčių. Šio įpėdinis Ani- 
lionis griebėsi virvės ‘Kronikai’, 
bet nėra ženklų, kad jam būtų 
geriau pavykę. Priešingai, atro
do. kad dabar Lietuvos komunis
tai bandys švelniomis pirštinė
mis prie ‘Kronikos’ prisėlinti, 
atseit, neva ja nesidomėti, jai 
lyg neteikti reikšmės. Iš tikro 
Baltijos kraštuose pastaruoju 
laiku mažiau suėmimų, palygi
nus su Maskva. Būdinga, kad so
vietai nesuėmė ligi šiol nė vie
no kunigo iš pasirašiusių pareiš
kimą apie nevykdymą tų sovie
tinių potvarkių ir įstatymų, ku
rie prieštarauja tikybiniams įsta
tymams. Net Helsinkio komite
to dvasininkų kalėjimu nenu
baudė — tik liepė tylėti”.

“Ką tai gali reikšti?” — klau
sia vokiečių žurnalistė Treffert. 
Ir pati spėliodama atsako, kad 
tai gali būti tyla prieš audrą . .. 
prieš pasibaisėtiną audrą.

Kunigų vaidmuo
Pagal šią įžvalgią stebėtoją, 

Lietuvos komunistų įstaigos gal 
yra pasimetusios tokių faktų aki
vaizdoje, kad katalikų kunigija 
nėra sovietinio režimo nei su
naikinta, nei palaužta. Antai ne
seniai trys ketvirčiai lietuvių ku
nigų (tarp jų ir abudu nepalauž-

(Nukelta į 5-tą psl.)
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“Komjaunimo Tiesa” rugsėjo 27 
d. paskelbė pranešimą iš teismo sa
lės. Jame rašoma, kad š.m. kovo 18 
d. Vilniuje savo tėvų name buvo 
žiauriai nužudytas 13-kos metų am
žiaus moksleivis V. Agafonovas. Po 
penkių dienų milicija suėmė jo gi
minaiti Vladislovą Semionovą. Apie 
jį rašoma: “Nusikaltimo dieną V. Se- 
mionovas girtavo. Kai pritrūko pi
nigų, atėjo Į savo brolio butą. Radęs 
jame vieną berniuką, nusikaltėlis 
pradėjo jį mušti ir reikalauti pini
gų. Paskui V. Semionovas pasisavino 
pinigus ii- kitus brangesnius daiktus, 
o siekdamas nuslėpti šį nusikaltimą, 
žiauriai nužudė savo auką ir girta
vo toliau..Bylą birželio 19 d. 
svarstė augščiausiojo teismo baudžia
mųjų bylų kolegija. Buvo konstatuo
ta, kad V. Semionovas sunkų nusikal
timą padarė būdamas girtas, norėda
mas ir toliau girtauti. Anksčiau jis 
jau buvo įvykdęs vagystę, girtavęs 
darbovietėje, pažeidinėjęs darbo 
drausmę. Jam buvo paskirta mirties 
bausmė. V. Semionovo malonės pra
šymą atmetė vilniškis augščiausio- 
sios tarybos prezidiumas. Nusikaltė
lis buvo sušaudytas.

TURISTAI IGNALINOJE
Vasaros sezoną užbaigė turistinė 

Ignalinos bazė, šiemet ji aptarnavo 
daugiau kaip 11.000 svečių.' Apie 5.- 
000 turistų, priklausančių 214-kai gru
pių, dalyvavo daugiadieniniuose žy
giuose valtimis. Bazės svečiai susipa
žino ne tik su Ignalinos rajonu bei 
jo gamta. J.e taipgi lankėsi Birštone, 
Druskininkuose, Palangoje, Trakuo
se, Vilniuje ir Kaune. z

MUSMIRIŲ AUKOS
Lietuvoje tebėra labai populiarus 

grybavimas, kuriame kartais nuodin
gos musmirės sumaišomos su valgo
maisiais grybais. “Tiesoje” rugsėjo 
26 d. rašoma apie vieną ukmergie
čių šeimą ištikusią nelaimę, kai ji 
susėdo prie miško skanumynais ap
krauto stalo: “O maždaug po astuo
nių valandų visi penki sunegalavo: 
pajuto aštrius skausmus viduriuose, 
pykino, pylė šaltas prakaitas. Ypač 
sunkiai susirgo šeimos galva, todėl iš 
Ukmergės ligoninės buvo pervežtas į 
Vilniaus klinikas. Bet ir čia išgelbėti 
žmogų nepavyko .šios tragedijos 
proga patarimų buvo paprašyti Moks
lų Akademijos botanikos instituto 
mokslininkai ir Vilniaus klinikinės 
ligoninės medikai. Matas Salagiris 
primena “Tiesos” skaitytojams, kad 
Lietuvos miškuose yra apie 200 val
gomųjų grybų rūšių, kurių tik ne
daugelis nuodingi. Beveik visiems 
yra žinomos raudonosios musmirės, 
kuriomis seniau pamiškių sodybose 
būdavo naikinamos musės. Mažiau 
žinomos — margosios, gelsvosios ir 
žalsvosios musmirės, kurias nepatyrę 
grybautojai gali supainioti su ūme- 
dėmis, pievagrybiais, žaliuokėmis, 
raukšlėtaisiais gudukais.

SKRIAUDŽIA MOKSLEIVIUS 
“Komjaunimo Tiesos” 176 nr. L. 

Makuckas prašneko apie statybinin- 
kų darumą skriaudą Kauno moks
leiviams: “Prieš aštuonerius metus 
Kaune, Taikos prospekte, profesinių 
technikos mokyklų miestelyje, pradė
tas statyti stadionas. Keturiij mokyk
lų moksleiviai seniai nekantraudami 
laukia, kadangi pagaliau bus baigta 
šio stadiono statyba. Nuo to laiko 
jau išleista ne viena moksleivių lai
da. Tačiau iki šios dienos stadiono 
statyba nebaigta, buitinės patalpos 
neįrengtos, šiam darbui užbaigti 
Valstybinio profesinio techninio mo
kymo komitetas kasmet skiria nema

Senutė koplytėlė Šilalės rajone, okupuotoje Lietuvoje, kalba apie praeitį

ža lėšų, tačiau kiekvienais metais vi
sos jos neišnaudojamos. Statybos dar
bus, vykdo Kauno I-o ji statybos re
monto ir 9-oji apdailos valdybos. Sta
tybininkai kasmet žada baigti darbus 
ir atiduoti objektą eksploatuoti, ta
čiau savo pažadi; netesi. Dar daugiau 
— šiuo metu buitines patalpas jau 
reikia remontuoti: išdaužyti langai, 
piktos rankos nuniokoti santechni
ni A įrengimai. Kas atlygins nuosto
lius, kurie padaryti per keletą metų? 
Ar dar ilgai moksleiviams reikės 
laukti stadiono?”

NAUJA LIGONINĖ
Jurbarkas susilaukė naujo centri

nės ligoninės penkiaaugščio pastato, 
turinčio 200'lovų. Vyr. gydytojo Juo
zo Malinausko pranešimu, dabar bus 
galima atidaryti traumatologinį, neu
rologinį bei kitus skyrius, praplėsti 
lig šiol veikusius. Su naujuoju pasta
tu centrinė ligoninė turės beveik 300 
lovų.

ŽŪSTANTYS VAIKAI
“Valstiečio Laikraščio” rugsėjo 27 

d. laidoje inspektorius A. čereška 
pasakoja apie gausėjančius vaikų žu
vimus eismo nelaimėse. Per 8 šių me
tų mėnesius Lietuvoje žuvo 40 vaikų, 
o 407 buvo sužeisti. Vien tik per pir
mąsias dvi rugsėjo savaites, prasidė
jus naujiesiems mokslo metams, vėl 
nukentėjo 32 vaikai. Pasak A. Vereš- 
kos, beveik kiekvienas paauglys kai
me turi dviratį ar mopedą, kuriuos 
nuperka tėvai, užmiršdami, kad vai
kai dažniausia nežino eismo taisyk
lių. Kartais su taisyklėmis nesiskaito 
ii- automobilių vairuotojai, sankry
žoje nepraleidžiantys dviratininkų, 
nustumiantys juos į kelkraštį. Dau
giausia betgi nukenčia pėstieji vai
kai. Nelaimes stengiamasi sumažinti 
specialia sąjungine rugsėjo mėnesio 
programa ‘Dėmesio! Vaikai!”

ATNAUJINO MUZĖJŲ
Klaipėdos restauravimo dirbtuvių 

specialistai atnaujino Nidoje esantį 
Kuršių nerijos istorijos muzėjų. Ja
me jau padidinta paroda, lankytojus 
supažindinanti su šio unikalaus lie
tuviu žemės kampelio praeitimi, da
bartiniu Neringos miesto gyvenimu. 
Joniškio rajono Žagarės gyvenvietė
je remonto susilaukė vėjo malūnas. 
Senoviniuose atnaujintuose pastatuo
se įsikurs “Sportloto” valdybos Klai
pėdos agentūra ir parduotuvė, alaus 
baras, “Ešerinė” Nidoje. Iki 1980 m. 
pabaigos tikįmasi užbaigti Klaipėdos 
parodų paviljono remontą, “Balti
jos” kino teatro ir Mokytojų Namų 
vykdomus pertvarkymus.

NAUJASIS “STRAZDAS”
Eksperimentinė sportinės aviaci

jos įmonė Prienuose pagamino nau
jąjį sklandytuvą “LAR-14”, kuris yra 
pavadintas “Strazdu”. Įmonės direk
toriaus Vytauto Pakarsko pranešimu, 
“Strazdas” yra skirtas sklandytojų 
ir jaunų aviatorių mokykloms visoje 
Sovietų Sąjungoje. “Strazdą” supro
jektavo jauni konstruktoriai, talkina
mi patyrusių specialistų. Pagrindiniu 
konstruktorium buvo Gintaras Saba
liauskas, įmonės stipendininkas, bai
gęs Charkovo aviacijos institutą.

KNYGOS KLUBAS
Anykščiuose veiklą pradėjo kny

gos bičiulių klubas “Anykštėnas”, 
jungiantis įvairių profesijų žmones. 
Jie padeda tvarkyti vysk. A. Bara
nausko, J. Biliūno, A. Vienuolio bei 
kitų šio krašto rašytojų gyvenimo ir 
kūrybos vietas. Klubo nariai rengia 
literatūrinius vakarus memoriali
niuose rašytojų muzėjuose, žmonių 
susitikimus su iš Anykščių srities ki
lusiais rašytojais.

V. Kst.

Toronto “Gintaras” tarptautinio folkloro festivalio atidaryme Prancūzijoje praėjusią vasarą Nuotr. R. Paulionio

S HAMILTON
LIETUVOS KARIUOMENĖS AT

KŪRIMO MINĖJIMAS. Lapkričio 22, 
šeštadieni, Hamiltono šaulių DLK 
Algirdo kuopa rengia Lietuvos ka- 
ruomenės atkūrimo minėjimą Jauni
mo Centre. Meninėje programoje — 
AV parapijos choras. Gros orkestras. 
Pradžia 7 v.v. P. E.

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyrius ruošia vajaus užbaigimo ba
lių lapkričio 8 d. Jaunimo Centre. 
Meninę programos dalį atliks “Gy- 
vataro” šokėjai, vad. p. G. Breich- 
manienės, ir Otavos mergaičių cho
relis “Ramunėlės”, vadovaujamas Rū
tos šiulytės. Po programos^— sma
gūs šokiai, grojant geram orkestrui. 
Bus bufetas, įvairių gėrimų baras, 
laimei išmėginti turtinga loterija ir 
laimės staliukai. Gautas laimės sta
liukas iš S. S. Rakščių. Jiems nuo
širdi padėka už paramą šalpai.

Baliaus metu įvyks tradicinis lie
tuvių abiturientų pristatymas lietu
viškai visuomenei. Visi abiturientai 
yra prašomi užsiregistruoti pas J. 
Pleinį tel. 549-5372.

Komitetas kviečia visus dalyvauti 
metiniame šalpos Fondo baliuje. Sa
vo dalyvavimu paremsite šalpos dar
bą. J. P.

DANUTĖS VAITONYTĖS-YATES 
skelbtasis monologas “The Belle of 
Amherst” “Hamilton Place” salėje 
spalio 11 d. neįvyko dėl nenumatytų 
techniškų kliūčių.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO “GIEDRAITIS” narių var- 
žybinis šaudymas įvyko spalio 5 d. 
savoje šaudykloje. Šaudyme dalyva
vo iš 22 kalibro: 1. R. Svilas, 2. A. 
Povilauskas ir 3. V. Svilas. Lėkščių 
šaudyme nuo 16 jardų ir 100 gali
mų: 1. V. Verbickas su 96, V. Svi
las su 84 ir Alg. Kontrimas su 92 
taškais. Papildomuose šaudymuose: 
1. J. Stankus, 2. Alg. Kontrimas ir 
3. A. Prielgauskas. Valdyba

VYSK. VALANČIAUS MOKYKLA 
spalio 25 d. neveiks. Tą šeštadienį 
mokytojai išvyksta į Londone KLB 
švietimo komisijos rengiamą Kana
dos lituanistinių mokyklų mokytojų 
suvažiavimą. Lapkričio 1, šeštadienį, 
mokyklos patalpose įvyks Vysk. Va
lančiaus mokyklos vaikų tėvų susi
rinkimas, kuriame bus aptariami vi
si mokyklos reikalai ir renkamas 
naujas tėvų komitetas. Tą dieną tė
vai galės aplankyti klases, bei pasi
kalbėti su vaikų mokytojais. Dėl ne- 
pramatytų pasikeitimų darbovietėje 
mokyt. J. Stanius nebegalės šeštadie
niais dirbti mokykloje. Jo vietą mo
kykloje sutiko perimti, mokyt. Aid. 
Baltakienė, čia baigusi pedagoginius 
mokslus. Spalio 18 d. mokyklos tėvų 
komitetas rengia atsisveikinimo va
karą su mokyt. Ant. Mikšiene, ku
ri po 31 metų darbo Vysk. Valan
čiaus, mokykloje pasitraukė į užtar
nautą poilsį.

ALFONSAS PATAMSIS, ilgametis 
Hamiltono Tautos Fondo įgaliotinis, 
surenkąs iš apylinkės rekordines su
mas aukų tautos laisvinimo reika
lams, visuotiniame Tautos Fondo 
narių suvažiavime buvo išrinktas į 
naująją tarybą vicepirmininko par
eigoms.

FELIKSAS KRIVINSKAS po 30 
metų tarnybos plieno fabrike nuo 
spalio 1 d. išėjo į pensiją. Pensinin
ko dienas leidžia ir Leonas Klevas, 
taip pat išsitarnavęs pensiją toje pa
čioje “Stelco” įmonėje.

DAIVA KOPERSKYTĖ, kylanti 
stalo tenisininke, 15 metų amžiaus 
grupėje 21:10, 21:15 rezultatu nuga
lėjo savo kietą varžovę Renatą Crhak 
ir “Max Marinko” vardo Kanados 
stalo teniso turnyre laimėjo pirmą 
vietą.

SANDRA BABECKAITĖ studijų 
reikalais išvyko į Lietuvą. Ji yra pri
imta į Vilniaus universitetą ir ten 
4 mėnesius j studijuos Lietuvos tau
tosaką. Sandra iš profesijos yra mo
kytoja ir vienerius metus jau yra 
sėkmingai mokytojavusi Vysk. Va
lančiaus mokykloje.

LIETUVIAI PENSININKAI Ha 
miltone išleido jau 5-tą savo laikraš
čio “Sietynas’ numerį. Laikraštį re
daguoja žinomas spaudos žmogus Pr. 
Enskaitis. Be paties redaktoriaus, 
šiame numery rašo B. Naujalis, K. 
Grudzinskas, L. Kinčienė, č. Liu

tikas, J. Baranauskas, A. Baliūnas ir 
kiti pasirašę įvairiais slapyvardžiais. 
Laikraštėlis yra 18 puslapių. Jame 
randi įdomaus pasiskaitymo pensi
ninko gyvenimą liečiančiais klausi
mais. Pensininkai yra paskelbę ir 
konkursą geriausiai novelei parašyti 
iš jų gyvenimo. Novelės vertinimo 
komisiją sudaro Pr. Enskaitis, Ant. 
Mingėla ir K. Mileris. Lapkričio 30 
d. Hamiltono pensininkai čia rengia 
lietuvių visuomenei literatūros ir 
dainos vakarą.

ŠV. JUOZAPO LIGONINĖJE po 
sunkios operacijos sveiksta J. Ka- 
maitienė. Iš ligoninės į namus jau 
sugrįžo St. Milerienė, Stbingienė ir 
Ant. Šukaitįs. Po širdies priepuolio 
ligoninėje-gydosi D. Kochanka. K. M.

London, Ontario
CHORO “PAŠVAISTĖ” pirmoji 

repeticija ir sueiga po vasaros per
traukos įvyko spalio 5 d., gausiai 
dalyvaujant veteranams ir naujiems 
choristams. Mišrus choras, vadovau
jamas gabios, energingos Ritos Vilie- 
nės, dalyvavęs Pasaulio Lietuvių 
Dienų dainų šventėje Toronte ir pra
ėjusį pavasarį Maclean-Hunter Cab
le TV chorų konkurse, mielai laukia 
naujų balsingų narių. Naująjį veik
los metą pradedant, buvę choro ad
ministracijos nariai Algirdas Dra- 
gūnevičius, pirmininkas, ir Gražina 
Petrauskienė, iždininkė, perdavė 
šias pareigas Edmundui Petrauskui, 
pirmininkui, ir Algimantui Švilpai, 
sekretoriui bei iždininkui. Nors cho
ras nedidelis, turįs kiekvieno balso 
tik po 4-6 choristus-tes, yra pajėgus, 
dažnai giedantis Šiluvos Marijos 
šventovėje. Iš kaimyninio Hamiltono 
negavęs kvietimo įsijungti į šių me
tų sukaktuvinę Kanados Lietuvių 
Dienų programą, Londono choras 
“Pašvaistė” pasiryžo vėl dalyvauti 
1981 m. Maclean-Hunter TV Cable
cast konkurse, praplėsti religinės 
muzikos repertuarą, įtraukti muzika
lų jaunimą, įvesti bendrinį dalyvių 
(folk mass) giedojimą, įjungiant ins
trumentalistus. Ateityje numatomas 
lengvos lietuviškos operetės pastaty
mas. S.

LONDONO ATSTOVAI KLB ta
ryboje sekantiems trejiems metams 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Kapitalas — virš $14,000,000.

Naujas lietuvių 
kelionių biuras 

Simons 
Travel Service 

kviečia keliauti kartu!

Šv. Kalėdos ir Nauji Metai su giminėm.
Vilnius-Ryga 1980 m. gruodžio 22 d. iki 1981 sausio 5 d.
Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip pat 
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui.

Tel. 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W.z Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simons television
& t VXJT B Savininkas — V. SIMINKEVIČIU

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

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

— M. Chainauskas. E. Pctraukas, A. 
Švilpa ir R. Vilembrektas spalio 31 
d. vyks Montrealin. kur lapkričio 1 
ir 2 d.d. dalyvaus KLB tarybos su
važiavime. Tautiečiai, turį pageida
vimų ar pasiūlymų lietuviškų reika
lų baruose, skatinami susisiekti su 
atstovais, prieš jiems išvykstant. 
Kelionės išlaidos yra apmokamos pa
čių atstovų, sutikusių atstovauti lie
tuviškajai Londono apylinkei. Žino
ma, jie aukoja ir savo laiką. K.

Sault Ste. Marie, Ont.
BENDRA VAKARIENĖ, š.m. lap

kričio 1 d. KLB Sault-Ste-Marie apy
linkės valdyba ruošia paskutinį šių 
metu pasilinksminimą lenkų salėje. 
Bus gera muzika. Mūsų parengimų 
vadovė J. Gasperienė paruoš skanią 
vakarienę. Bus galima atsigaivinti 
silpnais ir stipriais gėrimais, išban
dyti savo laimę lote.rijoje. Įėjimas, 
įskaitant vakarienę, $8 asmeniui, 
pensininkams ir našlėms — $5, moks
leiviams — $4.

Pradžia — 7 v.v., vakarienė 8 v.v.
MŪSŲ TAUTIETIS Antanas Šim- 

kevičius-Sims šią vasarą atostogauda
mas Atlanto provincijose liepos 19 
d. įsijungė į Newfoundland provin
cijos medžioklinių šautuvų lėkščių 
(trap) šaudymo varžybas ir laimėjo 
keturias pirmas vietas augščiausioje 
dviguboje A klasėje.

Š.m. rugpjūčio 24 d. Peterborough 
mieste įvyko visos Ontario provinci
jos olimpinės šaudymo varžybos, į 
kurias įsijungė ir mūsų tautietis An
tanas. Ten jis laimėjo bronzos me
dalį, o š.m. rugsėjo 7 d. dalyvavo š. 
Amerikos baltiečių olimpinėse šau
dymo varžybose ir ten laimėjo aukso 
medalį. ■

Linkime Antanui ir toliau daly
vauti ir skinti laurus jo mėgstame 
sporte.

NAUJI DARBAI, š.m. rugsėjo 25 
d. vietiniame “Sault Star” laikrašty
je buvo paskelbta, kad “Algoma 
Steel” bendrovė greitu laiku plės 
plieno vamzdžių gamybą. Pasiruošia- 
mieji darbai prasidės tuoj pat, o pa
ties projekto vykdymas bus pradė
tus ateinantį pavasarį.

Pagal fabriko direktoriaus praneši
mą, tas projektas kainuos 300.000 
dolerių (?) ir bus pats didžiausias 
šios b-vės projektas. Prie statybos 
dirbs apie 500 darbininkų, o po pa
statymo maždaug tiek pat žmonių 
reikės vamzdžių gamybai. Ši žinia 
vielinių gyventojų buvo sutikta la
bai džiaugsmingai. V. S.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.AJ 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
reg. pensijų fondo 

IMAME UŽ: 
nekilo, turto pask. 
asmenines paskolas

4% 
10% 
10% 
10% 

101/2%

13% 
14%

JA Valstybės
LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 

TARYBOS suvažiavimas rugsėjo 12- 
13 d.d. Filadelfijoje susilaukė 21 at
stovo iš įvairių miestų. Suvažiavimui 
vadovavo centro valdybos pirm. V. 
Volertas. Buvo išklausyti skyrių at
stovų pranešimai apie vietinę veiklą, 
priimti JAV LJS statuto pakeitimai. 
Paskaitą “Praktiška politinė veikla” 
skaitė Linas Kojelis, duodamas prak- 
t.škų patarimų apie demonstracijų 
rengimą. Sekantis suvažiavimas įvyks 
1981 m. pavasarį Čikagoje.

ALTos IR JAV LB VADOVAI 
tarpusavio santykių gerinimą svars
tė rugsėjo 13 d. Detroite įvykusiame 
pasitar.me. ALTai atstovavo pirm. dr. 
K. Šidlauskas, dr. V. Šimaitis ir G. 
Lazauskas, JAV LB krašto valdybai 
— pirm. V. Kutkus, A. Gečys ir Auš
ra Zerr. Susitarimai paskelbti “Dir. 
voje”. Pirmiausia tarpusavio ryšius 
palaikyti įpareigojami abiejų orga
nizacijų valdybų pirmininkai Jie 
bent kartą į metus turės sušaukti 
ALTos ir JAV LB atstovų pasitari
mą. Sutarimo nepavyko pasiekti dėl 
aukų rinkimo Vasario 16 minėjimuo
se. Jį vėl teks spręsti ateityje. Pa
brėžta, kad tolerancijos puoselėji
mas esąs būtinas organizacijų, spau
dos ir pavienių asmenų tarpe. Tokius 
tolerancijos savo santykiuose laiky
sis ir ALTa su JAV LB. Pasitarime 
taipgi pasakyta apie vieną ALTos ir 
JAV LB atstovo paskyrimą į Jungti
nį Baltiečių Komitetą. Tai turės išsi
aiškinti ir vykdyti ALTos ir JAV LB 
valdybų pirmininkai.

KLEVELANDO LB APYLINKĖS 
VALDYBA rugsėjo 18 d. pradėjo 
naują vakaronių sezoną jaunimui te
ma “Ką man davė lituanistinė mo
kykla?” Studentės N. Lenkauskaitės 
vadovautose svarstybose dalyvavo 
jaunuoliai — R. Vyšnionytė, V. Juo- 
dišiūtė, A. Miškinis, M. Bankaitytė 
ir R. Urbaitis, baigę augtesniąją li
tuanistinę mokyklą ar pedagoginius 
kursus. Visi pritarė M. Bankaitytės 
pareiškimui, kad šiandien jų didelė 
padėka priklauso mokytojams ir mo
kyklai už lietuvišką kultūrą, meilę 
savo tėvų kalbai.

A.a. ANTANAS NASVYTIS, agro- 
nomas, rugsėjo 22 d. mirė Klevelan- 
de, sulaukęs 86 metų amžiaus. Ve
lionis buvo paskutinis iš šešių bro
lių Nasvyčių. Penki broliui mirė 
JAV, o vienas — Lietuvoje, 1979 m. 
grįžęs iš Sibiro. A. Nasvytis agrono
miją studijavo 1923-25 m. Vokieti
joje, dirbo Lietuvos žemės ūkio mi
nisterijoje. Vėliau vadovavo Belvede
rio pienininkystės mokyklai, 1937-40 
m. Fredos sodininkystės mokyklai. 
Klevelande dirbo “General Electric” 
įmonėje.

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
pirmąją apygardų bei apylinkių kul
tūros darbuotojų konferenciją ren
gia lapkričio 22-23 d.d. Klevelande, 
Lietuvių Namuose, 877 East 185th 
Street. Konferencijoje bus pasidalin
ta kultūrinės veiklos patirtimi, numa
tyti planai ateičiai.

Brazilija
V. ZELINOS SESELIŲ PRANCIŠ- 

KIECIŲ salėje Sao Paule ateitinin
kai suvaidino Prano Naumiestiškio 
legendinį trijų veiksmų veikalą 
“šiaurės pašvaistė”. Jame vaizduoja
mas dabartinis sovietų okupuotos 
Lietuvos gyvenimas, idealaus jauni
mo atsparumas, kovojantis prieš ate
istinį auklėjimą. Veikalą režisavo 
kun. J. Šeškevičius. Vaidino Sao Paši
lo lietuvių jaunuoliai, kaikurie sce
noje pasirodę pirmą kartą: J. Vaikš- 
norą, R. Saldys, E. Umaras, K. But
kus, A. Zaluba, A. Valavičius, V. Tū
belis, A. Tatarūnas. Veikalan buvo 
įpintas ir šv. Kazimieras, vėl pasiro
dantis Lietuvoje kaip Sibiro trem
tinys, pagydantis sergantį vaiką. Šv. 
Kazimiero vaidmenį atliko A. Vala
vičius. Spektaklį stebėjo kun. Vytau
tas Bcgdanavičius, svečias iš Čikagos.

VACYS IR KSAVERA PUTVINS- 
KAI, V. Anastacios gyventojai, rug
sėjo 14 d. atšventė sidabrinę savo ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Padėkos 
Mišias šv. Stepono šventovėje atna
šavo kun. S. Šileika, SDB, dalyvau
jant sukaktuvininkų sūnums ReinoL 
dui, Robertui ir gausiam būriui bi
čiulių. Po pamaldų visi , susirinko 
vaišėms lietuvių salėje. Skambėjo 
lietuviškų dainų ir šokių muzika.

Argentina
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA Bu

enos Aires mieste organizuoja lietu
viško jaunimo grupę, kuri mokysis 
tautinių šokių, dainų, dalyvaus įvai
rioje lietuviškoje veikloje. Grupėn 
kviečiami ir jaunuoliai ir jaunuolės 
ne tik iš lietuviškų, bet ir iš mišrių 
šeimų.

Australija
AUSTRALIJOS LENKAI Melbur

no priemiestyje Essendone prie savo 
šventovės pastatė paminklą Katyne 
prieš 40 metų sovietų nužudytiems 
lenkų karininkams. Paminklo atiden
gimo iškilmėje dalyvavo daug žymių 
Australijos veikėjų, parlamentarų, 
karo veteranų, sovietų pavergtų tau
tų atstovų. Dalyvavo ir apie 12 lie
tuvių su ALB Melburno apylinkės 
valdybos pirm. Alb. Pociumi. Lietu
vių vardu jis padėjo vainiką. Pamink
lą vainikais pagerbė ir visi kiti pa
vergtų tautų atstovai. Visi jų vaini
kai buvo papuošti tautiniais kaspi
nais. Mišias šventovėje koncelebravo 
8 kunigai su lenkų vyskupu S. VVe- 
soly ir ukrainiečių vysk. I. Praska.

Dalyvavo apie 5.000 lenkų ir 300 sve
čių. Vyskupui S. Wesoly pašventinus 
paminklą, buvb kviečiami nužudytų 
karininkų artimieji papuošti jį gėlių 
puokštėmis. Kalbėtojai pasmerkė 
Vakarų pasaulio valstybes, kurios ir 
šiandien dėl Katyne įvykdytų žudy
nių nedrįsta apkaltinti Sovietų Są
jungos. Tai liečia ir Australiją, nes 
jos spauda ir televizija ignoravo pa
minklo atidengimą. •

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖ šiemet švenčia sėkmin
gos savo veiklos trisdešimtmetį. Pa
grindinis minėjimas bus Surengtas 
Lietuvių Dienose Adelaidėje, kur jos 
prasidės Kalėdų metu. Minėjime da
lyvaus ir PLB valdybos pirm. inž. 
V. Kamantas, atvykęs iš JAV. Po
kario lietuviai ateiviai," atvykę į šį 
žemyną, rado jau veikiančią Austra
lijos Lietuvių Draugiją su pirm. An
tanu Bauže, prieškariniu ateiviu. 
Draugijai sutikus, 1950 m. buvo 
įsteigta Australijos Lietuvių Bend
ruomenė, vėliau įsijungusi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės šeimon. Pir
muoju ALB valdybos pirmininku bu
vo išrinktas Justas Vaičaitis, o dabar 
jai vadovauja Vytautas Neverauskas 
Adelaidėje. Pradžioje ALB krašto 
valdyba buvo sudaroma Sydnėjuje, 
o nuo 1970 m. — ir kitose Australi
jos lietuvių kolonijose. ALB yra pa
grindinė Australijos lietuvių orga
nizacija visose didžiosiose kolonijose, 
o mažosiose ji turi savo seniūnijas. 
Jos iniciatyva kas antri metai ren
giamos daug dalyvių susilaukiančios 
Australijos Lietuvių Dienos.

Britanija
VLIKo PIRM. DR. K. BOBELIS 

rugsėjo 26 d. buvo atvykęs į Londo
ną. Lydimas D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos pirm. Z. Juro, rugsėjo 27 
d. jis dalyvavo Mančesteryje vyku
siame Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos sąskridyje. Grįžęs Londo
nan, dr. K. Bobelis aplankė Lietuvos 
atstovą V. Balicką, dalyvavo Europos 
ryšių grupės tarybos posėdyje, turė
jo pasitarimus su DB Lietuvių Są
jungos valdyba.

ŠV. MATO PARAPIJOS Londone 
biuletenis rugsėjo 14 d. pateikė in
formacijų apie sovietų koncentraci
nės stovyklos psichiatrinėje ligoni
nėje kankinamą Algį žyprę. Teigia
ma, kad šis sąžinės kalinys dabar 
jau yra tapęs visišku ligoniu. Patei
kiamas ir dabartinis jo adresas.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 
Lietuvių Sodyboje rugsėjo 13-14 d.d. 
suorganizavo vietinis DB Lietuvių 
Sąjungos skyrius su pirm. J. Navic
ku. įdomią paskaitą apie Vytautą 
Didįjį, jo nesėkmingas pastangas 
tapti Lietuvos karaliumi skaitė Sta
sys Kasperas, paliesdamas ir Liub
lino uniją bei jos skaudžias pasek
mes I.ietuvai. Užprašytas Mišias už 
Lietuvą, dalyvaujant skyriaus na
riams ir,svečiams, rugsėjo 14 d. lai
kė kapelionas kun. A. Geryba, savo 
pamoksle raginęs lietuvių bendruo
menę laikytis visiems būtinos vieny
bės.

Vokietija
EUROPOS LIETUVIŲ VYSK. AN

TANUI DEKSNIUI Frankfurto kot- 
ryniečių ligoninėje padaryta sėkmin
ga širdies operacija. Gydytojai jam 
įdėjo specialią bateriją, kuri išly
gins sumažėjusį širdies pulsą. Pra
leidęs tris savaites ligoninėje, vysk. 
A. Deksnys rugsėjo pabaigoje grįžo 
į savo būstinę Bad Woerrishofene. 
Naujuoju “Krivūlės" redaktorium 
jis yra pakvietęs kun. Br. Liubiną, 
jau rengiantį rudeninį “Krivūlės” nu
merį.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNI
MO SĄJUNGOS suvažiavimas lapkri
čio 7-9 d.d. įvyks Huettenfelde, Vasa
rio 16 gimnazijoje. Darbotvarkėje 
numatytas naujos valdybos rinkimas, 
linksmavakaris su specialia progra
ma. Dalyviams bus padengta pusė 
kelionės išlaidų.

TRADICINĘ SODO ŠVENTĘ rug
pjūčio 30 d. Romuvoje surengė VLB 
krašto valdyba, ypač jos sekr. inž. 
J. Sabas ir ižd. A. Lipšys. Talka 
prisidėjo 8591 LS lietuvių kuopa iš 
Sclnvetzingeno su vadovu mjr. J. K. 
Valiūnu. Jos nariai šventės dalyviams 
pastatė tris palapines, parūpino alaūs 
ir stalų iš alaus daryklos. Smagią 
kupletų programą atliko B. Lipšienė 
ir A. Panceris su akordeonistu M. 
Langu, šokių vakaras įvyko gimnazi
jos pilies salėje, grojant Billi-Combo 
orkestrui iš Darmstadto. šventė da
vė apie 2.500 DM pelno, kuris buvo 
įtiektas studijuojantį lietuvių jauni
mą remiančiai “Labdarai”.

KUN. V. ŠARKA, Hamburge gyve
nantis lietuvių katalikų kapelionas, 
vėl parašė laišką sovietų komparti
jos diktatoriui L. Brežnevui. Kaip ir 
ligšipliniuose laiškuose, paliečiamos 
Lietuvą užgulusios problemos. L. 
Brežnevą jis prašo išleisti kalinamus 
lietuvius, grąžinti iš Lietuvos ištrem
tus asmenis, sustabdyti tikinčiųjų 
persekiojimą, grąžinti pagrindines 
žmogaus teises.

DU MIRUSIEJI. A.a. Konstanti
nas Jankauskas, savanoris-kūrėjas, 
rugpjūčio 11 d. mirė Rendsburge. 
Velionis buvo gimęs 1896 m. lit- 
pos 27 d. Liudvinave. Palaidotas . 
Rendsburge rugpjūčio 15 d. St. Hed
wig senelių prieglaudoje gyvenan
čius lietuvius sumažino a.a. Jono 
Černiausko mirtis rugpjūčio 12 d. 
Savo kilme jis buvo kaunietis, gi
męs 1907 m. Palaidotas rugpjūčio 
15 d.



Prieš koncertą Ahun vietovėje, Prancūzijoje, linksmai nusiteikę Toronto gintariečiai, tik jų vadovė RITA KARASIEJIENĖ (dešiniame krašte) kažkodėl 
susirūpinusi. Linksmiau nusiteikęs vadovas JUOZAS KARASIEJUS (kairiame krašte) Nuotr. R. Paulionio

Gaivinantis sąskrydis Britanijoje
Britanijos lietuvių katalikų suvažiavimas, kuriame sklido

Toronto "Gintaras” šoko Prancūzijoje
Toronto "Gintaras" keliavo ir koncertavo septyniolika dienų, atstovaudamas Kanadai

RŪTA GIRDAUSKAITĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Septintą kelionės dieną jau 
atrodė visiškai Įprasta ir norma
lu iš ryto atsikėlus ir pavalgius 
pusryčius, slinkti laukiančio au
tobuso link. Juk jis tapo antrai
siais mūsų namais. Kiekvienas 
buvom išsirinkę mėgstamiausią 
vietą, sau patogiausią kampeli. 
Todėl labai neilgai užtruko susi
tvarkyti ir išvažiuoti iš Ahuno.

Senelių namuose
Pirmos kelionės valandos bu

vo labai ramios. Vieni dairėmės 
pro langus, kiti saldžiai miego
jom, bet kiekvienas žinojom, 
kad mūsų laukia turbūt pati 
sunkiausia diena. Salia numaty
to koncerto Vichy mieste, bu
vom pakviesti vidurdienyje pa
sirodyti senelių namuose Gou- 
zon kaimelyje.

Pasiekę Gouzoną, radom ne
paprastai gražų sodą, kurio 
centre stovėjo modernūs sene
lių namai. Mus prie pat įvažiavi
mo sutiko viena iš senelių namų 
direktorių ir pakvietė salėn pie
tums. įžengę pro valgyklos du
ris, tuoj pajutom, kad mūsų pa
sirodymas šioj prieglaudoj lai
komas ypatingu įvykiu. Mūsų 
laukė ilgas stalas, užtiestas bal
ta staltiese, padengtas gražiais 
indais. Buvom vaišinami įvai
riais prancūziškais skanumynais 
ir aptarnaujami kaip karaliai.

Kai šiai puotai besibaigiant iš 
virtuvės atnešė didelį, specialiai 
mums iškeptą tortą, pradėjom 
abejoti ar pajėgsim pakilti nuo 
stalo, o apie šokius net bijojom 
pagalvoti. Visdėlto, šeiminin
kams išreiškę padėką dainoje, 
skubiai apsivilkom tautiniais 
drabužiais ir ėjom koridoriais 
ragindami senelius atsilankyti 
mūšų pasirodyme.

Mažoje salėje pagaliau susi
rinko maždaug 50 senelių — tai 
visi, kurių sveikata leido palik
ti kambarius. Nors nesitikėjom 
ašarų, bet jau pirmojo šokio ke
purinės metu pastebėjom, kad 
nevieno žiūrovo skruostai buvo 
suvilgyti. Šiame jautriame ir 
jaudinančiame momente kažku
rios iš mūsų irgi pravirko. Po 
pasirodymo išvedėm senelius į 
lauką, visi kartu nusifotografa
vom ir pasikalbėjom. Truputį 
vėliau prieglaudos vedėjai mus 
vėl vaišino — šį kartą šampanu 
ir saldumynais. J i e dėkojo 
mums už atvykimą ir aiškino, 
kad nors mums buvo sunku su
prasti, seneliai buvo mumis pa
tenkinti ir pradžiuginti. Atsi
sveikinę su visais, išvažiavom 
iš Gouzono sotūs, pilni įspūdžių. 
Jautėm, kad šis pasirodymas 
mažai grupelei publikos prisimi
nimuose liks vienu pačių svar
biausių ir vertingiausių koncer
tų.

Nesuderinta programa
Vichy pasiekėm pavakaryje. 

Apsidžiaugėm pamatę pirmą 
mūsų kelionės Prancūzijoj di
desnį miestą. Augšti dangorai
žiai ir plačios gatvės, išrikiuo
tos pagal upę, traukė visų dė
mesį. Toks didelis miestas, kad 
net paklydom, jieškodami rotu
šės! Pagaliau, atsiradę prie ro 
tušės, buvome gan šaltai sutikti 
rimto ir nepažįstamo vyro. Po 
ilgų diskusijų paaiškėjo, kad 
buvom porą valandų pavėlavę 
koncertui, ir todėl šis miestas 
negalįs, mūsų priimti neužtar
nautai nakvynei. Visa tai ivyko 
dėlto, kad mūsų gauta dieno
tvarkė skyrėsi nuo Vichy kon
certo rengėjų programos. Čia 
taip pat sužinojom, kad mūsų 

ištisos kelionės eiga pakeista. 
Reiškia, sekančią dieną turime 
būti Remiremont mieste —540 
km nuo Vichy. Prieš porą dienų 
būtumėm laikę šitokį įvykį tra
gedija, bet dabar jau buvom 
tiek pripratę prie “staigmenų”, 
kad nelabai jaudinomės ir toje 
padėtyje matėm tam tikrą hu
morą — atrodė, vienai nakčiai 
autobusas taps mūsų namais!

Naktis autobuse
Vairuotojas sutiko važiuoti 

Remiremont link, kol pavargs. 
Tai ir keliavom naktį, dainuoda
mi čigonų, klajūnų dainas. Ka
dangi mums pasitaikė nelauk
tas laisvas vakaras, autobuse su- 
ruošėm baliuką.

Vidury nakties autobusas su
stojo prie vairuotojo namų. Jis 
išlipo ir nuėjo miegoti seniai ne
matytoj savo lovoj. Mes bandėm 
autobuse snausti, bet staigiai 
tos mėgstamiausios vietos ir pa
togiausi kampeliai prarado savo 
patrauklumą. Tie, kuriems pa
sisekė užmigti, pabudo labai 
anksti. Tai važiavom pusryčiau
ti į artimiausią kavinę. Savinin
kas specialiai anksti atsikėlė 
mūsų priimti — turbūt atrodėm 
kaip nuskriausti pamestinukai.

Festivalio mieste
Kai pagaliau pasiekėm Remi- 

remonto miestą, buvom palydė
ti į technikos mokyklos bendra
butį ir apgyvendinti viename to 
pastato augšte — (vėliau teko 
tą augštą dalintis su jugoslavų 
ansambliu).

Sužinojom, kad čia gyvensim 
iki savaitgalio, bet kasdieną pa
sirodysime vis kitame miestely
je. Taip pat susipažinom su Ra- 
miremonto tautinių šokių var
žybų rengėjais.

Apsitvarkę, išėjom pasivaikš
čioti mieste, o vakarą praleidom 
diskotekoje, lyg būtų neužtekę 
šokių per repeticijas ir pasiro
dymus.

Sekantį rytą, vietoj įprastos 
prancūziškos duonos, valgėme 
Rimo Paulionio pagamintą kiau
šinienę. Nuoširdžiai dėkojom 
virėjui, kad jo pastangomis bu
vom nunešti “rojun” ar bent į 
seniai matytus namus.

Pas paštininkus
Linksmai nusiteikę išvažia

vom į Boussang. Važiavom maž
daug 40 km siaurais vingiuotais 
keliais, kol pasiekėm pašto dar
bininkų vasarvietę, gražiai 
įrengtą augšto kalno viršūnėje. 
Apžiūrėję salę, kurioje koncer- 
tuosim tą vakarą, ir parepetavę 
vieni išėjom fotografuoti nepap
rastai gražių vaizdų, o kiti au
tobusu nusileidom nuo kalno į 
miestelį. Kelias buvo toks siau
ras, kad kai jame sutikom kitą 
automobilį, nebuvo vietos pra
silenkti. Turėjom atbuli sugrįž
ti prie platesnio posūkio!

Pakalnėje radom porą mažų 
krautuvių ir, kaip visuose Pran
cūzijos miesteliuose, daugelį ka
vinių. Taip pat sužinojom, kad 
žiemos metu šis miestelis tam
pa judriu alpinio slidinėjimo 
centru.

Vakaro koncertas pavyko ge
rai. žiūrovai buvo atostogaujan
tys pašto darbininkai ir jų šei
mos. Linksmą, gyvą nuotaiką 
žiūrovuose sukėlė programos 
vedėjas, kurį nusprendėm par
sivežti Kanadon ir paskirti sto
vyklų laužavedžiu, Prie vakaro 
nuotaikos irgi prisidėjo ožka, 
kuri įbėgo į salę berniukams be
šokant Oželį. Linksmai nusitei
kę grįžom į Remiremantą, juo
kaudami, dainuodami ir šiaip 
triukšmą keldami.

Ramybės mieste
Sekančią dieną važiavom į 

Vittel. Poros šimtų kilometrų 
kelionė pralėkė beveik nepaste
bėta. Vittel miestas ypatingai 
gražus, tvarkingas ir gerai žino
mas, nes ten suvažiuoja treni
ruotis olimpinio lygio sportinin
kai iš visų pasaulio kampų. Vi
sur puikiai prižiūrėti parkai, iš
didūs seni pastatai ir, žinoma, 
būriai turistų. Taip pat pažymė
tina, kad čia mineralinį vandenį 
gavom nemokamai, nes šio 
miesto apylinkėje yra jo šalti
niai.

Besigėrėdami Vittelio grožiu, 
maloniai nustebom pamatę, kad 
beveik kiekvienos krautuvės 
lange iškabinta mūsų pasirody
mo reklama. Dar labiau apsi
džiaugėm, kai buvom nuvežti į 
mums paskirtą viešbutį. Radom 
ne įprastinį bendrabutį, bet 
puošnų, seną namą, apsuptą žy
dinčiais medžiais. Atskiruose 
kambariuose lovos buvo aiškiai 
patogesnės už autobuso sėdy
nes.

Vakare pasirodėm iškilioj 
“Place de Congres” salėje ir 
prieš koncertą net spėjom ap
žiūrėti meno parodas to pastato 
galerijose.

Nors publika tikėjosi, kad 
mūsų programa bus daug ilges
nė, buvome šiltai priimti. Kon
certo rengėjai mus ilgai vaišino, 
visus apdovanojo Vittelio mies
to medaliais ir įteikė Vittelio 
miesto istorijos knygą. Grįžda
mi į viešbutį, sužinojom, kad 
Vittelio miestas nepaprastas dar 
vienu atžvilgiu — yra įstatymas, 
kad po 10 v.v. gatvėse turi bū
ti tyla — net automobiliams 
draudžiama važinėti. Tuomet 
nusprendėm: malonu aplankyti 
Vittelį, bet nenorėtume ten gy
venti!

Diena Alzase
Palikę Vittelį, važiavom Col- 

maro link ir pakelėj sustojom

Gyvenate metropoliniame Toronte, kur 1980 m. lapkričio 10, 
pirmadienį, įvyks miesto savivaldybės rinkimai?

Ar jūsų pavardė Įrašyta paruošiamajame 
1980 metų rinkikų sąraše?

Pranešame, kad mes, žemiau išvardinti sa
vivaldybių raštvedžiai, vykdydami pakeistojo 
1977 metų savivaldybinių rinkimų įstatymo 
24 paragrafą — iškabinome savo įstaigose 
1980 metų spalio 15 dieną sąrašus asmenų, 
turinčių teisę balsuoti savo apylinkių savival
dybių rinkimuose. Tie sąrašai skirti balsuoto
jų patikrinimui.

Mes kreipiamės į visus rinkikus, kviesdami 
patikrinti tuos sąrašus ir tuoj pat imtis ini
ciatyvos ištaisyti klaidas ar praleidimus bei 
išbraukti pavardes sąrašuose. Bet tai reikia 
padaryti užpildant NUSTATYTUS BLAN
KUS, gaunamus savo apylinkės savivaldybės 
raštinėje.

Jei esate 18 metų amžiaus arba sulauksite 
18 metų 1980 metų lapkričio 10 dieną ar 
prieš ją, jeigu esate Kanados arba Britanijos 
pilietis, gyvenate savo apylinkės savivaldybės

ribose betkuriuo laiku tarp 1980 m. rugsėjo 
2 ir spalio 22 dienos,- — patikrinkite sąrašą 
raštinėje arba skambinkite telefono numeriu, 
pažymėtu prie jūsų savivaldybės ir jos adreso.

VISOS ŽEMIAU NURODYTOS RAŠTINĖS BUS ATIDARYTOS, KAD RINKIKAI GALĖTŲ 
PATIKRINTI SĄRAŠUS, ŠIOMIS DIENOMIS

Šiokiomis dienomis nuo spalio 15 iki spalio 22 dienos nuo 8.30 v. r. iki 8.30 v. v.

PASKUTINĖ DIENA PRAŠYMAMS — SPALIO 22

SAVIVALDYBĖ 
East York 
Etobicoke ‘ 
North York 
Scarborough 
Toronto 
York 

Wm. Alexander, Jr., Clerk, Borough of E. York 
R. F. Cloutier, Clerk, Borough of Etobicoke 
E. Roberts, Clerk, City of North York

pietauti sanatorijoje “Trois 
Epis” miestelyje. Ten pat grį
žom koncertuoti tą vakarą. Col- 
maro mieste praleidom dieną ir 
gailėjomės, kad nebuvo įmano
ma ilgiau pabūti.

Šiame Alzaso rajono pagrindi
niame mieste matėm visokių 
įdomybių. Vaikščiojom plataus 
senamiesčio akmeninėmis gat
vėmis, prisipirkom tipiškų pran
cūziškų molio dirbinių, aplan
kėm senąją domininkonų kated
rą ir išbandėm garsųjį alzasišką 
vyną.

Važiuodami atgal į “Trois 
Epis” be sustojimo pasakojom 
viens kitam dienos įspūdžius. 
Pasiekę sanatoriją, turėjom lai
kinai nutraukti kalbas ir vėl rū
pintis koncertu. Auditorijoj su
sirinko nemažas būrys žiūrovų, 
o dar daugiau jų .mus stebėjo 
“video” televizijos ekranuose, 
sėdėdami savo kambariuose. Ti
kimės, kad visi buvo patenkinti 
mūsų programa.

Kitataučių būryje
Ir vėl važiavom autobusu, ir 

vėl atsiradom Remiremonte. . . 
Sekantį rytą.nustebom sužinoję, 
kad nereikės keliauti į kitą 
miestą. Per pusryčius sutikom 
kitus ansamblius, atvykusius į 
Remiremonto festivalį ir varžy
bas. Visi stalai buvo paženklinti 
Belgijos, Bulgarijos, Jugoslavi
jos, Kanados, Prancūzijos, Švei
carijos, V. Vokietijos vėliavo
mis. Amerikiečiams vėliau atvy
kus, pasirodė ir jų vėliava.

Visi susėdę prie savo stalų iš
klausėme sveikinimus, varžybų 
taisykles ir festivalio programą. 
Išgirdom, kad per visą festiva
lio laiką būsime teisėjų stebi
mi ir gausime taškus ne tik už 
pasirodymus, bet ir už tvarkin
gumą, draugiškumą, bendrą lai
kyseną.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Tai lengva patikrinti!
SKAITYKITE TOLIAU

Kaip patikrinti?
TAI LENGVA

TELEFONAS 
465-2443 
626-4550 
224-6070 
296-7285 
367-7800 
653-2700

J. KUZMICKIS

D. Britanijos Lietuvių Katali
kų Bendrijos metinis sąskrydis 
įvyko Mančesteryje rugsėjo 27 
d.

Iškilmingos pamaldos
Iš plačių apylinkių specialiais 

autobusais ir automobiliais su
plaukę lietuviai 5 v.p.p. susibū
rė St. Chad’s erdvioje šventovė
je, kurios ilgamečiu vikaru yra 
vietos ir apylinkės lietuvių kape
lionas kan. V. Kamaitis.

Šv. Mišių Auką už pavergtą 
Lietuvą su juo koncelebravo 
kun. dr. Stp. Matulis, MIC, ir 
kun. J. Kuzmickis. Vargonais 
grojo muzikalios šeimos atžala 
Nijolė Vainoriūtė, kurios sesuo 
solistė Vida Gasperienė jautriai 
sugiedojo solo giesmę, o Not
tingham© moterų “Gintaro” cho
relis — “Pulkim ant kelių” ir 
“Apsaugok Augščiausias” gies
mes.

Kun. J. Kuzmickis kondensuo
tu pamokslu priminė pavergtos, 
bet nesunaikintos tautos laisvės 
ilgesį bei tautinę gyvybę, besi
reiškiančią Nijolės Sadūnaitės 
iškeltais tiesos ir meilės augš- 
taisiais idealais. Priminęs lais
vės šauklius — įvairių laikotar
pių rašytojus, ragino, išsiskleis
ti vaižgantišku darbštumu bei 
deimančiukų jieškojimu, jauno
jo A. Baranausko tautine savi
garba, maironiška “arklo, kny
gos, lyros” visuomeniška veikla, 
vienažindišku “tolimojo dan
gaus” ilgesiu ir Nijolės Sadūnai- 
tės realizuojama auka už tiesą ir 
meilę.

Po pertraukos visi suėjo į erd
vią salę. Kan. V. Kamaičiui 
trumpa kalba pradėjus minėji
mą, susirinkusius gražiai pasvei
kino Jaunimo Sąjungos atsto
vas J. Padvoiskis ir DBLK Bend
rijos pirm. P. Popika.

VLIKo pirmininko kalba
St. Kasperas, pranešęs neti

kėtą žinią, kad į sąskrydį surado 
laiko, Z. Juro lydimas, atvykti 
VLIKo pirmininkas su žmona, 
supažindino su dr. Kazio Bobe
lio gyvenimu bei veikla ir pa
prašė garbų svečią prie mikrofo
no.

Dr. K. Bobelis kalbėjo labai 
suglaustai. Mūsų tauta gyvena 
neužgesinamu laisvės ilgesiu, 
savo ryžtą įrodydama įkalinimo, 
ištrėmimo, psich. ligoninėse nu
žmoginimo aukomis (Vokietijo
je sovietų pagrobtas sportinin
kas česiūnas pasirodo Vilniaus 
gatvėse palaužtas, pasimetęs), 
v LIKas, veikdamas laisvųjų tau
tų opiniją, įteikė įvairių valsty
bių vyriausybėms memorandu
mą, kad Madrido konferencijoje 
būtų iškelti sovietų laužomi Hel
sinkio nutarimai, kad būtų iš es
mės pajudintas Lietuvos laisvės 
klausimas, šv. Tėvas Jonas-Pau- 
lius II pasisakė kasdien maldose 
atsimenąs Lietuvą, kuri jam 
esanti labai brangi. .

Laisvės idėjos neįmanu už
gniaužti. Ji blyksteli įsigavusių 

ADRESAS į 
550 Mortimer Avenue 
Civic Centre 
5100 Yonge Street 

. 1 50 Borough Drive
City Hall 
2700 Eglinton Ave. W.

J. J. Poots, Clerk, Borough of Scarborough 
R. V. Henderson, Clerk, City of Toronto 
H. G. Courtman, Clerk, Borough of York

žarijų liepsna ir kelia nerimą 
Kremliuje. Senoji gvardija dre
bėdama tampo vergijos vadeles, 
bijodama jas perduoti jaunes
niajai kartai, kuri, vis daugiau 
pažindama vakarų kultūrą, ne
būtinai laikytųsi tironijos per
temptų priemonių. Pasidžiaugęs 
D. Britanijos lietuvių veikla, ra
gino ir toliau informuoti įtakin
gus anglus, kad geriau susivok
tų, kaip gniuždoma tautinė są
monė pavergtoje Lietuvoje.

Po trumpo, bet įdomaus pra
nešimo sąskrydžio dalyviai atsi
kvėpė gražiai pavykusio koncer
to metu.

Dainos ir šokiai
Pirmiausia visus gražiai nu

teikė iškili mūsų solistė Vida 
Gasperienė, padainavusi muz. J. 
Stankūno “Humoreską” ir S. 
Čerienės “Kada girdžiu aš dai
ną”. Sodrus balsas, meninis įsi
gyvenimas ir nuotaikinga inter
pretacija sukėlė gausias katutes. 
Vykusiai jai akompanavo N. 
Vainoriūtė. Sekė chorų dainos ir 
jaunimo tautiniai šokiai.

Visus žavėjo žinomas Notting- 
hamo moterų “Gintaro” chore
lis, nukėlęs mintis į Lietuvą “So
do obelėlės” ir “Siuntė mane 
motinėlė” dainomis, šauniai pa
sirodė vyrų “Gintaro” choras, 
diriguojamas^ V. Gasperienės, 
kuri įkvėpė vyrams balso discip
liną, niuansuotą minties išraiš
ką, įsijautimą. Dar įspūdingiau 
suskambo mišraus “Gintaro” 
choro dainos: “Jūros šauksmas”, 
“Subatėlė”, “Tėvynė Lietuva”. 
Nuostabu, kaip dainą pamilu- 
sios solistės-dirigentės gražios 
pastangos ir visų nuoširdus

’’Kronika - ginklas Lietuvoje”
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

tieji tremtiniai vyskupai Stepo
navičius ir Sladkevičius) paliu
dijo raštu lietuvių kunigų ryžtą 
nekapituliuoti prieš savavališką 
komunistinių įstaigų piktnau
džiavimą savų įstatymų.

Už tų drąsių tikėjimą išpažįs
tančių dvasininkų fronto juk ne
mažiau tvirtai laikosi žymioji 
Lietuvos liaudies dalis. Todėl 
tiek Vilniaus, tiek Maskvos Lie
tuvos gyvenimą diriguojančios 
įstaigos vargu ar norės kelti 
audrą prieš tokią masinę tautos 
rezistenciją, ypač dėlto, kad 
tokią audrą jos, tos komunisti
nės įstaigos pergyveno 1972 m., 
kai Kaune sunerimusius lietu
vius. po Kalantos susideginimo, 
turėjo malšinti elitiniai Mask
vos kariuomenės daliniai. Var
gu, — klausia vokiečių žurnalis
tė, — ar Lietuvos komunistai ri
zikuos sukelti antrą tokią audrą 
ir ją vėliau kruvinai malšinti.

Dvasiniai stipruoliai
Visas lietuvių katalikų nau

jasis rezistencinis sąjūdis, atro
do, spiečiasi apie ‘Kronikos’ lei
dėjus. ‘Kronika’ yra tartum vė
liavnešys, vedantis kovojančias 
tikinčiųjų mases, ir kartu yra 
taurė, kurion suteka žinios kaip 
komunistai tiek Lietuvoje, tiek 
kitur Sovietijoje laužo religines 
tikinčiųjų teises. Reikia tik ste
bėtis, iš kur dar ir šiandien Lie
tuvoje atsiranda tiek dvasios 
stipruolių, kurie žūtbūt pasiryžę

Toronto “Gintaro” šokėjos prieš kelionę į Prancūziją Nuotr. R. Paulionio

religinės ir tautinės mintys 

bendradarbiavimas pakelia me
ninį koncerto lygį.

Tautinius šokius linksmai šyp
sodamiesi vikriai pašoko Londo
no “žaibo” paaugęs jaunimas, 
vadovaujamas Aid. Pukštytės. 
Jų įkandin pasirodė Glouceste- 
rio-Štroudo “Baltijos” grupės 
augąs jaunimėlis, kurį gražiai 
globoja ir- lavina M. Gelvinaus- 
kienė.

Dalyviai atidžiai klausėsi ang
lės Lilijos ir jos vyro Antano 
Valentos liaudiško dueto,' gra
žiai padainavusio “Keliaujame 
su daina” ir “Stoviu aš parimus” 
populiarias dainas. Akordeonu 
akompanavo J. Kukštas.

Užsklanda
Kai grakšti pranešėja Notting- 

hamo un-to absolventė Onutė 
Virbickaitė paskutinį kartą nusi
šypsojo, rengėjų vardu A. Jalo- 
veckas padėkojo VLIKo pirm, 
dr. K. Bobeliui ir žmonai, daini
ninkams bei šokėjams, kuni
gams ir gausiai susirinkusiems 
dalyviams. Ryžtingai sugiedoję 
Tautos himną, iš įvairių vieto
vių suvažiavę sveteliai dalinosi 
gražiais įspūdžiais, stiprinosi 
įvairia atgaiva ir gėrėjosi meno 
paroda, kuriai rūdinius parūpi
no VI. Narbutas, Rūta Popikie- 
nė, Kz. Steponavičius ir kt. Są
skrydžio programą filmavo J. 
Padvoiskis.

Nors D. Britanijos lietuvių ei
lės, mažėja, tačiau susirandama 
kitų tautybių talkininkų, kurie 
prisideda ir prie dainos, ir tau
tinių šokių.

Šis sąskrydis gražiai pavyko, 
praturtinęs dalyvius tautinėmis 
mintimis ir menu.

‘Kroniką’ leisti, platinti, persiųs
ti užsienin. Jie kovoja už tai, ką 
pati sovietų konstitucija .laiduo
ja, būtent, religinę laisvę.

‘Kronika’ nuolatos primena: 
komunistai, duokite lietuviams 
pilną religijos laisvę, leiskite 
studentams laisvai stoti į kuni
gų seminariją, tada pogrindinė 
spauda savaime dings ir nega
dins jum nervų; leiskite veikti 
vienuolynams, tai ir nebus slap
tųjų vienuolių; leiskite religinę 
spaudą, ir ‘Kronika’ savaime už
sidarys!

Kur tau leis visa tai komunis
tai Lenino šalyje, Sovietijoje! 
Juk tai įrodytų sovietinės ateis
tinės sistemos bankrotą! Ogi ko
munistų ideologija juk nenori 
jokia kaina kapituliuoti — bai
gia savo išsamų straipsnį apie 
didžiadvasius lietuvius katalikus 
ir jų ‘Kronikos’ aštuntąjį gimta
dienį vokiečių “Deutsche Tages- 
post” žurnalistė Diethilda Tref- 
fertienė. Skt.

Okulistas
So Brogowski, O.D«

412 Roncesvalles Ave.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu



Garbės svečių tribūna VI Tautinių Šokių Šventėje Čikagoje. Kalba — rengėjų komiteto pirm. J. TALANDIS, 
jo kairėje — kardinolas CODY, miesto burmistre BYRNE ir kt. Nuotr. J. Garlos

Tautinių šokių šventės — buvusios ir busimos

Toronto "Gintaras” Šoko ...
(Atkelta iš 5-to psl.)

v Kanada ir Lietuva
Pilni entuziazmo išvažiavom Į 

koncertų salę repetuoti. Po to 
skubiai pasipuošėm tautiniais 
drabužiais, ir, nešdami Lietu
vos, Kanados vėliavas ir “Gin
taro” plakatą, žygiavom Į rotu
šės aikštę oficialiam festivalio 
atidarymui. Visi ansambliai išsi
rikiavo priekyje prie rotušės 
laiptų, o aikštė žėrėjo įvairio
mis spalvomis. Miesto burmis
tras ir festivalio pirmininkas 
pasveikino dalyvius. Tada tauty
bių vėliavos buvo iš eilės iš
kviestos i priekį, grojant tautų 
himnus per garsiakalbį. Nors 
mes oficialiai atstovavom Kana
dai, giedojom ir Lietuvos him
ną su tikru pasididžiavimu. Šiai 
iškilmei užsibaigus, buvo uždeg
ta simbolinė draugystės liepsna, 
kuri degė per visą festivalį.

Priėmime pąs burmistrą da
lyvavo visų grupių vadovai, šo
kėjų atstovai ir vertėjai. Pri
ėmimo metu pasikeitėm dovano
mis. Remireiųonto burmistras 
įteikė visiems ansambliams po 
varinį miesto ženklą, o mūsų 
atstovai jį apdovanojo dail. A. 
Tamošaitienės austa juosta ir 
“Gintaro” ženklu. Taip pat buvo 
perduotas Toronto burmistro 
laiškas ir įteiktas Toronto mies
to ženklas.

Dalyvaujame koncerte
Vakare įvyko antroji festiva

lio dalis. Pusvalandžio ilgumo 
programas davė prancūzų, vo
kiečių, bulgarų ir mūsų ansamb
liai. Folklorinį autentiškumą, 
sceninę laikyseną ir pasirody
mų sklandumą vertino visų gru
pių vadovai ir kiti teisėjai. Šo
kom ir dainavom su didesniu 
užsidegimu nei betkada anks
čiau nes žinojom kad turėsime 
retą progą parodyti lietuviškos 
kultūros grožį tarptautinio mas
to renginyje. Užbaigėm koncer
tą patenkinti savo pastangomis.

Antra festivalio diena nebu
vo tokia varginanti. Po pietų 
koncertavom Bain-les-Bains 
miestelyje, kur kasmet pasiro
do Remiremonto varžybų daly
viai. Grįžom į bendrabutį pava
karyje ir turėjom laisvą vaka
rą, kurį praleidom kavinėje. Ten 
pat sutikom kitų “atostogaujan
čių” grupių narius. Tuo laiku 
koncertų salėje pasirodė belgų, 
jugoslavų, prancūzų ir šveicarų 
ansambliai.

Katedroje ir mieste
Pagaliau — paskutinė festiva

lio diena — sekmadienis. Visai 
nenuostabu, kad beveik kiekvie
na minutė buvo užimta. Iš ryto 
atsikėlėm ir kartu dalyvavom 
šv. Mišiose miesto katedroje. 
Tą sekmadienį buvo naujo ku
nigo priimtuvės, tad Mišios bu
vo iškilmingos. Prie iškilmių 
prisidėjome ir mes: sugiedojom 
“Avė Maria” ir “Kaip grįžtan
čius namo paukščius”.

Po Mišių vos spėjom persi
rengti tautiniais drabužiais ir 
turėjom grupėmis eit į miesto 
centrą pabendrauti su miesto 
gyventojais. Eidami miestan, 
nustebom išgirdę anglų kalbą — 
tai amerikiečiai. Su jais pasikal
bėjom daugiau, kai visos grupės 
susirinko kartu pietauti ir pa
dainuoti.

Didysis paradas
Po pietų vyko “Le Grand De

file” — paradas, žygiavom gat
vėmis,'kurių šaligatviuose buvo 
susigrūdę tūkstančiai turistų ir 
vietinių žiūrovų. Kai reikėjo 
dažnai sustot ir ant kietos akme
ninės gatvės šokti, labai pavy
dėjom jugoslavams ir bulga

rams. Mielai būtumėm iškeitę 
savo odines nagines ant jų stip
riųjų batų!

Kiekviena grupė užbaigė “de
file” skirtingoje vietoje. Įvairio
se miesto aikštėse buvo pastaty
tos scenos, kuriose atlikom pas
kutinius šokius. Deja, paskuti
nis koncertas atnešė ir paskuti
nį nesklandumą. Mums paskirta 
scena buvo permaža, tad reikė
jo šokti gretimos gatvės vidury
je. žiūrovai turbūt stebėjosi, 
kad mes galėjom plačiai šypso
tis, šokdami ant kietos žemės ir 
bandydami be garsiakalbių dai
nuoti. Jie neturėjo jokio supra
timo, ką mes galvojom apie šio 
ilgo “pasimankštinimo” pabaigą 
ir poilsį..

Antra vieta “Gintarui”
Programoms užsibaigus, žiū

rovai atlydėjo ansamblius į ro
tušės aikštę, kur turėjo įvykti 
premijų įteikimas. Kol teisėjai 
viduje svarstė rezultatus, mes 
laiką leidom dainuodami lietu
viškas dainas. Mus apsupo dide
lis būrys žiūrovų, ir bandė isi- 
iungti į mūsų dainas. Netrukus 
kiti ansambliai irgi užtraukė 
dainas.

Netrukus prie išstatytu tau
riu pasirodė teisėjai. Aikštę ap
gaubė tyla. Ilgai lauktus, prane
šimus ir žymenų įteikimus atli
ko burmistras ir festivalio pir
mininkas. Rezultatai buvo tokie: 
— trečioj vietoj jugoslavai, ant
roj vietoj “Gintaras”, pirmoj 
vietoj (jau šeštą sykį) bulgarai. 
Už nuotaikingumą ir draugišku
mą mes pasidalinom pirmą pre
miją su bulgarais. Visi džiaugė
mės, šokinėjom ir šūkavom. 
Bulgarų muzikantams užgrojus 
greitą muziką, visi ansambliai 
susijungė ir šoko kaip pasiutę. 
Visus jungė bendra festivalio 
patirtis, ir galėjom įvertinti vie

"Tėviškės Žiburių" tarnautojai ir buvusiai KLK Kul
tūros Dr-jos valdybos narei FELICIJAI URBONIENEI 

bei jos šeimai, liūdinčiai

a.oo tėvelio
ANTANO BAČĖNO,

nuoširdžių užuojautą reiškia —
"Tėviškės Žiburiai"

Mūsų kredito unijos nariui

a + a Albinui Snapkauskui
mirus, jo žmonai PETRONĖLEI, vaikams su šeimomis, 
visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "Litas" valdyba

Mylimai MAMYTEI

A+A
VERONIKAI BISKIENEI

Lietuvoje mirus, sūnui VYTUI ir jo šeimai, taip pat 
sūnums bei dukrai su šeimomis Lietuvoje reiškiame 
gilią užuojautą —

Pažerūnų šeima

A+A
ONAI BALIONIENEI

mirus,
jos dukrai ONUTEI, sūnums, seseriai MONIKAI 
ŽĖKIENEI ir visiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia —

Aleksas Andrulis

METROPOLINIO TORONTO SAVIVALDYBĖS
Peržiūra sarašo asmenų, turinčių teisę skirti 

savo mokesčius mokyklų paramai
Pranešama, kad remiantis turto įkainojimo įstatymu, kiekvienos žemiau nurodytos savival
dybės turto įkainojimo pareigūnas įteikė tų savivaldybių raštvedžiams sąrašą gyventojų, 
turinčių teisę skirti savo mokesčius mokyklų paramai.

Savivaldybių įstatymo 516 paragrafas sako:

"Patikrindamas pavardes ir paramą mokyklai visų asmenų, įrašytų į mokesčių 
rinkėjo sąrašą, raštvedis vadovausis ne tiktai registracijos knyga pagal švietimo 
įstatymo 1 19 paragrafą, bet ir peržiūrėtu bei patikrintu sąrašu, įteiktu jam pagal 
įkainojimo įstatymo 23 paragrafą."

Kiekvienas asmuo arba jo įgaliotinis gali kreiptis į savo apylinkės savivaldybės raštvedį ir 
prašyti įjungti jo pavardę į sąrašą arba ištaisyti klaidą, jeigu tokia ten yra.

Kiekvienas asmuo, norintis pakeisti sąraše nurodytą savo paramą mokykloms, privalo pa
sirašyti nustatytos formos prašymą, kuriame turi būti pakankamai sužymėti visi informaci
niai duomenys paties prašytojo arba raštvedžio, prašytojui pageidaujant.

JŪSŲ VAIKO TEISĖ NEMOKAMAI MOKYTIS PASIRINKTOJE PRADINĖJE MOKYKLOJE 
PRIKLAUSO NUO JŪSŲ PARAMOS MOKYKLOMS.

Visi, kurie turi teisę skirti savo mokesčius mokyklų parankai, yra kviečiami patikrinti są
rašą ir tuoj pat pasirūpinti ištaisymu klaidų ar praleidimų.

PASKUTINĖ DIENA SKUNDAMS — 1980 METŲ SPALIO 22.

Kiekvienos savivaldybės sąrašas bus iškabintas ir nustatytos formos prašymų blankai bus 
■ gaunami žemiau nurodytose vietose. Peržiūros pradžios ir pabaigos vieta bei laikas:

ŠIOKIADIENIAIS, pradedant spalio 15 ir baigiant spalio 22, nuo 8.30 v. r. iki 8.30 v. v.

Mr. Wm. Alexander, Jr., 
Mr. R. F. Cloutier, 
Mr. E. Roberts, 
Mr. J. J. Poots, 
Mr. R. V. Henderson, 
Mr. H. G. Courtman,

Savivaldybė Telefonas Vieta
East York 465-2443 550 Mortimer Avenue
Etobicoke 626-4550 Civic Centre
North York 224-6070 5100 Yonge Street
Scarborough 296-7285 1 50 Borough Drive
Toronto 367-7036 City Hall
York 653-2700 2700 Eglinton Ave. West

' Clerk, Borough of East York 
Clerk, Borough of Etobicoke 
Clerk, City of North York 
Clerk, Borough of Scarborough 
Clerk, City of Toronto 
Clerk, Borough of York

ni kitų sunkius pasiruošimo dar
bus.

Atsisveikinant
Vakare tęsėm linksma šventę 

bendrabučio salėje. Nors su 
dauguma kitų šokėjų mums bu
vo sunku susikalbėti, susipaži
nom ir susidraugavom. Baliaus 
metu atsisveikinom su autobuso 
vairuotoju. Dėkojom jam už 
kantrybę su mumis keliaujant, 
už supratimą mūsų pokštų ir už 
prisidėjimą prie mūsų nuoty
kių. Prižadėjom palaikyti ryšius 
ir atsiusti nuotraukų.

Naktis tarp festivalio pabai
gos ir išvykimo iš Remiremonto 
prisiminimuose labai miglota. . . 
Turbūt todėl, kad ji buvo labai 
trumpa, šeštą valandą ryto jau 
sėdėjome nepažįstamame auto
buse ir keliavom Paryžiaus link. 
Kelionės metu miegojom, kalbė
jom, ir planavom, kaip geriau
siai praleisti dvi laisvas dienas 
Paryžiuje.

Pasiekę Paryžių, apsistojom 
dideliame viešbutyje Nanterre 
priemiestyje. Kadangi Paryžiu
je visi ėjom savais keliais ir ap
lankėme skirtingas vietas, įspū
džius ir prisiminimus sunku čia 
surašyti. Užtenka tik pasakyti, 
kad visi pasiryžom ten sugrįžti 
ilgesniam laikui.

Nors kelionė Prancūzijoj jau 
nuslinko praeitin, dažnai, išgir
dę prancūzišką žodį ar pažvelgę 
į nuotrauką, mintimis grįžtam 
prie tų nuotykiais kupinų die
nų. Prisimenam begalinę eilę 
koncertų ir didžiuojamės, kad 
ištesėjom. . . Regime žmones, 
kurie mums nusišypso, prisime
nam šioje kelionėje supintas 
draugystes. . . ir nepamirštam 
aidinčių dainų. Turime brangią 
puokštę įvairiausių prisimini
mų, kurių nesutalpintume nė 
kelių tomų knygoje!

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pastabos
Mokytojus ir šokėjus apvylė 

repetuaro parinkimas bei suda
rymas. Žiūrovą žavėjo masė, 
bendras vaizdas, pakili nuotai
ką, lietuviškumo demonstracija 
— viskas judėjo, aplinkui suko
si ratukai . . . Bet šokiai, išsky
rus jau anksčiau ir po keletą 
kartų šventėse atliktuosius, bu
vo parinkti iš senesniųjų. Nau
jesnieji bei specialiai šventei 
parašyti buvo labai silpni, pap
rasti, tinką daugiau vaikams ar
ba jauniams šokėjams. Dabar, 
kai grupės jau daug stipresnės 
ir pajėgesnės, kai savo reper
tuaruose turi po kelias dešimtis 
daug sudėtingesnių šokių, kai 
gali surengti gana augšto lygio 
savo koncertus, joms ruošti šeš
tosios šventės repertuarą buvo 
neįdomu, ypač dėlto, kad šokiai 
buvo panašūs į vienas kitą. 
Kiekviena šventė paliko šokėjų 
grupėms ką nors naujo, kad ir 
ateityje galėtų savo repertuare 
juos palikti. Ši šventė nepaliko 
nieko. Naujai šventei aprašyti • 
šokiai “Siuntė mane motinėlė” 
ir “Suk, suk ratelį” yra sudėti
niai iš kitų paimtų figūrų frag
mentai.

Lėti veteranų šokiai ir dau
giau kvadratinių formų buvo 
gražus šventės paįvairinimas. 
Veteranų grupės turėtų pasilikti 
ir kitose šventėse, juoba, kad jų 
skaičius auga. Juk malonu ma
tyti šioje lietuviškumo demons
tracijoje šalia vaikų ir tėvus.

Galbūt orkestrui sunku per 
vieną repeticiją gerai susigroti, 
gal F. Stroliai sunku buvo iš 
paprastų melodijų ką iškombi- 
nuoti, nes jautėsi daug spragų. 
Bent jau parado metu norėjosi, 
kad muzika šokėjus keltų nuo 
žemės, o to tikrai trūko.

Sekančių švenčių rengėjai tu
rės gerai pagalvoti, kaip su
trumpinti paradą. Pirmiausia 
veteranai turėtų eiti kartu su 
grupe, kuriai jie priklauso. Kai- 
kurios grupės turi tik vieną mo- 
toją. Neviena jų, įžygiavusi su 
vienais šokėjais su plakatu bėgo 
atgal ir vėl įžygiavo net po ke
letą kartų. Vaikai gali įžygiuoti 
tik prieš savo šokius (kaip buvo 
daroma kitose šventėse), nes jų 
žygiavimas nėra toks jau labai 
įspūdingas. Be to, po pusantros 
valandos laukimo ir dar valan
dos žygiavimo buvo išvargę žiū
rovai ploti, o šokėjai žygiuoti. 
Pranešėja pristatė grupes ir va
dovus, bet muzikos ir plojimų 
fone sunku buvo ką nors su
prasti. Jeigu grupė neša plaka
tą, jau visi žino, kas ji yra.

Salė gražiai buvo išpuošta ap
linkui balkonus einančiu orna
mentu ir atrodė gražiai, bet pa
sigedome šviesų efektų. Galbūt 
praėjusiose trijose šventėse įvai
riaspalvių prožektorių žaisme 
kartais atrodė, kad yra tamso- ma, kaip elektros lemputę, iš- 
ka, bet tai davė daug įvairumo, 
turtingumo, o ir fotografai bei 
filmuoto j ai įstengė daug gražių 
momentų pagauti., šeštosios 
šventės metu amfiteatras visą 
laiką buvo apšviestas pilnomis 
šviesomis, o taip prašyte prašėsi

švelnesnių šviesų efektų bent 
lyriškos Sadutės ir Blezdingėlės 
metu.

Penktosios šventės leidinyje 
prisiminti mirusieji — poetė 
Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė, 
muzikai Jonas Zdanius ir Bro
nius Jonušas. Jie visi daug prisi
dėjo prie tautinių šokių šven
čių augimo ir savo įnašą paliko 
įamžintą ne tik prisiminimuose, 
bet ir paliktose melodijose bei 
šokiuose, šeštosios šventės ren
gėjų komitetas nutarė pristaty
ti švenčių pirmininkus ir meno 
vadovus. J. Talandis išsiuntinė
jo visiems pakvietimus, o pri
statymą atliko JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus. Gaila, 
kad jis nepasidarė sąrašo ką tu
ri pristatyti: praleido I. šilingie- 
nę (ją prisiminė tiktai gale), o 
III ir IV šventės rengėjų komi
teto pirmininko dr. L. Kriauče- 
liūno visai nepaminėjo. Žinoma, 
pristatymas niekad nebus atly
ginimas už nuveiktus darbus, o 
ignoravimas negalės žmogaus 
nuveiktų darbų anuliuoti ar iš 
istorijos išbraukti, tačiau viešas 
pristatymas turėjo būti arba pil
nas, arba jo visai neturėjo būti. 
Neapdairumas sukėlė nereika
lingus ginčus.

Šaunus jaunimas
Prisimenant visas šešias pra- 

praėjusias šventes, šeštadienio 
repeticijos metu buvo malonu 
stebėti mūsų lietuvišką jaunimą 
— kaip šauniai jie atrodė. Jei 
pirmosiose šventėse tik stipres
nės ir labiau patyrusių mokyto
jų vadovaujamos grupės turėjo 
darbo uniformas, tai dabar jau 
beveik visi buvo uniformuoti ir 
vieni už kitus gražiau ir spal
vingiau pasipuošę savo grupės 
ženklais bei vienodais marški
nukais. Tai sudarė organizuoto 
jaunimo vaizdą, jaunimo, kuris 
didžiuojasi savo grupe, jaučia 
drausmę ir atsakomybę, sutinka 
paklusti bendrai savo vadovui ir 
stengiasi elgtis tvarkingai. Uni
forma įpareigoja.

Tai vis mokytojo, vadovo nuo
pelnas. Jis yra tas, kuris įsten
gia ne tik paruošti šokius, bet 
ir jaunimą sudrausminti, supa
žindinti su tvarkingu dėvėjimu 
tautinių drabužių, pagarba vy
resniesiems, savo paties grupei 
bei jos vardui. Pasidarė taip, 
kad tautiniai šokiai ir jų grupės 
yra šeštadieninės mokyklos tę
sinys, taip reikalingas palikus 
mokyklos suolą, ypač jaunuolio 
brendimo laikotarpyje.

Užbaigos pokylis
Pasibaigus programai, 

rastai ruošiamas šventės poky
lis. Jis ruošiamas ne tik tam, 
kad visi susirinkę pavalgytų va
karienę, bet ir po įtempto bei 
ilgo darbo atsileistų, pasidžiaug
tų. Juk šventės dalyvių negali- 

Pa

jungti ir vėl pasinerti į kasdie
niškus darbus. Daug įspūdžių, 
daug išgyvenimų . . . Jais nori 
pasidalinti mokytojai, jaunimas, 
žiūrovai: Visi nori atsipalaiduo
ti, pabendrauti, pasidalinti įspū
džiais. Kaip ir praeityje, ir šio 

pokylio metu buvo nutarta pa
gerbti mokytojus ir bent sim
boline dovana jiems atsilyginti. 
Tautinių šokių vadovai nėra ap
mokami ir jų darbą pinigais 
įvertinti būtų sunku. Ir šį kar
tą buvo kiekvienam mokytojui 
paruoštos gražiai padarytos, 
skoningai šventės ženklu pa
puoštos ir kiekvienam įrašytos 
metalinės plokštelės, pritvirtin
tos prie medžio. Tai gražus at
minimas. Bet jų įteikimo būdas 
apvylė nevieną. JAV LB pirm. 
V. Kutkus įteikė tik keletui 
svarbesnių, jo manymu, moky
tojų minėtus suvenyrus, o kitus 
paprašė, taupant laiką, ateiti 
prie didelės krūvos ir susirasti 
sau skirtą žymenį. Nejaugi va
dovas, kuris neskaitė savo va
lą n d ų, praleistų besiruošiant 
šventei, neužsipelnė pusės mi
nutės, kad būtų pakviestas, pri
statytas ir bent vienas žodžiu 
“ačiū” padėkotas? Gyvenimas 
dažnai susideda iš smulkmenų, 
bet labai svarbių. Kartais ir mo
kėjimas žmogui padėkoti pasi
daro didelis menas . . .

Žvilgsnis ateitin ir Lietuvon
Tautinių šokių šventės duo

da gražaus pelno, bet kaip ma
ža jo skiriama patiems tautinių 
šokių reikalams. Greitai pradė
sime planuoti VII tautinių šo
kių šventę. Tiems, kurių ranko
se bus šis darbas, reikėtų gerai 
pagalvoti apie repertuaro suda
rymą, mokytojams vadovėlių pa
ruošimą ir išleidimą, šokių at
rinkimą. Kad šventės ir ateityje 
bus sėkmingos, teikia vilties ir 
tai, kad auga gražus kadras jau-

Lietuviškos veiklos keliu
Agr. Dr. Petras Lukoševičius 

atšventė savo šešiasdešimtąjį 
gimtadienį. Yra gimęs 1920 m. 
Žemaitijoje, Kretingos apskri
tyje. Baigęs Tėvų pranciškonų 
gimnaziją ir vasaros mokytojų 
kursus Ukmergėje, kelerius me
tus mokytojavo pradžios mokyk
loje. Po to įstojo į žemės ūkio 
Akademiją Dotnuvoje, kurios 
baigti nebegalėjo dėl karo aud
rų.

Tremties kelią pradėjo Bava
rijoje, vėliau persikėlė studijuo
ti į ką tik įsteigtą Baltiečių uni
versitetą Pinneberge, britų zo
noje. Agronomijos mokslus bai
gė Bonnos universitete ir po to 
emigravo į Kanadą, kur gavo 
darbą ūkyje prie Montrealio. 
Jausdamas polinkį į tolimesnius 
agronomijos mokslus, gavo Bar
ley Improvement Institute of 
Canada stipendiją ir toliau stu
dijavo McGill universitete Mont- 
realyje, kur gavo magistro laips
nį. Pastudijavęs metus JAV-bė- 
se, grįžo į McGill, kur gavo agro
nomijos daktaro laipsnį. Dirbti 
pradėjo eksperimentiniame ta- , 
bako ūkyje — pradžioje asis
tentu, o vėliau vedėju.

Dr. P. Lukoševičius visą savo 
gyvenimą yra aktyvus lietuviš
koje veikloje. Lietuvoje dirbo 
ateitininkuose ir įvairiose stu
dentų organizacijose, neretai ei- 

nų vadovų, gerai paruoštų ir su
prantančių savo darbą. Savo 
rankose jie turi šešių praėjusių 
švenčių planus bei patirtį su 
sėkmėmis ir nesėkmėmis. Jau
nieji vadovai yra kritiškesni, 
daugiau suprantantys ir reika
laujantys. Reikia tik darbo, iš
tvermės ir ryžto. Sėkmės jiems!

Praėjus VI Tautinių Šokių 
šventei Čikagoje, okupuotoje 
Lietuvoje, Vilniuje, liepos 11-13 
d.d. įvyko dainų ir šokių šventė 
Lietuvos 40 metų okupacijos su
kakčiai paminėti. Kaip mus iš 
Lietuvos pasiekianti spauda 
skelbia, šventėje dalyvavo 1175 
kolektyvai su 36,000 asmenų. 
Tuo pačiu metu aikštėje šoko 
3575 šokėjai. Nuotraukose — 
aplink Lenino paminklą sustoję 
birbynes pučia sermėgomis ap
sivilkę vyresnio amžiaus vyrai, 
o aikštėje sukasi ratukų ratukai. 
Garbės tribūnoje dešimtimis 
medalių pasipuošusios stachano- 
vietės. Tačiau nesimato jų vei
duose džiaugsmo — daugiau 
apatija ir abejingumas. Aišku, 
sovietinė spauda skelbia, kad 
tai džiaugsmo šventė.

Gaila, kad iš laisvojo pasau
lio kampų Čikagon suskridusio 
jaunimo demonstracijoje nebu
vo griežtai pabrėžta, kad mes 
esame gyvi ir tautiškai susipra
tę ir po 40 metų Lietuvos oku
pacijos, nors ir atskirti nuo tau
tos kamieno bei išblaškyti po 
platų pasaulį, kad mus su bro
liais Lietuvoje jungia bendra 
kalba, daina, šokis, bendras 
troškimas ir siekis laisvės pa
vergtai tėvynei, nežiūrint ku
riame krašte bebūtume. L N.

damas vadovaujančias pareigas. 
Nuo pat atvykimo į Kanadą įsi
jungė į organizuojamą Kanados 
Lietuvių Bendruomenę, buvo 
vis perrenkamas į krašto tarybą. 
Buvo KLB krašto valdybos pir
mininku, du kartu vadovavo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimui. Yra nepaliaujamas 
Montrealio lietuviškojo gyveni
mo judintojas, palaikytojas ir 
darbuotojas.

Gyvenimo kelyje visą laiką ša
lia jo tvirtai stovi žmona Ire
na (buvusi Kemežytė), skaučių 
veikėja, lietuviškosios tautodai
lės puoselėtoja, dukrelės Rasa 
ir Ina, dabar jau išaugusios į 
lietuviškojo gyvenimo veikėjas 
ir vadoves.

Šiai gražiai lietuviškai šeimai 
— “Igiausių metų”.

,A. Rinkūnas

DR. PETRAS LUKOŠEVIČIUS — 
visuomenės veikėjas ir mokslo žmo. 
gus, paminėjęs 60 metų sukaktj

ADOLFAS ANDRULIS, kuris su ki
tais dalininkais organizuoja Florido
je, Daytona Beach, naują lietuvių 
gyvenvietę



A.a. rašytojas ALOYZAS BARONAS, gimęs 1917 m. gruodžio 12 d., miręs
1980 m. rugsėjo 7 d. Čikagoje. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse

Dievo mirtis ar Vakarų žlugimas?

Lūžo dar vienas ąžuolas 
L-

AL. GIMANTAS kos realybės, kartu išlaikyda-
Netaip jau dažnai prisimena

me kūrėjus-menininkus, esan
čius mūsų tarpe. Tikrai iškil
mingai prisimename tik jiems 
peržengus amžinybės slenksti.

Nekitaip buvo ir su Aloyzu 
Baronu, beveik netikėtai pasi
traukusiu iš mūsų gretų. Nese
nas, gyvos išraiškos ir gaivaus 
žodžio rašytojas paliko gausų 
būrį savo dailiojo žodžio kūry
bos . gerbėjų. Nemaža jų dalis 
tik dabar pradedame suprasti 
skaudžią ir gilią to netekimo es
mę.

Savo romanais, novelėmis ir 
šmaikščiu humoristiniu žodžiu 
A. Baronas, galima sakyti, lydė
jo mus beveik kasdien. Tiesa, 
redakcinis darbas per eilę metų 
taipgi paliko ' gilią- vagą mūsų 
nevisai profesinėje laikraštybo- 
je. Žodžiu, Aloyzas turėjo pa
kankamai platų talentą lietuviš
kam spausdintam žodžiui. Jo kū
rybinis procesas, regis, vyko 
gana nesunkiai, gal net ir be di
desnių pastangų, nes Įgimtas ir 
nuolat puoselėtas talentas Įgali
no jį kurti be jokio didesnio 
skausmo ar Įtampos.

Savojoje kūryboje jis lietė vi
sas temas, nebandydamas šalin
tis nuo kontraversinių klausi
mų iškėlimo. Jis niekad neban
dė kūrybinio melo nei sau, nei 
skaitytojui, nebandė ir patai
kauti tam pačiam skaitytojui. 
Visada vengdavo sacharininės 
saldybės, nebijojo ir pikantiš-

RĖMĖJŲ LEIDINYS
Kanados Lietuvių Fondo 
nariams ir visuomenei

1981 m, sueis 20 metų Kana
dos Lietuvių Fondo veiklai. Ta 
proga rengiamasi išleisti Fondo 
istorinį-sukaktuvini leidinį, ku
riame norima atžymėti Fondo 
kūrimosi pradžią, tikslus, orga
nizacinę veiklą, gyvųjų ir miru
siųjų Fondo narių vardus , pa
vardes su jų nuotraukomis.

Tam tikslui Fondo nariai ke
liais atvejais buvo prašomi pri
siųsti savo nuotraukas, o taip 
pat ir mirusių savo artimųjų 
buv. Fondo narių nuotraukas 
(3x3) inčo dydžio, tačiau iki šiol 
dar nevisi yra prisiuntę savo 
nuotraukas.

Kadangi leidinio laikas yra 
ribotas, tai šitas pranešimas ir 
prašymas yra paskutinis. Kas 
nori, kad jo pavardė.ir nuotrau
ka tilptų leidinyje, yra prašomi 
savo, o taip pat ii’ žinomų, jau 
mirusių narių, nuotraukas 3x3 
inčo dydžio prisiųsti iki 1981 
m. koyo 15 d. Fondo sekreto
riaus Kosto Lukošiaus (28 Pali
sades, Toronto, Ont. M6S 2W8) 
adresu arba leidinio komisijos 
pirmininko Stepo Jakubicko 
(254 Connaught Ave., Delhi, 
Ont. N4B 1L4) adresu.

Kas neprisiųs savo nuotraukų 
iki 1981 m. kovo 15 d., negalės 
kaltinti leidinio komisijos, jei
gu jų nuotraukų nebus leidiny
je.

Taip pat ir kiti tautiečiai, kas 
norėtų, kad jų pavardė ir nuo
trauka tilptų šiame istoriniame 
Fondo leidinyje, prašomi pasku
bėti su savo įnašais ir tapti Fon
do nariais. Stepas Jakubickas, 

leidinio komisijos pirmininkas 

mas ir skonį, ir saiką. Atrodo, 
jis tikrai mėgo savo brolį ir se
sę lietuvius, kartu nelaikyda
mas jų angelais, bet natūraliais 
žmonėmis su visomis silpnybė
mis, klaidomis ir nevisiškai to
bula prigimtimi, vis po truputį 
linkstančia į nuodėmę. . .

Skaitėme A. Barono rašytus 
vedamuosius dienraštyje, kurie 
visada būdavo taiklūs, įdomūs 
ir aktualūs. Girdėjome (ar skai 
tėme) jo rašytus pamokslus iš 
vienų ar kitų kunigų lūpų, ma
tydami, kad ir tokios temos bei 
priėjimo būdai jam nėra sveti
ma .teritorija.

A. Baronas buvo kaip ir nuo
latinis Lietuvių Fronto Bičiulių 
poilsio ir studijų dienų užbai
giamojo kdhcėtto-vhkaro daly
vis. Čia jis visad pasižymėdavo 
satyriniu lengvu žodžiu. Bet nie
kad neiškrypstančiu iš džentel
meniškumo ribų. Juokėsi iš ki
tų, bet kartu nebijojo šypsotis 
ir iš savęs. Visi šiemetinės LFB 
stovyklos dalyviai jautė Aloyzo 
nebuvimą, nes tuo metu jis jau 
galynėjosi su sunkia ir staiga 
atėjusia liga.

Prieš pat Vl-ąją tautinių šo
kių šventę Čikagoje teko Aloyzą 
sutikti, paspausti ranką ir pasi
kalbėti Amfiteatro priėmimų 
kambaryje. Kas gi galėjo tikėti, 
kad tas rankos paspaudimas bu
vo paskutinis atsisveikinimas?

Bus ar nebus pastatytas jam 
paminklas Čikagos kazimierinė- 
se, visiškai nesvarbu. Kurkas 
svarbiau, kad lieka gyvas jo dai
lusis žodis visoje eilėje knygų 
ir straipsnių mūsų periodikoje. 
Toji kūrybinė grandinė sudaro 
patį iškiliausią ir ilgai išliekantį 
antspaudą paminklą. Tuo bū
du Aloyzas Baronas, net ir iš 
anapus ramiai lieka su mumis. 
To turbūt siekia ir nori kiekvie
nas kūrėjas, ypač jausdamas, 
kad palieka ženklą savo trumpa
laikės viešnagės šioje žemėje. O 
tas ženklas — literatūrinis pali
kimas yra gausus, patrauklus ir 
vertingas, turįs savo vietą lietu
vių literatūroje.

BESIMOKANTIEMS
LIETUVIŲ KALBOS

Garsinės juostelės, kuriose
60 pamokų

Vis daugiau atsirandant lietu
viškai silpnai kalbančių vaikų ir 
jaunimo, mūsų švietėjai prade
da gaminti papildomų mokslo 
priemonių. Naujausias žingsnis 
ta kryptimi yra A. Rinkūno pa
ruoštos garsinės juostelės, paly
dinčios to paties autoriaus jau 
pernai išėjusią vadovėlių seriją 
“Ar kalbate lietuviškai?”. Tų 
juostelių paruošimą lėšomis pa
rėmė federacinė Kanados val
džia.

Į juosteles lietuviškai ir ang
liškai įkalbėta 60 pamokų, ap
imančių lietuvių kalbos foneti
kos pagrindus ir pirmuosius 
žingsnius lietuvių kalbos grama
tikoje. Pamokos telpa penkioli
koje kasečių. Anglų kalba duo
dami platūs lietuviško teksto ir 
gramatikos pratimų paaiškini
mai. Be to, kiekvienoje pamoko
je randame vieną lietuvišką dai
nelę. Kaikurios jų yra liaudies

FELIKSAS JUCEVIČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

7. RAŠYTOJU IR ISTORIKU 
ĮŽVALGOS

Europietiškieji minties svyra
vimai bei dvasinės gyvenamojo 
momento konvulsijos daugiau 
ar mažiau atsispindėjo visuose 
Dostojevskio romanuose. Sritys 
tarp Pirenėjų, Alpių ir Karpatų 
atrodė jam be ateities. Ar Iva
nui Karamazovui Europa nebu
vo tik brangus kapinynas su 
brangiais numirėliais? Ar Ver- 
silovui neprisisapnavo paskuti
nės Europos žmonių dienos be
sileidžiančia saule?

Niekas Dostojevskio labiau 
negąsdino, kaip tos visos nihi
listinės idėjos, atpalaiduojan
čios žmones nuo tikėjimo švie
sos, moralės principų bei asme
ninės atsakomybės. Ką tvirtino 
Ivanas, skepticizmo bei racio
nalizmo atstovas? Kad “nėra 
dorybės, jei nėra nemirtingu
mo”.Kokią išvadą padarė 
Smerdiakovas iš bedieviškų Iva
no samprotavimų? “Jei nėra be
galinio Dievo, tai nėra ir jokių 
dorybių, tada jų nė nereikia.”37 

šios ir panašios mintys yra 
visu dramatiškumu atskleistos 
taip pat Dostojevskio romane 
“Nusikaltimas ir bausmė”. Čia 
Dostojevskis lyg nujautė, kad 
“anapus gėrio ir blogio” teori
jos bus vieną dieną pritaikytos 
baisiausiems nusikaltimams 
įteisinti. Kaip Jean Paul, taip 
ir jis išreiškia šią baimę sapno 
forma. Jis pasakoja, kaip atgai
lavimo metu Sibire sergančiam 
Roskolnikovui vaidenosi, “tar
tum visam pasauliui nulemta 
būti auka kažin kokios baisios, 
negirdėtos ir neregėtos maro li
gos, ateinančios Į Europą iš Azi
jos gelmių. Visi turėjo pražūti, 
be kaikurių išrinktųjų, labai ne
daugelio. Atsirado kažkokių, mi
kroskopinių gyvūnėlių, kurie 
skverbėsi i žmonių kūnus. Bet 
tie gyvūnėliai buvo dvasios, tu
rinčios protą ir valią, žmonės, 
jomis užkrėsti, tučtuojau pa
siųsdavo ir išprotėdavo. Bet nie
kad nelaikė savęs žmonės to
kiais išmintingais ir neklystan
čiais, kaip šitie užkrėstieji. Nie
kad nelaikė labiau nesugriauna
mais savo sprendimų, savo 
mokslo išvadų, savo dorovinių 
įsitlkiriimų ir pažiūrų1. Ištisi kai
mai, ištisi miestai ir tautos užsi- 
krėsdavo ir eidavo iš proto. Vi
si buvo nerimo nusiaubti ir ne
suprato vienas kito, kiekvienas 
manė, kad tik jis vienas žino tie
są ir kankinosi, žiūrėdamas į ki
tus, mušėsi Į krūtinę, verkė ir 
grąžė rankas. Nebeišmanė, ką 
ir kaip teisti, nebegalėjo susi
tarti, ką laikyti blogu, ką geru. 
Nebežinojo, ką smerkti, ką iš
teisinti. Kažin kokio beprasmiš
ko pykčio pagauti, žmonės žudė 
vienas kitą. . . Prasidėjo gais
rai, užėjo badas. Visi ir viskas 
pradėjo žūti. Maras plito ir slin
ko vis tolyn ir tolyn. Išsigelbėti 
visame pasaulyje galėjo tik ke
letas žmonių, tai buvo skaistieji 
ir išrinktieji, skirti pradėti nau
jai žmonių giminei ir naujam 
gyvenimui, atnaujinti ir apvaly
ti žemei, bet niekas ir niekur ši
tų žmonių nematė, niekas negir
dėjo jų žodžio nei balso.”38

Turėdami prieš akis šiuos 
Dostojevąkio samprotavimus, ar 
negalime ramiai prileisti, kad 
jo dvasinis regėjimas yra sa
vaip teisingesnis už istorikų 
ideologiškai nuspalvintus tos 
pačios praeities atkūrimus?

dainos, kitos specialiai parašytos 
kompozitoriaus Fausto Strolios- 
Viltenio. Daineles įdainavo To
ronto “Gintaro” ansamblio dai
nininkės, vadovaujamos G. Pau- 
lionienės, kuri taip pat įkalbėjo 
angliškąją dalį.

Kiekvienoje pamokoje yra ir 
kasdieninių posakių, kaip pasi
sveikinimai ir kiti praktiniai iš
sireiškimai.

Su juostelėmis kartu eina 
spausdintas 16-kos puslapių 
priedas, kuriame išspausdinti 
metodiniai paaiškinimai ir dai
nelių tekstai su žodynu.

Užsisakyti galima pavieniui ar 
visą komplektą pas autorių: A. 
Rinkūnas. 53 Burrows Ave., Is
lington, Ontario, Canada, M9B 
4W8. Vienos kasetės kaina su 
priedu — $14. inf.

Atsiųstą paminėti
Juozas Brazaitis, RAŠTAI L Tu

mas-Vaižgantas, Dambrauskas - Jakš
tas, Donelaitis, Daukantas, Valan
čius, Baranauskas, Pietaris. Redakci
nė komisija: Alina Skrupskelienė, 
Česlovas Grincevičius. Aplankas ir 
viršelis — Ados Sutkuvienės. Leidė
jas — “Į Laisvę Fondas Lietuviškai 
Kultūrai Ugdyti”. Čikaga 1980 m., 
551 psl.

Raskolnikovo sapnas išvydo 
spaudos šviesą 1866 m., t. y. ge
rokai prieš revoliucijas, pasauli
nius karus, Stalino bei Hitlerio 
košmarą, ištikusį ne tik Euro
pą, bet visą pasaulį apskritai. 
Bet ar Raskolnikovo sapnas ne
atspindi pranašiškai visų tų tra
giškųjų įvykių?

1940 m. pasirodė A. Koestle- 
rjo romanas “Nulis ir begaly
bė”. Autorius dedikavo šią kny
gą Maskvos teismų aukoms at
minti. čia mus domina tai, kad 
šio romano herojų politinės te
zės remiasi Raskolnikovo sapno 
filosofija.

Štai pora Rubašovo sampro
tavimų. Vienas jų apie partijos 
neklaidingumą: “Aš ir tu, mes 
galime klysti, bet jokiu būdu 
Partija. Partija, drauge, ’yra 
kažkas daugiau nei tu ir aš, dau
giau nei tūkstančiai tokių kaip 
mes. Partija yra revoliucinės 
idėjos Istorijoje įkūnijimas. Is
torija nežino nei skrupulų, nei 
svyravimų. Neklystanti ir šalta, 
ji rieda prie savo tikslo. Kiek
viename kelio posūkyje ji išme: 
ta susirinkusį purvą ir skenduo
lių lavonus. Istorija žino savo 
kelią. Ji nedaro klaidų.”3”

Kitas samprotavimas apie 
vertybes bei nusikaltimus: “Mes 
mokame Istoriją daug geriau, 
negu kiti. Nuo kitų mes skiria
mės loginiu grynumu, žinome 
taip pat, kad Istorijai vertybė 
yra nulis ir kad nusikaltimai 
dažnai lieka nenubausti, tačiau 
kiekviena klaida turi savo pa
sekmių ir keršija ligi septintos 
kartos.”-"1

Ivanovas, Rubašovo tardyto
jas, sako apie “Nusikaltimą ir 
bausmę”: ... aš esu tokios nuo
monės, kad reikia visus šios 
menkavertės knygpalaikės eg
zempliorius sudeginti. Tu tik 
pagalvok, kur inus šita miglota 
humanistinė filosofija nuvestu, 
jeigu mes jos laikytumės raidiš
kai, jeigu turėtume vadovautis 
dėsniais, pagal kuriuos indivi
das yra neliečiamas ir kad mes 
negalime operuoti žmonių gyvy
bėmis. laikydamiesi matemati
kos taisyklių.” 11

Nežinia. Dostojevskio paveik
tas ar ne. Friedrich Nietzsche 
skelbė kartu ir Dievo mirtį, ir 
dvasine Vakarų mirtį. Nemany
kime, kad jis ryžosi sunaikinti 
tikėjimą- i Dievą Jis pradėjo 
kalbėti apie Dievo mirtį, nes 
buvo įsitikinęs, kad jis yra iš 
tikrųjų miręs jo šimtmečio kar
toje. Kaip niekas kitas Vakaruo
se, jis suprato šio fakto reikš
mę tolimesnei Vakarų istorijos 
eigai. Dostojevskiui buvo Vaka
rai kapinynas, nes jis niekada 
nemėgo jų, o Nietzsche prana
šavo jiems tamsią ateitį, nes sie
lojosi, sąmoningai ar ne, jų li
kimu. Jis buvo gal ne tiek krikš
čionybės ir Vakarų priešas, kiek 
negailestingas vieno ir kito kri
tikas. Jis lygino Vakarus su 
Faustu, kuris šturmuoja visus 
fakultetūs. Kaip Faustas užrašo 
savo sielą velniui, taip vakarie
tis parduoda ją mokslui. Bet pa
vojingiausia Vakarų liga yra ni
hilizmas.

Nietsche neklydo, štai ką jis 
■rašė: “Aš pasakoju tai, kas atei
na, kas negali kitaip ateiti, bū
tent nihilizmas, ši istorija 'gali 
jau dabar būti papasakota, nes 
čia veikia - būtinybė. Ši ateitis 
reiškiasi šimtais ženklų, visur 
jau beldžiasi likimas. Visos au
sys jau pasiruošusios tai atei
ties muzikai. Visa mūsų euro
pietiškoji kultūra yra kamuoja
ma įtampos, kurioje dešimtme
tis po dešimtmečio auga nera
mi, prievartinga, užgriūvanti 
katastrofa, panaši į srovę, ei
nančią prie pabaigos, nesusi- 
mąstančią srovę, kuri bijo susi
mąstyti.”42

Nihilizmas, su kuriuo susidū
rė Vakarų pasaulis, yra radika
lus visų priimtų normų bei 
principų neigimas. Jis nepripa
žįsta Dievo, atmeta šeimos auto
ritetą, neigia socialinių ryšių 
vertę. Turgenevo romano “Tė
vai ir vaikai” herojus Bazaro
vas yra autentiškas nihilisto 
portretas. Nihilizmui nėra nie
ko tikro ir nieko švento. Būti 
be Dievo reiškia iš tikrųjų sirg
ti nihilizmo liga.

Kaip pas Jean Paul, taip ir 
pas Nietzschę žmonijos be Die
vo likimas įgauna ne tik istori
nes, bet ir kosmines dimensijas. 
“Pamišėlio alegorija” primena 
“Mirusiojo Kristaus” kalbą: 
“Ar negirdėjote apie aną pami
šėli, kuris šviesų rytą uždegė ži
bintą ir bėgo į turgavietę, be 
paliovos šaukdamas: Aš jieškau 
Dievo! Aš jieškau Dievo!’ Ka
dangi daugelis iš ten stovinčių 
i Dievą netikėįo, tai sukėlė di
deli juoką. . . Pamišėlis šoko vi- 
durin ir pervėrė juos savo 
žvilgsniu. Kur yra Dievas?’ — 

šaukė jis. ‘Aš jums pasakysiu. 
Mes ji nužudėm — jūs ir aš! 
Mes .visi esame jo žudikai. Bet 
kaip mes tai padarėme? Kaip 
mes galėjome išgerti jūrą? . . 
Ką padarėme, kai žemę atpalai
davome nuo saulės? Kur ji da
bar skrieja? Kur keliaujame 
mes? Tolyn nuo visų saulių? Ar 
mes nekrintame be paliovos? Ir 
atgal, i šonus, pirmyn, į visas 
puses? Ar bėra viršus ir apačia? 
Ar neklaidžiojame kaip begali
nėje nebūtyje? Ar i mus nepa
dvelkia tuščia erdvė? Ar nepasi
daro šalčiau? Ar naktis netam- 
sėja vis labiau?’ ”43.

Ką sako Jean Paul, Novalis, 
Dostojevskis ir Nietzsche? Tą 
pati, nors ir kitais žodžiais, bū
tent, kad Dievo mirtis reiškia 
Vakarų pasauliui, kaip ir visai 
žmonijai, taip pat mirti. Žmoni
jos be Dievo likimas išreiškia
mas naktimi be aušros. Kai va
karai peržengė XX š. slenkstį, 
jiems saulėlydį pranašavo nebe 
poetai ar regėtojai, o istorikai. 
Kaikurie jų laikė Vakarus nebe
pagydomu ligoniu. Šią išvadą 
priėjo Oswald Spengleris. Jau 
pati jo veikalo antraštė “Unter- 
gang dės Abendlandes”, pasiro
džiusio po I D. karo, išreiškia 
jo pažiūras apie Vakarų ateiti. 
Milžiniška pinigo galia, politi
kos grindimas imperializmu, 
tautų virtimas masėmis, metafi
zinės filosofijos išsigimimas į 
faktų filosofiją esą nepaneigia
mos Vakarų nuosmukio žymės. 
Visos civilizacijos gimsta, klesti 
ir miršta, nepalikdamos nieko 
kito, kaip savo griuvėsius, o kul
tūros nėra kas kita, kaip didin
gi žmogiškosios dvasios švyste
lėjimai, bet bereikšmiai, nes ne
turi nieko pastovaus ir antlaiki- 
nio. Vakarų žlugimas esąs tain 
neišvengiamas, kaip egiptiečių 
civilizacijos ar Romos imperijos 
žlugimas, ir tai nedaugiau 
nuostolingas, kaip kitų civiliza
cijų išnykimas.

H. G. Wellso, taip pat istori
ko, pranašystės turi stačiai apo- 
kaliptinį pobūdį. Jaunas būda
mas užtikrinėjo.žmonijai rojaus 
laikus, o pasenęs savo knygoje 
“Mind at the End of its Tether” 
skelbė neišvengiamą istorijos 
pabaigą.

Nemažai visuotinio dėmesio 
susilaukė Arnold J. Toynbee 
pažiūros i civilizacijas. Šis kant
rus eruditas yra taip pat visai 
tikras civilizacijų praeinamu
mu. Priešistoriniai laikai — tai 
nepermatomoji primityvių
jų bendruomenių era, kai žmo
giškasis elementas nugali ani- 
mališkąjį. ši jo prielaida nėra 
gal visai fikcija, nes kažką pa
našaus sako mitas apie centau
rų kovas su lapitais. Gi istorija 
yra ne kas kita, kaip civilizacijų 
epopėja, kuri skelbia, kad nė 
viena iš jų neišvengė pralaimė
jimo.

Ypač įdomi yra Toynbee pa
žiūra į Vakarų bei visos žmoni
jos ateitį. Kai svarstome šį klau
simą, jis pataria turėti prieš 
akis dvi alternatyvas: “Viena iš 
tų alternatyvų yra ta, kad žmo
nijos ateitis nebus katastrofiš
ka; jei II D. karas pasirodys ne
paskutinis, mes pergyvensime 
kitus pasaulinius karus, kaip 
pergyvenome du pirmuosius, ir 
gal susirasime kelią į rames
nius vandenis. Kita galimybė 
yra ta, kad tie du pirmieji pa
sauliniai karai buvo tik preliu
dija į galutinę katastrofą, kurią 
užsitrauksime ant savo galvų. 
Ta antroji netaip maloni alter
natyva tapo labai praktiška ga
limybe, žmonijai išmokus nau
doti atominę energiją anksčiau, 
negu ji sugebėjo panaikinti ka
rus. šiuolaikinio pasaulio prieš- 
tarybės ir paradoksai, kuriuos 
ėmiau kaip išeities tašką, atro
do kaip rimtos socialinės ir dva
sinės ligos ženklai, kurie nūdie
nės istorijos panoramoje yra 
grėsmingi bruožai. Tai nuoroda, 
kad mes privalome žvelgti į ma
žiau malonią alternatyvą kaip 
rimtą galimybę, o ne kaip pik
tą juoką.”14 (B. d.)

F. Dostojevskis, Broliai Karama- 
zovai, vertė M. Miškinis, Vilnius, 
1960, I t., p. 146

•"< ten pat, II t., p. 463
F. Dostojevskis, Nusikaltimas ir 
bausmė. Vilnius, 1973, p.p. 551- 
552

3” Arthur Koestler, Nulis ir bega- 
lybė. Vertė V. Kazokas, Tuebin
gen, 1948, p. 37

• ten pat, p. 72
4 ’ ten pat, p. 109
4 Der Wille zur Macht. Vorrede. 

Leidinyje Friedrich Nietzsche 
Werke, Alfred Kroener Verlag, 
Leipzig 1930 VI t., p. 4

43 Froehliche Wissenschaft, min. 
vic., II t., p. 140

4 4 Arnold Toynbee, Civilization on 
Trial, New York, 1948, p.p. 160- 
161
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U KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
■DIRVOS” NOVELES KONKURSĄ 

laimėjo rašytojas Vytautas Alantas. 
Sprendimą rugsėjo 17 d. posėdyje 
padarė vertintojų komisija: pirm. 
Balys Auginąs, nariai — Vytautas 
Gedgaudas ir Aleksas Laikūnas. Iš 
konkursui atsiustų 10 novelių jie 
pasirinko žvaigždikio slapyvardžiu 
pasirašytą kūrinį “Mėnesienos siuita 
Baublio paunksųiėje". Novelėje 
svarstomas lietuviškumo pratęsimas 

„emigracinės buities jaunimo kartoje, 
pinama lietuviškoji D. Poškos Baub
lio legenda, meilės motyvai. Atida
rius voką, paaiškėjo, kad šios nove
lės autorius yra žymusis rašytojas V. 
Alantas. Mecenato Simo Kašelionio 
S600 premija jam bus įteikta lapkri
čio 2 d. Detroite, kur “Dirvos” 65 
metų sukakties minėjimą rengia vie
tinis ALT Sąjungos skyrius.

LIETUVOS SAULIŲ SĄJUNGA 
TREMTYJE nutarė išleisdinti kny
gą, kurioje būtų aprašyti bolševikų 
nukankinti šauliai. Knygos redakto
riumi pakviestas kun. dr. J. Pruns- 
kis (2606 West 63rd St., Chicago, 
IL 60629, USA). Nužudytų šaulių gi
minės, artimieji bei pažįstami kvie
čiami surašyti žinomus faktus, su
rinkti nuotraukas ir pasiųsti knygos 
redaktoriui. Leidėjai skatina ypač 
visus šaulių padalinius imtis šio dar
bo.

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ KLUBAS Kanadoje buvo pa
skelbęs konkursą novelių, vaizduo
jančių lietuvių pensininkų gyvenimą. 
Vertintojų komisiją sudarė: litua
nistinės Hamiltono mokyklos vedė
jas K. Mileris, pensininkų klubo 
pirm. P. Enskaitis ir A. Mingėla. Pir
mą’$100 premiją jie paskyrė Rūtai 
Vildžiūnienei už novelę “Prieš sau
lėleidi”, antrą $75 — Vladui But
kui už novelę “Močiutės tiltelis”, tre
čią S50 — Andriui Mironui už no
velę “Rankraštis“. Premijas norima 
įteikti lapkričio 30 d. literatūros ir 
dainos vakare, kuris bus surengtas 
Hamiltono Lietuvių Jaunimo Centre.

KULTŪRINIŲ SUBATVAKARIŲ 
DVIDEŠIMTMETIS Bostone Edmun
do Cibo vadovaujamo rengėjų komi
teto iniciatyva rugsėjo 21 d. buvo 
paminėtas sol.’ Onos Pliuškonienės, 
viešnios iš Filadelfijos, koncertu, da
lyvaujant vietiniam pianistui Sauliui 
Cibui. Po koncerto visi dalyviai per
sikėlė į Tautinės Sąjungos Namus, 
kur buvo surengtos sukaktuvinės vai
šės. Pranešimas apie subatvakarių 
įsikūrimo ir veiklos istoriją padarė 
Edmundas Cibas, Stasys Santvaras . 
ir Romas Veitas.

PLB VALDYBA šį rudenį į P. 
Ameriką siunčia čikagiečius daini
ninkus Neriją Linkevičiūtę ir Ber
nardą Prapuolenį, tautodailės audi
nių specialistes dail. Anastaziją Ta
mošaitienę ir Aldoną Veselkienę. 
Lapkričio 4-11 d.d. jie dalyvaus Ko
lumbijos lietuvių kultūrinėje savai
tėje Bogotoje. Solistai atliks koncer
tinę savaitės programą. A. Tamošai
tienė ir A. Veselkienė surengs lietu
viškų audinių parodą, supažindins su 
lietuvių liaudies audimo menu. Po 
to vyks į Venecuelą, kur solistų lauks 
keli koncertai, o tautodailės specia
lisčių — audimo kursai. Visus sve
čius iš Š. Amerikos globos Venecue- 
los Lietuvių Bendruomenė.

PRANO ČEPENO NAUJŲJŲ LAI
KŲ LIETUVOS ISTORIJOS ANT
RASIS TOMAS — lietuvių tautos 
praeitis ir nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimas 1914-1923 metais jau 
spausdinamas. Knyga apie 700 psl., 
kietais viršeliais dabar užsisakiu
siems kainuoja $20.00, vėliau bus 
pardavinėjama po $25.00. Užsisaky
ti leidėjo adresu: J. Urbelis, 1649 
No. Broadyaw, Melrose Park, Ill 
60160.

KONCERTŲ PROGRAMĄ “Drau
go” pobūvyje ir vakarienėje Čika
goje, didžiojoje Jaunimo Centro sa
lėje, rugsėjo 14 d. atliko čikagiečiai 
solistai — sopranas Dana Stankaity- 
tė ir baritonas Algirdas Brazis. Savo 
pasirodymą jiedu pradėj.o duetu iš 
W. A. Mozarto operos “Don Žuanas”. 
D. Stankaitytė atliko kompoziciją “O 
ar atminsi?”, A. Baumilo Veronikos 
raudą iš operos “Paskenduolė”, po
puliarią ariją iš G. Puccini “Madame 
Butterfly". A. Brazis buvo pasirinkęs 
arijas iš A. Kačanausko “Eglės žalčių 
karalienės", A. Ponchielli operosf 
“Lietuviai", kurios libretui yra pa
naudotas A. Mickevičiaus “Konra
das Valenrodas”, J. Strausso opere
tės “čigonų baronas”.

RAŠYTOJO ROMUALDO GIED- 
RAIČIO-SPALIO kūno pelenų urną, 
iš Britanijos į Čikagą atvežtą velio- 
nies našlės Angelės Giedraitienės, 
rugsėjo 20 d. priglaudė lietuvių tau
tinių kapinių mauzolėjus. Laidotuvės 
buvo pradėtos Marquette Parko Šv. 
M. Marijos Gimimo šventovėje. Mi
šias atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. V. Zakarauskas. Giedojo sol. A. 
Simonaitytė - Gaižiūnienė. Atsisveiki
nimas su velioniu po pamaldų buvo 
surengtas Tautiniuose Lietuvių Na
muose, dalyvaujant dideliam būriui 
neolituanų, skautų, rašytojų ir bi
čiulių. Ilgesnius pranešimus apie ra
šytojo kūrybą ir gyvenimą padarė fi
listeriai Jonas Jurkūnas ir Mečys Va
liukėnas. Skautų vardu atsisveikino 
S. Miknaitis, korporacijos “Neo-Li- 
luania” Čikagos skyriaus — pirm.
G. Gražinienė. Atsisveikinimas baig
tas maldomis ir giesme “Marija, Ma
rija”. Velionies palaikų pelenus ka
pinių mauzolėjuje įsipareigojo glo
boti “Neo-Lituania” Čikagos skyrius.

VILNIAUS ANTAKALNIO KAPI
NĖSE rugsėjo 16 d. buvo atideng
tas antkapinis paminklas rašytojai 
Jievai Simonaitytei, sukurtas skulp
torės D. Danytės-Varanauskienės. Jo 
paviršiuje matyti ranka paremta L 
Simonaitytės galva, o apačioje įra
šas: “LTSR liaudies rašytoja Ieva Si
monaitytė 1897-1978“. Paminklo ati
dengime dalyvavo Rašytojų Sąjungos 
valdybos pirm. A. Maldonis, rašyto
jai J. Baltušis, J. Būtėnas, E. Matuze- 
vičius, M. Karčiauskas, V. Šulvaitė, 
literatūros kritikas P. Bražėnas, bū
rys literatūros bičiulių. Rašytojų Są
jungos klube šia proga buvo sureng
ta fotografės O. Pajedaitės nuotrau
kų paroda, skirta L Simonaitytei.

SIMFONINIS VILNIAUS FIL
HARMONIJOS orkestras naująjį se
zoną pradėjo įdomiu koncertu. Buvo • 
atliktas S. Profkofjevo “Pirmasis 
koncertas", smuikui, dalyvaujant 
tarptautinių konkursų laureatui O. 
Koganui iš Maskvos. Koncertan taip
gi buvo įtrauktas naujas O. Balakaus
ko kūrinys — “Antroji simfonija”. 
Simfoninis filharmonijos orkestras 
jau yra beveik nuolatinis lietuvių 
kompozitorių naujųjų kūrinių atlikė
jas. Maloni staigmena buvo ir austrų 
kompoz. G. Malcrio “Antroji simfoni
ja.” šio kompozitoriaus “Pirmąją 
simfoniją” jau prieš dešimtmetį buvo 
paruošęs vyr. dirigentas J. Domar
kas, besirūpindamas orkestro pažan
ga. šį sezoną simfoninis Vilniaus fil
harmonijos orkestras paminės savo 
veiklos keturiasdešimtmetį, šia pro
ga bus surengti koncertai Maskvoje, 
o gruodžio mėnesį bus atlikta L. 
Beethoveno “Devintoji simfonija”.

BALTIJOS RESPUBLIKŲ grafikos 
darbų paroda, susilaukusi 425 kūri
nių, buvo surengta Taline. Tris Esti
jos Dailininkų Sąjungos premijas lai
mėjo: D. Jonkaitytė-Gediminienė iš 
Lietuvos, M. Muižulė iš Latvijos ir
H. Elma iš Estijos. Sostinių premi
jos paskirtos: Talino — latviui J. 
Liepiniui už geriausią miesto temą, 
Vilniaus — latviui J: Petraškevičiui 
už ciklą “Miestas — žmogus — vi
suomenė”, Rygos — lietuviui R. Ta- 
rabildai už tautų draugystės temą.

LIETUVOS KINO STUDIJA kuria 
dokumentinį dviejų dalių filmą “Ąso
tis jūros”. Rež. R. Verbos praneši
mu, filmas yra skiriamas žvejams. 
Jis atvaizduos jų profesijos roman
tiką ir sunkumus. Visą vasarą fil- 
muotojai praleido Klaipėdos jūrų 
prekybos uoste. Buvo filmuojami į 
tolimas keliones išvykstantieji laivai, 
sutinkami grįžtantieji, įamžinamos 
šiokiadienių akimirkos.

VILNIAUS FILHARMONIJOS vo- 
kalinis-instrumentinis ansa mblis 
“Nerija" septynis sėkmingus koncer
tus surengė Rokiškyje šio miesto ir 
rajono gyventojams. Juose buvo su
silaukta beveik 4.000 dalyvių. “Neri
ja" atliko naują savo programą “Dai
na dainą veja”. Ypač šiltai buvo su
tikti ansamblio solistai. Rokiškiečiai 
nepagailėjo plojimų dainininkams V. 
Paulukui, S. Povilaičiui, A. čapui, A. 
Kučinskui.

VILNIAUS PARODŲ SALONE III- 
ją asmeninę savo darbų parodą su
rengė panevėžietė dail. Emilija Ta- 
ločkienė, Vilniun atvežusi 40 akva
relių — peizažų ir natiurmortų, su
kurtų per pastaruosius trejus metus.

TENORAS VIRGILIJUS NOREI
KA tradicinį savo koncertą vilnie
čiams rugsėjo 20 d. surengė didžio
joje filharmonijos salėje su akompa
niatorium Povilu Jaraminu. Pirmoji 
dalis buvo skirta kameriniams V. 
Laurušo ir G. Sviridovo kūriniams. 
Pirmiausia buvo atliktas vokalinis V. 
Laurušo penkių dalių ciklas “Ban
gos”, kuriam panaudoti E. Mieželai
čio eilėraščiai — “šokis”, “Pušelė”, 
“Spindulėlis”, “Granitas” ir “Žuve
lė". G. Sviridovui atstovavo tokie ro
mansai, kaip “Mylimosios vestuvės”, 
“Viena nuostabi lakštingalos gies- 
lųė”, žemėje gyvenam tik kartą”. 
Antrojon koncerto dalin sol: V. No
reika buvo įtraukęs R. Leoncavallo, 
G. Puccini, P. Mascagni operų ari
jas, lyrinius L. Bcrnstainb, A. Ker
no, G. Dove monologus. Trečiąja 
koncėrto dalimi tapo virš programos 
atliekami kūriniai, kai sol. V. Norei
ka buvo sutiktas entuziastiškais plo
jimais. Koncerto dalyviams už juos 
jis atsilygino E. Griego, A. Arenskio, 
K. Kavecko, A. Raudonikio bei kitų 
kompozitorių dainomis.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
keturiasdešimtąjį savo veiklos sezo
ną pradėjo premjeriniu spektakliu, 
kuriam buvo pasirinktas amerikiečių 
kompoz. F. Leserio muzikinis veika
las “Kaip daryti karjerą”. Spektaklį 
paruošė dirigentas R. Telvikas, rež. 
G. Žilys ir dail. E. Cfezas. Pagrindi
nius vaidmenis atliko solistai M. Re- 
kys ir A. Jacunskas. Repertuarą pa
pildys dirigento S. Čepinskio, rež. R. 
Vaitkevičiaus, dail. G. Riškutės ruo
šiama muzikinė A. Kolkerio komedi
ja “Trufaldinas” pagal C. Goldonio 
komediją “Dviejų ponų tarnas”, Ke
turiasdešimtmečio sukakčiai bus 
skirta W. A. Mozarto opera “Don 
Žuanas”, kurios pastatymu rūpinasi 
dirigentas S. Domarkas, dail. R. Gi- 
bavičiųs, režisoriai G. Žilys ir V. 
Staknys. Sezonas bus užbaigtas mu
zikine B. Gorbulskio komedija “Ado- 

. mas nenori būti Adomu”. Repertua- 
ran taipgi yra įjungtas J. Terosipovo 
baletas vaikams “Mažylis ir Karlso
nas”, britų kompoz. B. Britteno ope
ra “Albertas Heringas”. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas 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

CHOLKRD

Winnipego lietuvių stovyklavietė, kurioje praėjusią vasarą stovyklavo Va
karų Kanados lietuvių jaunimas, talkinamas Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos vadovų. Nuotraukoje: ruošiasi vėliavos pakėlimui. Iš kairės: sto
vyklos vadovai Laima Beržinytė, Jurgis Valaitis, Arūnas Čiuberkis, Rasa 
Šoliūnaitė, Juozas Kasperiūnas Nuotr. V. Krausaitės

SPORTAS
Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, 
M6H 1A8______________

AKTYVAI -
KASOS VALANDOS: =

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

ANAPILYJE skyrius vei

Ont. • Telefonai: 532-3400 
«_____ 532-3414

-virš 18 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 10 Vi %
term, indėlius 1 metų 10Vž% 
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tą 11 %
taupomąją s-tą 9 Vi %,
spec. taup. s-tą • 93/į%
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 13 %
mortgičius nuo 12 %

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

©TEDU lyi’C EI8D© 406 Roncesvalles Avė.dOEFHAnd rtJKa 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. Tek 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS 
------------------------o----------------------------  •

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus; A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

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

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

PARKSIDE -i-
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių e 
e Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas e

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

gatve tiesiog j garažo.
• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Baltiečių užmojai
Š. Amerikos Baltiečių Sporto Fede
racijos numatytos varžybos ir darbai

1. Tarpklubines krepšinio varžy
bas lapkričio 8-9 d.d. Toronte, rengia 
lietuviai.

2. Stalo teniso ir šachmatų pirme
nybės — lapkričio 8-9 d.d. Toronte. 
Tiksli informacija bus paskelbta vė
liau.

3. Metinis baltiečių sporto federa
cijos suvažiavimas — lapkričio 22 d. 
Toronte, Prisikėlimo parapijos pa
talpose.

4. Tarpklubines tinklinio varžybos 
— lapkričio 29 d. Scarborough, Ont., 
Rengia estai.

5. Plaukimo pirmenybės numatytos 
gruodžio 6 d. Klevelande. Tiksli in
formacija bus paskelbta vėliau.

Krepšinio varžyboms bus pasirink
tos 8 komandos — 4 lietuvių, 3 lat
viu ir 1 estų. Tinklinio varžybos vyks 
vyrų, moterų, jaunių ir mergaičių 
klasėse. Komandų skaičius neriboja
mas.

STALO TENISO IR ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS

Stalo tenisas. 1980 m. Š. Amerikos 
baltiečių stalo teniso pirmenybės 
įvyks lapkričio 8 d. Toronto Prisi
kėlimo par. patalpose. Bus šios var
žybos: vyrų, moterų, jaunių A (17 
m.), jaunių B (15), mergaičių A 
(17 m.), mergaičių B (15 m.) viene
tai; vyrų, moterų ir mišrūs dvejetai. 
Varžybos prasidės 9 v.r. Pirmeny
bėm vadovaus Jonas Nešukaitis, 255 
Silver Birch Ave., Toronto, Ont. 
M4E 3L6. Tel. 416-691-7798.

Šachmatų pirmenybės (Š. Ameri
kos baltiečių) — lapkričio 8-9 d.d. 
Toronto Lietuvių Namuose.- Bus žai
džiama 5 ratų šveicarų sistema. Pir
mo rato žaidimai prasidės šeštadienį 
10 v.r.. Pirmieji trys ratai bus žai
džiami šeštadienį, likusieji du —- 
sekmadienį. Registracija — iki lap
kričio 1 d. pas Vytautą Genčių, 39 
Clissol Rd., Toronto, Ont., M8Z 4T6. 
Tel. 416-239-7524.

BALTIEČIŲ PIRMENYBĖSE
š. Amerikos baltiečių pirmenybė

se už iškiliausias pasekmes buvo ski
riamos specialios dovanos, kurių lai
mėtojais tapo:

Vyrų klasėje — Arvydas Barkaus
kas, L. Tauras už disko metimą 
47.61 m.

Moterų klasėje — Rūta Maželytė, 
Ž, už rutulio stūmimą 10.57 m.

Jaunių A klasėje — Tadas Kijaus- 
kas, Ž, už 100 m bėgimą 11.4 sek.

Jaunių B klasėje — Gytis Barzdu- 
kas, Ž, už 400 m bėgimą 55,6 sek.

Mergaičių B klasėje —- Vida Ki- 
jauskaitė, Ž, už 200 m bėgimą 29,3 s.

Jaunių C klasėje — R. Novak, Ž, 
už 200 m bėgimą 26.1 sek.

Mergaičių C klasėje — Ina Balsy
tė, T. Vytis, už rutulio stūmimą 
9.49 m.

Jaunių D klasėje — Jonas Natke
vičius, Ž, už 200 m bėgimą 29,6 sek.

Mergaičių D klasėje — Adrija Mo
tiejūnaitė, Ž, už 400 m bėgimą 1:09,7 
min.

Jaunių E klasėje. — Aleksandras 
Žaliauskas, A, už šuolį į tolį 3,83 m.

Mergaičių E klasėje — E. Vilma- 
nis, Latvija, už šuolį į augštį 1.10 m.

Š.A. baltiečių lengvosios atletikos 
pirmenybėse buvo pagerinta 13 bal
tiečių ir 11 lietuvių pirmenybių re
kordų. Čia pateikiame lietuvių rekor
dus:

Moterų rutulys — Rūta Maželytė, 
Ž, 10.57 m.

Mergaičių B diskas — Kristina 
Biliūnaitė, Ž, 26,58 m.

Jaunių C jietis — R. Novak, Ž, 
34.30 m.

Jaunių D 800 m — Jonas Natkevi
čius, Ž, 2:50.0 min.

Mergaičių D 100 m — Indrė Čup- 
linskaitė, A, 14.2 sek.

Mergaičių D 800 m — Auksė Ban- 
kaitytė, Ž, 3:08.2 min.

Mergaičių D 4x100 m estefetė — 
Toronto Aušra, 1:05,2 min.

Jaunių E 60 m — Aleksandras Ža
liauskas, A, 9.4 sek.

Jaunių E 200 m — Aleksandras 
Žaliauskas, A, 31.9 sek.

Jaunių E šuolis į tolį — Aleksand
ras Žaliauskas, A, 3.83 m.

VYTIEČIŲ GOLFAS
Spalio 5 d. Bostono golfo aikšty

ne LSK Vytis suruošė metinius gol

fo žaidimus. Dalyvavo 24 golfininkai. 
Pasiektos šios geriausios pasekmės: 
1. A. Simanavičius 80, 2. J. Banai
tis 81, 3. R. Šimkus 83, 4. E. Ku- 
cralskis 85, 5. S. Rukša 86, 6. A. 
Banelis 86, 7. D. Laurinavičius 88, 
8. V. Siminkevičius 88. Atskirų kla
sių laimėtojais tapo: Vyčio B — E. 
Kuchalskis 85, Vyčio C — S. Rukša 
86; svečių A — A. Simanavičius 80, 
svečių B — J. Danaitis 81, svečių C 
— M. Slapšys 93. Moterų klasės lai
mėtoja tapo G. Kuchalskienė 105, 
vienu tašku įveikusi E. Kėkštienę 
106. A. Siminkevičienė liko trečia su 
118. Jaunių klasėje geriausiai žaidė 
A. Slapšys 101. Su išlyginamaisiais 
smūgiais geriausiai žaidė K. Luko
šius 64, S. Rukša 65, J. Danaitis 66. 
Visiems laimėtojams buvo skirtos 
pereinamos taurės. Dovanos buvo 
skirtos už taikliausią žaidimą: ant 7 
pievelės arčiausiai vėliavėlės sviedi
nuką primetė E. Kuchalskis, ant 16 
pievelės — A. Simanavičius ir ant 
18 pievelės — A. Balnis. Už augš- 
čiausią pasekmę ant 5 pievelės dova
ną laimėjo V. Paulionis — 10, ant 
10 pievelės už geriausią pasekmę 
dovanos laimėjo A. Simanavičius ir 
S. Rukša — po 4. Žaidimams vadova
vo Juozas Balsys, talkinamas kelių 
padėjėjų. A. S.

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų susirinkimas 

įvyks ateitininkų kambaryje spalio 
19, sekmadienį, po 10 v. Mišių Pri
sikėlimo šventovėje. Bus gvildenama 
metinė tema. Kalbės inž. A. J. An- 
kus, kuris buvo vienas pirmųjų atei
tininkų organizatorių Toronte.

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDAS. 
Didėjanti infliacija nesulaikomai ke
lia pragyvenimo išlaidas. Tai neigia
mai paliečia ir besimokantį jaunimą, 
kuris dėl didėjančių mokslui eiti iš
laidų dažnai yra verčiamas trumpes
niam ar ilgesniam laikui nutraukti 
studijas. Norėdamas pagelbėti stu
dijuojančiam jaunimui nugalėti iš
kylančius finansinius sunkumus, 
Ateitininkų šalpos Fondas telkia lė
šas jam remti, jo ideologinei bei kū
rybinei veiklai stiprinti ir visų atei
tininkų savišalpai vykdyti. Fondo ge
radarių narių bei aukotojų sutelkia
momis lėšomis Ateitininkų šalpos 
Fondas duoda stipendijas bei vien
kartines paskolas, ypač augštesnio 
moklo laipsniams siekti ar tęsti stu
dijas augštosiose mokyklose.

Stipendijų bei paskolų reikalu 
kreiptis į Ateitininkų Šalpos Fondą 
per tą ateitininkų vienetą, kuriam 
prašantysis priklauso.

Taip pat fondas teikia pašalpas 
moksleivių ir studentų ateitininkų 
veiklai paremti. Visuomeninei veik
lai stiprinti parama teikiama per 
moksleivių ir studentų sąjungų cent
ro valdybas. Ateitininkų Šalpos Fon
do adresas: 2639 West 86 th Street, 
Chicago, Ill. 60652, USA.

Skautų veikia
• Spalio 5 d. skautininkų-kių ra

movė savo metiniame renginyje pa
minėjo Vytauto D. 550 m. mirties su
kaktį. Minėjime-koncerte Lietuvių 
Namuose dalyvavo gausus būrys tau
tiečių, išklausė jaunos istorikės fil. 
Rasos Mažeikaitės paskaitą ir pasi
gėrėjo muz. R. Kasiulio birbynės 
menu, išklausę pirmą kartą Toronte 
pasirodžiusį “Aukuro” sekstetą. Ren
gėjai dėkoja gausiai publikai ir at
siprašo už visus nesklandumus, ku
rių sunku išvengti. Sekantis ramo
vės renginys — mirusių skautų-skau- 
tininkų prisiminimas šv. Mišiomis 
lapkričio 8, šeštadienį, 5.30 v.p.p. 
Prisikėlimo šventovėje.

• Spalio 26 d., 12 v., skautų būkle 
šaukiamas skautų-čių tėvų susirinki
mas. Bus valdybos rinkimai. Kviečia
mi dalyvauti abiejų tuntu drauginin- 
kai-kės.

• “Šatrijos” tunto sueiga — spa
lio 19 d., 4.30 v.p.p. Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Kviečiami tėvai ir skau
tininkų-kių ramovė. Mergaitės nuo 
6 m. amžiaus priimamos i “Šatrijos” 
tuntą. Skambinti s. L. Gvildienei tel. 
439-7888 arba ps. Astai Šaulienei 
tel. 925-3972. Prisimintina, kad or
ganizuotas jaunimas yra geresnis 
jaunimas!

• “Dainos” dr-vės sueiga — spa
lio 22 d., 6.30 v.v. Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoj. Draugininke

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

wardsą buvo užsakiusi specialų 
propagandini leidinį sovietų pa
viljonui Montrealyje. Vėliau ji 
šio užsakymo atsisakė, nepa
dengdama W. Edwardso išlaidų. 
Jis kreipėsi Į teismą, kuris su 
palūkanomis leido reikalauti 
$36.000. Jam buvo patarta su 
šerifo pareigūnais sulaikyti so
vietinį laivą. Tai ir buvo padary
ta su “Stanislavskio” laivu To
ronte, kuris yra vertas $13 mi
lijonų. Sovietų ambasada Ota
voje laivo sulaikymą pavadino 
gangsteriniu terorizmu, nors iš 
tikrųjų yra kalta pati ambasada, 
W. Edwardsui 1967 m. nesumo
kėjusi $26.000. Gelbėdami lai
vą, advokatai jo laisvinimui už
tikrinti jau įnešė $56.000. Onta
rio augščiausiojo teismo spren
dimu iš šios sumos bus padeng
tas W. Edwardso reikalavimas, 
jeigu jis galutinai laimės bylą 
sekančių metų laikotarpyje.

Federacinės valdžios raštinin
kai, priklausantys “Public Ser
vice Alliance of Canada” unijai, 
savo streikais buvo sujaukę paš
to įstaigas ir netgi kaikuriuos 
aerodromus, nes jų piketų li
nijas atsisakė peržengti ir kitų 
unijų nariai. Streiką turėjo už
baigti atlyginimų padidinimas 
25'/, juos nuo $12.815 pakei
siantis iki $15.981. Šį susitari
mą turi patvirtinti 47.000 uni
jos narių. Streiką nutarė ir to
liau tęsti 5.000 unijos narių To
ronte. Jie netgi reikalauja, kad 
atsistatydintų Otavoje gyvenan
tis unijos pirm. A. Stewartas. 
Esą jis neiškovojo savaitinių 
darbo valandų sumažinimo iki 
35 ir papildomo priedo, kuris 
automatiškai padengtų pragy
venimo pabrangimą.

Rumunijos kompartijos vadas 
ir prez. N. Ceaucescu dėl Irako 
ir Irano karo atšaukė penkias 
dienas turėjusį trukti apsilanky
mą Kanadoje, šios viešnagės 
metu galėjo būti pasirašyta su
tartis, parduodanti komunisti
nei Rumunijai 16 atominių 
“Candu” elektros reaktorių, 
kainuojančių apie $8 bilijonus. 
Sutartis būtų padidinusi “Can
du” reaktorių užsakymus užsie
nio šalims, bet ji taip pat būtų 
galėjusi sudaryti nemažą prob
lemą Kanadai. Rumunija neturi 
dolerių ar kitos užsienio valiu
tos kanadiškiems reaktoriams 
įsigyti. Ji norėjo, kad už reak
torius būtų leista atsilyginti per 
20 metų Kanadon įvežamais ru
muniškais gaminiais. Didžiąją 
jų dalį būtų sudariusios maši
nos žemės ūkiui. Kanados pra
monininkai tokią sutartį sutiko 
skeptiškai. Jiems atrodė, kad pi
gios rumuniškos mašinos būtų 
padariusios daug žalos kanadiš- 
kų mašinų gamybai, šia proga 
prisimintina, kad didžiausia že
mės ūkių mašinų gamykla “Ma
ssey-Ferguson” yra priartėjusi 
prie bankroto su $1,2 bilijono 
nuostoliu ir kad dabar ji prašo 
Kanados vyriausybę finansinės 
paramos.

“Imperial Oil Ltd.” bendrovė 
gavo nežinomų asmenų perspė
jimą, kad jos Strathcona naftos 
valykloje netoli Edmontono yra 
padėta komplikuota bomba. Už 
jos pašalinimą buvo pareikalau
ta nemažos dolerių sumos. Ta 
valykla kasdien pagamina apie 
155.000 statinių benzino. Bend
rovės vadovybė atsisakė pa
skelbti bombos autorių pareika
lautą sumą. Spauda betgi tei
gia, kad į nustatytą vietą Winni- 
pege buvo nuvežtas milijonas 
dolerių, bet niekas neatėjo jų 
atsiimti. Valyklos tarnautojai lig 
šiol joje nerado jokios bombos. 
Spėjama, kad tai galėjo būti 
nesveiko žmogaus liguistas gra
sinimas ar galbūt kokios nors 
teroristinės grupės planas įsi
gyti dolerių savo veiklai.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

pakviesta v. yl. Vida Barakauskaitė.
• Pirmoji Mindaugo dr-vės sueiga 

įvyko rugsėjo 29 d. įstojo naujas 
kandidatas Mikas Rauth. Sekanti 
sueiga — spalio 20 d., 7 v.v., Prisi
kėlimo Parodų salėje. Varžybos pra
dėtos.

• Spalio 5 d. skautų-vyčių sueigoj 
dalyvavo 18 narių su kandidatais. 
Būrelio vadu išrinktas ps. Marius 
Rusinas, pav. V. Asevičius. Senkanti 
sk.-vyčių sueiga — lapkričio 30 d., 
3 v.p.p. pas ps. Liną Saplį. Č S.

FLORIDA Real Estate
Namu pirkimo reikalais 

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE apylinkėse 
(netoli St. Petersburgo piliečių klubo) kreiptis:

LIUCIJA VAIČAITIENĖ,
Realtor-Associate

RODGERS & CUMMINGS INC.

Dieną: Vakare:
813-581-9411 813-585-2738

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 1 L5 
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.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jn a jn ® JI JA 
TORONTO LIETUVIŲ Jr/IK/l/vIZl 
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

MOKA: IMA:

101/2% už 6 mėn. term, indėlius 
10’/2% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namu plana 

9Y4 % speciali taup. sąsk. 
9Vą% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

13% už asm. paskolas

12% už mortgičius

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
•r 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

FLORIDA 
REAL m

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • iNuomojimas 

Angelė E. Kamiene
REALTOR ... BROKER ... NOTARY

•p Cjnn A Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 337061 A 1 E 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

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

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas ' Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 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. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452
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KALTININKŲ BEJIEŠKANT
Kažkas yra netvarkoj su Vidurinių 

Rytų žmonėm. Antai iraniečiai įieš
ko kaltininkų Amerikoje, kur jų vi
sai nėra, žydai įieško kaltininkų ki
tose tautose, bet savo kaltės nemato. 
Pvz. kad ir Lietuvoje: kas gi buvo 
pirmieji, kurie metė akmenį į lietu
vius .atžygiavus sovietinei kariuome
nei? Juk Lietuvos kompartijoje vyra
vo žydai, kurie rengė kelią maskvi- 
niam komunizmui Lietuvoje. Pažvel
kime pvz. vien tik į Levino pavardę 
“Mažojoje Tarybinėje Lietuvos Enci
klopedijoje“. Levinaitė Chana 1929- 
36 m. dalyvavo revoliuciniame judė
jime, buvo LKP CK ryšininkė. Jos 
bute posėdžiavo LKP Kauno r. ko
mitetas. Levinaitė Chiena 1928 m. 
įstojoį LKJS; 1928-31 m. iš Vokieti
jos į Lietuvą gabeno komunistinę li
teratūrą; nuo 1935 m. LKP narė. Le
vinas Cloine 1920 įstojo į LKJS; 
1921-1933 m. LKP narys. Levinas Do
vydas, baigęs VD universitetą ir pe
dagoginį institutą, švietimo liaudies 
komisariato politinis švietimo v-bos 
viršininko pavaduotojas, nuo 1943 m. 
TSKP narys. Levinas Eugenijus 1926 
m. įstojo į LKJS, 1928 m. — į LKP; 
1932-1934 m. Zarasų komunistų kuo
pelės sekretorius, nuo 1947 m. dirbo 
NKVD; 1963 m. pakeltas į papulki
ninkius. Levinas Moisejus nuo 1932 
m. LKP narys. Levinas Samuilas, 
mokytojas, skiepijo mokiniams mate
rialistų pasaulėžiūrą. Levinaitė Gitą 
nuo 1934 m. LKP narė, platino ko
munistinę literatūrą. Levinaitė Vera 
nuo 1918 m. LKP narė. Levino Kro
no bute nepriklausomos Lietuvos lai
kais rastos trys didelės dėžės komu
nistinių leidinių.

Tai tik dalelė žydų veikėjų kom
partijos eilėse. Jų buvo daug dau
giau. Jie savo komunistine bei ateis
tine veikla ruošė kelią maskviniam 
komunizmui. Skleisdami ateizmą, jie 
prisidėjo prie lietuvių krikščionybės 
silpnėjimo, kuris palengvino ir na
cionalsocialistinių įdėjų sklidimą.

Taigi jieškant kaltininkų, pirmiau
sia rėkia žiūrėti į tuos, kurie pirmie
ji metė akmenį, seniai paruoštą Lie
tuvos žemėje.

Žydai kaltina, esą mažai kas iš 
lietuvių juos gelbėjo nacių laikais. 
Aš norėčiau paklausti, kiek žydų gel
bėjo lietuvius sovietinės okupacijos 
laikais? Juk tada daugelis turėjo pri
vilegijuotas pozicijas. Tais klausi
mais patarčiau pasiskaityti “Facts 
are Facts” knygą, parašytą Benjami
no Freedmano.

A. Basalykas
KAPINES PERTVARKANT

Spaudoje paskelbta, kad Mississau- 
goje esančios lietuvių šv. Jono kapi
nės bus pertvarkytos.”.'Svarbiausias 
pertvarkymas — kapinių aptvėrimas. 
Tas kapinių aptvėrimas nemažai kai
nuos. Kapinės per tuos 20 metų jau 
50% užpildytos, Kas bus po kitų 20- 
30 ar daugiau metų? Gal lietuviams 
teks naujų kapinių jieškoti už 40-50 
km nuo Toronto?

Ar nevertėtų dabartines kapines 
aptverti tokia tvora-siena, kad, kaip 
sakoma, vienu šūviu būtų galima nu
šauti du zuikius, būtent kapinių pa
kraščiuose pastatyti mūro ar cemen
to sieną, kurioje būtų galima laido
ti mirusius. Tokia siena būtų bran
gesnė už tvorą, bet ji būtų ir siena, 
kurioje būtų laidojami mirusieji. Čia 
būtų galima mirusius laidoti 3-4 eilė
mis. Galėtų būti nišų vienam, dviem 
ar trim karstam. Taip laidojant, at- 
pultų paminklų statymas.

Jei dabai- kapinės būtų aptvertos 
tvora, o po kelerių metų būtų sugal
vota statyti tokią sieną, vėl sakytų, 
kad dirba, bet klaidingai. Ar never
tėtų pagalvoti apie tokį kapinių per
tvarkymą, kad jos būtų praplėstos ar 
turėtų aptvėrimą. J. V.

KOKIA MEDALIO PUSĖ?
“TŽ” 38 nr. Donatas Bielskus savo 

laiške “Kita medalio pusė”, ryšium 
su Kvebeko balsavimu atsiskirti nuo 
Kanados ar ne, vartoja žodžius “tap
ti laisvais”. Klausiu: kuo kvebekie- 
čiai nelaisvi, kuo visi kanadiečiai ne
laisvi? Juk jie yra kanadiečiai, kaip 
ir visi kiti. Juk daug Kanados prem
jerų yra buvę ir yra kvebekiečiai. 
Daug mūsų ministerių yra su pran
cūziškomis pavardėmis. Tai vis da
roma proporcijos ir lygybės dėlei, 
nors yra žinoma, kad geresni admi
nistratoriai yra germaniškos kilmės 
asmenys, o geresni menininkai — 
prancūzai. Kanadoje jų menininkai 
visur vyrauja, niekas nežiūri propor
cijos.

Jei Kvebeko ambicingoji mažuma 
užsispirs atsiskirti, jei pradės var
toti terorą prieš kitus, žinoma, rei
kės juos atskirti. Kaip jie, taip ir 
visi kiti kanadiečiai turi teisę suby- 

- rėti į 10 gabalų. Kam iš to bus 
džiaugsmas, mums tapus “laisvais”? 
Aišku, realiesiems sovietams — jie 
pasinaudos ambicingųjų susiskaldy
mu. Todėl prieš Kvebeko balsavimus

aš rašiau laiškus Kanados politi
niams vadams, kad jie žiūrėtų Kana
dos interesų, kaip Kvebeko premje
ras žiūri savo, nes Kvebekui atsi
skyrus, jei ne tuojau, tai kada nors 
ten įrengs sovietai savo bazes, atga
benę ginklus, užblokuos Šv. Lauryno 
upę, kuria naudojasi ir JAV. Kad 
tai neįvyktų, Kvebekui “tapius lais
vam”, rašiau premjerui, kad žiūrėtų 
Kanados gerovės ir nustatytų jai tin
kamas naujas valstybės sienas. Ska
tinau nebijoti, jei reikės, perkelti 
nors ir milijoną gyventojų į vieną ar 
kitą pusę atsižvelgiant į jų kalbą ir 
norą.

Realiai galvojantieji kanadiečiai 
turi žiūrėti Kanados ateities ir per
spėti ambicinguosius “tapti laisvais” 
ir patekti į vilko nasrus, nes jis tik 
to telaukia ir visur veikia, kad di
dieji subyrėtų, o jų skeveldras jis 
susišluoti galėtų. Tai tokia yra ant
roji — paslėptoji pusė.

Nepolitikas
ČIKAGA KANDIDATAVO

Jonas Gaižutis, LKVS “Ramovė” 
Čikagos skyriaus valdybos pirminin
kas, “TŽ" 38 nr. rašo:“ Čikaga ne
kandidatavo” ir prašo atitaisyti klai
dą.

Pirmiausia painformuosiu trum
pai, kaip sk-yrius patenka oficialiai 
kandidatu į “Ramovės” cv rinkimus. 
Pagal “Ramovės” konstituciją, sky
rių atstovų suvažiavimą šaukia “Ra
movės” centro valdyba. Ji nustato 
suvažiavimo vietą, laiką, darbotvar
kę ir kiekvieno skyriaus atstovų skai
čių. Apie atstovų suvažiavimą sky
riai turi būti painformuoti nevėliau 
kaip prieš 6 savaites, kartu pasiun- 
čiant jiems darbotvarkę.

Centro valdyba išsiunčia raštus 
skyriams, kad išrinktų atstovus į 
“Ramovės” skyrių atstovų suvažiavi
mą ir atstovų pavardes praneštų iki 
nustatytos datos. Centro valdyba pa
siunčia skyriams raštus prieš 6 sa
vaites, kad atsakytų į šiuos klausi
mus: “Ramovės” skyriaus pirm, var
das, pavardė ir adresas, narių skai
čius, ar skyrius sutinka kandidatuoti 
į centrinius organus — centro val
dybą, kontrolės komisiją, garbės 
teismą.

Čikagos “Ramovės” skyrius, užpil
dęs raštą, atsiuntė jį “Ramovės” 
centro valdybai pranešdamas, kad į 
centrinius organus nekandidatuoja.

“Ramovės” centro valdybos bend- 
raraštis 132, suredaguotas 1980 m. 
IV.12 rašo: į centro valdybą kandi
datuoja “Ramovės” skyrius Kle- 
velande ir prideda kandidatų pavar
des. z

Kai priėjome prie svarstymo “Ra
movės” skyrių atstovų suvažiavime 

’’ 1980.V.24 centro' Valdybos rinkimų, 
kilo ginčas. Čikagos “Ramovės” sky
riaus naujai išrinkta valdyba pareiš
kė norą kandidatuoti irgi į centro 
valdybą. Suvažiavimo prezidiumo 
pirm. pik. K. Dabulevičius pastebė
jo, kad Čikagos skyrius nėra įtrauk
tas į bendraraštį 132 nr. kaip kandi
datas ir dėlto negali kandidatuoti į 
centro valdybą. Visi cv bendraraščiai 
buvo pacituoti suvažiavime, bet nie
kur nerasta, kad Čikagos įkyrius kur 
nors būtu pareiškęs norą kandida
tuoti į centro valdybą. Jei Čikagos 
“Ramovės” skyriaus valdyba iki sky
rių atstovų suvažiavimo nebūtų pasi
keitusi, tai ramiai būtų prieita prie 
centro valdybos rinkimų be ginčų. 
Bet naujoji Čikagos “Ramovės” sky
riaus valdyba užsispyrusiai reika
lavo, kad būtų įtraukta į centro val
dybos rinkimo kandidatų sąrašą. Jie 
esą atsivežę ir kandidatų pavardžių 
sąrašą.

Išsivysčius bereikšmiams ginčams, 
daugumai nepavyko įtikinti kelių Či
kagos skyriaus atstovų, kad jie ne- 
konstituciniu būdu veržiasi į centro 
valdybos rinkimo kandidatų sąrašą. 
Gavęs balsą, pasiūliau pirmininkau
jančiam dėl šventos ramybės leisti 
čikagiškiams kandidatuoti ir eiti prie, 
balsavimų, nes ginčas, -užtrukęs dau
giau kaip pusvalandį, visiems įgriso. 
Buvo ir daugiau tai nuomonei prita
riančių. Tuo būdu priimtas čikagiš- 
kių reikalavimas kandidatuoti į cent
ro valdybą. Vyko balsavimas rankų 
pakėlimu. Už Čikagą balsavo 8, už 
Klevelandą 43.

J. Šarapnickas

Pajieškojimas
JONO BILOTO, sūnaus Liudviko, 

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

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

DDADDA 
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 

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

VISŲ ROSIU DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lapkričio 9, sekmadienį, 5 v.p.p., Prisikėlimo salėje rengiamos 

rašytojo laureato JUOZO KRALIKAUSKO 

pa^erbtuvės
V 7 jo 70 metų amžiaus proga

PROGRAMOJE: žvilgsnis į Sukaktuvininko kūrybą — rašytojas JURGIS JANKUS; 
"Aukuro" vokalinio vieneto — seksteto dainos; gen. konsulo dr. J. ŽMUIDZINO 
žodis; SUKAKTUVININKO žodis; VAKARIENĖ su vynu. Pakvietimai — $ 1 0 asmeniui. 
Gaunami tel. 275-3134, Pagerbtuves rengia ir visus dalyvauti kviečia —

rengėjų komitetas, sudarytas KLB krašto valdybos ir kultūros komisijos

Toronto Lietuvių Namai

tradicini-metinį
maloniai 
iš arti ir

kviečia mielus tautiečius 
toli atsilankyti j ŠAUNŲ

• t f

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

AIDAS”, vadovaujamas
Koncerto pradžia — 7 valandų vakaro.

PROGRAMOJE: HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS 
muziko JONO GOVĖDO.

Šiltas ir šaltas bufetas, baras ir kitos staigmenos. Gros populiarus orkestras, 
jėjimas: 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, sekmadienį, 4 v.p.p., 
didžiojoje ANAPILIO SALĖJE rengiamos

naujųjų Anapilio kunigu
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 
Celejewska (telefonas 231-8832).

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

f LIETUVIU MENO Al
fl IŠ ČIKAGOS STATO MUZI 

“ftlS

(muzit

“ "DAINAVA”"Į 
iwpr!
;a A. Jurgučio, libretas A. Kairio) Z

lapkričio 29, 
šeštadienį, 
6.30 v. vakaro, 
Central Technical 
mokyklos salėje 
(Harbord ir Bathurst 
gatvių kampas)

Bilietai gaunami Prisikėlimo parapijos raštinėje, užsakant u
telefonu 533-0621 arba paštu, ir taip pat Anapilyje sekma- K
dieniais po 11 v. pamaldų. Kviečiami muzikos mėgėjai tapti K
mecenatais. Paaukoję $100 gauna du bilietus į Spektaklį ir f
banketą, kuris įvyks Prisikėlimo parapijos salėje tuojau po įf
spektaklio. Bilietų kaina: $12, 10, 8, 6. $
Visus dalyvauti kviečia — v

Prisikėlimo parapijos tarybos ft
visuomeninė sekcija ft
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ŠYPSENOS
Kalėjime

Klausia kapelionas kalini:
— Kodėl patekote Į šiuos na

mus?
— Piktas konkurentas atsiun

tė mane.

— Koks konkurentas?
— Vyriausybė. . . Ji spausdi

no visai tokius pat banknotus, 
kaip ir aš.

Manevrai
Rudens manevrai. Kareiviams 

užtvertas Vienas tiltas. Užrašas: 
“Tiltas susprogdintas”. Iš tolo

kuopą sekantis generolas beveik 
nustoja žado pamatęs kad visa 
karių kuopa žygiuoja “susprog
dintu” tiltu. Paskutinis karei
vis užsikabinęs ant nugaros di
džiuli skydą, kuriame genero
las per žiūronus, išskaito: “Mes 
plaukiame!”

Parinko Pr. Alš.

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai Toronte šiemet darbą 
pradėjo su 53 studentais. Iš jų 
38 yra gimnazijos užskaitų kla
sėse, o likusieji — lietuviškai 
nemokančių klasėje. Kaip ir 
pernai, kursuose dirba trys mo
kytojai — A. Rinkūnas, G. Pau- 
lionienė ir V. Dailydienė.

Šių mokslo metų pradžios 
staigmena buvo Toronto mies
to švietimo vadybos pareikalau
tas didelis mokestis už mokslą 
tiems studentams, kurie negy
vena metropolinio Toronto ri
bose, būtent, $318 metams. Tą 
krizę pavyko išspręsti gavus pa
ramos iš KLB švietimo komisi
jos ($1.200), Toronto “Para
mos” banko ($226) ir Toronto 
Lietuvių Namų ($90). Jų dėka 
nė vienas studentas dėl negalė
jimo sumokėti mokesčio nebuvo 
iš kursų išbrauktas. Nuoširdus 
ačiū.

Šiuo metu kursai, kartu su 
šeštadienine mokykla, yra užpir- 
kę naują mokslo prieriionę — 
elektroninę “stotį”, iš kurios, 
užsidėję ausines, mokiniai galė
tų individualiai mokytis lietuvių 
kalbos pagal A. Rinkūno pa
ruoštas garsines juosteles. Tos 
“stoties” kaina, įskaitant aštuo- 
nias poras ausinių, siekia $1000. 
Būtų gražu, jei atsirastų to pir
kinio mecenatas, norįs savo au
ka palengvinti mokiniams iš
mokti geriau lietuviškai kalbėti-

Kursų vedėjas
Kanados Lietuvių Diena, 25- 

toji, įvyko spalio 12 d. Hamilto
ne. Katalikų pamaldose kated
roje dalyvavo per 1000 lietuvių. 
Pamaldas laikė vysk. V. Brizgys 
su 11 kunigų, pamokslą pasakė 
Hamiltono vyskupas P. Redd- 

■ing. Pagrindinis koncertas įvyko 
puošnioje “Hamilton Place” sa
lėje. Dalyvavo apie 1500 lietu
vių. Programa buvo labai gra

žiai paruošta. Ją atliko jaunimo 
ansambliai, chorai, sol. G. Čap- 
kauskienė ir liaudies instrumen
tų orkestras iš Montrealio. KLD 
išvakarėse įvyko poezijos bei 
dramos vakaras, jaunimo šokiai, 
o šeštadienį.— didysis susipaži
nimo vakaras, kuriame dalyva
vo arti 1500 asmenų. Buvo ir ki
tų renginių, bet apie juos ir vi
sa KLD programa smulkiau bus 
parašyta kitame “TŽ” numery

Lietuvos rezistentas Vladas 
Šakalys, pakviestas KLB krašto 
valdybos ir Kanados Lietuvių 
Žmogaus Teisėms Ginti Komite
to jš JAV-ių, lankėsi spalio 7-16 
d.d. Kanadoje. Turėjo pokalbių 
su didžiosios spaudos atstovais, 
politikais, visuomenės veikėjais, 
ministeriais, parlamentų atsto
vais. Labai įspūdingas priėmi
mas buvo Ontario parlamente, 
kur jį pasveikino vyriausybės 
ministeris Bob Welch, opozici
jos vadas S. Smith, socialistų 
vadas Cassidy, socialistų atsto
vas Dukszta. Pažymėtina, kad 
mūsų tautietį opozicijos vadas 
pasveikino’ lietuvių kalba, per- 
skaitydamąg paruoštą sveikini
mą. Be to, VI. šakalį priėmė ir 
Ontario premjeras, kuris ištisą 
pusvalandį teiravosi apie gyve; 
nimą sovietų okupuotoje Lietu
voje. Otavoje VI. šakalys turė
jo pokalbį su spaudos atstovais, 
aplankė kaikuriuos vyriausybės 
ir parlamento narius. Daugiau
sia apie Lietuvą teiravosi užsie
nio reikalų ministerijos atsto
vas. Būdamas Toronte, VI. Ša
kalys padarė platų pranešimą 
gausiai susirinkusiai visuome
nei. Buvo nuvykęs ir į Hamilto
ną. Ten padarė pranešimą KLJS 
tarybos suvažiavime ir dalyvavo 
Kanados Lietuvių Dienos iškil
mėse. Visur jį globojo Kanados 
Lietuvių žmogaus Teisėms Gin
ti Komitetas.

Aldona’s Beauty Salon
1618 Bloor Street West, Toronto

kviečia ponias gražiom moderniausiom šukuosenom 
ir pusmetinėm (permanent). Speciali 50% nuolaida 
pensininkėm.

Telefonas 533-2904

Advokatas 
ALGIRDAS PUTERIS 

' B.A. LL.B.

praneša, kad perkėlė savo teisinę įstaigą 
j naujas patalpas —

3031 Bloor st. w., Suite 200 Telefonas
prie Royal York t

Toronto, Ontario M8X 1C5 (416) 231-1430

Advokatas
Algis S. Pacevičius

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas St. W.,
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7
(Kampas Bloor ir Dundas St.)

Telefonai:

Įstaigos (416) 537-2643 
namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3031 Bloor St. W„ Suite 200 Telefonai’
oX'lo ' įtaigos (416) 231-4138l oronro, unrario

M8X 1C5 namų 249-2637

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

F J

• NAMAI • ŪKIAI ® ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990

įstaigos (4 16) 233-33 23

[All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

* 1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

DABAR YRA GERAS
LAIKAS UŽSISAKYTI 

naujas ir atnaujinti jūsų pūki
nes antklodes (kaldras), pa
galves, miegmaišius ir pūkinius 
švarkus. Telefonai

787-9021, 368-1017 
Toronte.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v,r. iki 7 v.v.

W. G. DRESHER
INSURANCE

RESHER-BaRAUSKAS agsncy

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

INSURANCE
-----------------------------------------------------  ■linen ■num , i\ui iiui v i mu i

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

1613 Bloor Street West • Toronto • - Ontario
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Anapilio žinios

— Praėjusią savaitę palaidoti lie
tuvių kapinėse: a. a. Ričardas Bume
lis, 21 m. amžiaus; a. a. Petras Būtė
nas, 84 m.

— Šį sekmadienį antroji rinkliava 
pasaulio misijoms.

— Sį sekmadienį prie šventovės 
durų šeštadieninės mokyklos moki
niai. rinks aukas Terry Fox fondui, 
finansuojančiam kovą prieš vėžio li
gą.

— Sį sekmadięnį, spalio 19, po 11 
v. Mišių — Anapilio Moterų Būrelio 
susirinkimas.

— Kapinių aptvėrimui aukojo: 
$200 — Elena if Julius Gipai, J. Vaš
kevičius; $100 — V. K. Stankai, M. 
Baltrukonis, Elena Jasiūnienė, A. A. 
Jagėlos, J. Rugys, Vaclovas Morkū
nas, Urnavičienė, Bentnorius, E. Du
bininkas, A. Andrulis, Augaitis, K. 
S. Gečai; $50 — F. Yokubynienė, J. 
Gustainis, Sturmas, Usvaltas, Emi
lis Jankus, A. J. Ramonai, T. V. Gra
žuliai, A. Gontą, E. Ažubalienė M. 
Jankus, J. Kazlauskas; $30 — O. Ka
valiauskas; $20 — B. Norkus; $10 — 
Steponas Pusvaškis.

— Sekmadienio, spalio 19 Mišios:
10 v. r. už a. a. Antaną Malinauską,
11 v. r. už a. a. Vladą Paplauską.

— Lietuvos Kankinių parapijos 
naujų kunigų sutiktuvės — vakarie
nė Anapilio salėje lapkričio 16, sek
madienį. Bilietai jau gaunami pas 
par. komiteto narius.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdyba nutarė surengti 

jaunoms lietuvaitėms šeimininkėms 
virimo kursus, kurių vedėja yra pa
kviesta J. Bubulienė. Kursuose bus 
mokama gaminti lietuviškus valgius. 
Suinteresuotos kviečiamos nedelsiant 
užsiregistruoti LN raštinėje tel. 532- 
3311.

— LN visuomeninės veiklos komi
teto posėdyje spalio 7 d. buvo aptar
ti sekančių renginių reikalai: tradi
cinis metinis koncertas — lapkričio 
15 d., vaiko diena — gruodžio 7 d., 
prieškalėdinis pobūvis — gruodžio 
9 d., Kūčių vakarienė — gruodžio 24 
d. ir Naujų Metų sutikimas ■— gruo
džio 31 d.

— I. Paškauskienės spalio 6 d. 
LN Gedimino Pilies menėje pradėjo 
lizinės mankštos pamokas, į kurias 
atvyko keletas moterų. Pamokos 
vyksta pirmadieniais 7-8.30 v. v. 
Mokytoja kviečia daugiau moterų 
pasinaudoti šiomis naudingomis pa
mokomis. Informacijų teirautis tel. 
921-3883. ■

— Spalio 9, sekmadienį, 2 v.p.p., 
LN posėdžių kambaryje šaukiamas 
spaudos rėmėjų būrelio pasitarimas.

— Tautinių šokių ansamblis “At
žalynas” lapkričio 30 d.' Lietuvių Na
muose rengia tradicinę metinę po
pietę, kurioje vyks bazaras ir loteri
ja. Tėvų komitetas prašo paaukoti 
laimikių; juos įteikti šokių mokyto
joms repeticijos metu arba pranešti 
VV. Dauginiui tel. 533-4121 ar A. Lu
košienei — 536-0911.

— Pagyvėjus visuomeninei veik
lai, sekmadienių popiečių lankytojų 
skaičius irgi padidėjo. Spalio 5 d. 
popietėje dalyvavo per 250. Svečių 
knygoje pasirašė: Artūras Kongas iš 
Kolumbijos, Andrius Paulinas, Ro
mas ir Katrė Paulina iš Cicero, Bro
nė Paukštienė iš Čikagos, Stasys ir 
Elena Navickai, Lydija Paul Rad- 
he iš Londono, Ona Savickienė iš 
Hamiltono ir Juknevičius iš Kalga- 
rio.

Dienraštis “The Globe and 
Mail” 1980.X.7 išspausdino pla
čią informaciją apie Lietuvos 
laisvės kovotoją Vladą Šakalį ir 
jo pabėgimą per Suomiją bei 
Švediją.

Veronika mirė

aukojo po $20:
Burokai, V. 0.

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

HIGH PARK RAJONE išnuomojami 
du kambariai, virtuvė ir prausykla. 
Skambinti tel. 532-8224 Toronte.

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENE. 
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. BUBULIĄI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Susituokė Robertas Šalna ir Vi

da Čiurlytė. Ruošiasi tuoktis Ramo
na Vaičiūnaitė su Raimundu Valad- 
ka, Vida Barauskaitė su Algiu Sen
kum. —.

— KLK Moterų Dr-jos mūsų para
pijos skyriaus susirinkimas įvyks 
spalio 19, sekmadienį, po 11.30 v. 
Mišių Parodų salėje. Bus dr. M. 
Uleckienės paskaita apie politinius 
kalinius Lietuvoje.

— Praėjusį sekmadienį pamokslus 
sakė kun. K. Pugevičius, Religinės 
Šalpos įr katalikų tarybos įstaigų 
vedėjas JAV-se.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
1981 m. įvyks gegužės 3 d.

— Kapų lankymo diena Vėlinių 
proga bus lapkričio 2, sekmadienį. 
Mišios 3 v.p.p. Norintieji pašventinti 
paminklus prašomi kreiptis į ten 
atsilankiusius kunigus.

— “Čičinsko” veikalas 65 Daina
vos ansamblio aktorių statomas To
ronte lapkričio 29 d. Kviečiame mu
zikos mėgėjus ir mecenatus. Paauko
ję $100 gauna du bilietus į spektak
lį ir du bilietus į banketą, kuris 
įvyks po programos. Pavieniam as
meniui — $50. Jau tapo mecenatais 
E. J. Čuplinskai $100, M. S. Bušins- 
kai $100, P. J. Dovydaičiai $100, M.

' Valaitis $50.
— Petronėlės Poškienės ir Tere

sės Galinienės brolis Vincas Mic
kevičius mirė Čikagoje. Elenos Got- 
ceitienės ir Petrės Naudžiuvienės 
brolis Stasys Ostachavičius ir Vy
tauto Biskio motina 
Lietuvoje.

— Skoloms mkėti 
A. P. Poškai, T. D.
Rverštėnai, K. E. Deimantai, J. I. 
Milkintai, J. J. Viečerinskai, V. V. 
Kasiuliai; $40: M. Pečiulienė; $10: 
Z. D. Kučinskai $10, o liturginiams 
drabužiams — A. Smailienė $50. Pa
rapijai aukojo B. Kerulienė $200 sa
vo a.a. vyro Vaclovo metinių proga, 
J. M. Vaškevičiai S100, A. Vasiuke- 
vičienė $50, B. Mikšys, skautų tėvų 
komitetas $25.

— Maironio lituanistinės mokyk
los mokiniai mūsų šventovėje Terry 
Fox fondui kovai prieš vėžį surinko 
$523.72.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Kos
tą Vingelį, užpr. V. Sinkevičius, 9 v. 
už Gintautą Indrišiūną, užpr. V. M. 
Indris, 10 v. už Paulikaičių šeimos 
mirusius, užpr. V. M. Simanavičiai, 
11.30 už parapiją, 7 v.v. už Vincą 
Paukštį ir Sofiją Gustainienę, užpr. 
M. Paukštienė.

Baltiečių susitikimo dieną 
spalio 18, šeštadieni, rengia Bal
tistikai Puoselėti Draugija 
(AABS) Latvių Kultūros Cent
re. Kultūrinės programos pra
džia — 1.30 v.p.p., pramoginės 
— 7.30 v.v. Dalyvavimas visoje 
programoje — $25 asmeniui. 
Dalyvavimas vien kultūrinėje 
programoje — $10 asmeniui, 
studentui — $5. Bilietai gauna
mi pas Antonija Petrulienę tel. 
1-859-4618.

“Shulman File” televizijos 
programoje spalio 26, sekmadie
nį, 10.30 v. v. bus rodomas po
kalbis su neseniai iš okupuotos 
Lietuvos atvykusiu rezistentu 
Vladu Šakaliu. Transliuos To
ronto CITY televizija 79 kanalu.

Keramikės Valentinos Balsie
nės dailės darbų paroda Įvyks 
Kapų lankymo dieną, sekmadie
ni, lapkričio 2. Atidarymas — 
po 11 v. pamaldų Anapilio pa
rodų salėje.

Kanados Lietuvių Fondo val
dyba lapkričio 8, šeštadienį, 
šaukia metinį narių suvažiavi
mą, kuriame bus pasidžiaugta 
$400.000 sumos sutelkimu ir ta 
proga surengtas pokylis-koncer- 
tas Toronto L. Namuose.

Į rašytojo J. Kralikausko pa- 
gerbtuves jau daug kas įsigijo 
pakvietimus. Jie gaunami pas 
J. R. Simanavičių tel. 275-3134. 
Pagerbtuvės bus lapkričio 9, 
sekmadienį, Prisikėlimo salėje 
su menine programa ir vakarie
ne. Rengėjai kviečia įsigyti pa
kvietimus iš anksto.

Adv. Joana Kuraitė š. m. spa
lio 4 d. 11-tame televizijos kana
le pasirodė kaip teisinių patari
mų įstaigos steigėja Hamiltone 
ir kalbėjo apie teisinę vaikų glo
bą tėvų konflikto atveju. Jos pa
reiškimas buvo įrikiuotas Į eilę 
kitų pareigūnų pareiškimus ir 
truko porą minučių.

A.a. Mečio Vasiliausko atmi
nimui jo žmona Stasė paauko
jo “T. Žiburiams” $100. Velio
nis buvo “Spaudos Fondo” kny
gyno tarnautoju Kaune ir visuo
met stengėsi remti spaudą. Taip 
pat “Spaudos Fonde” kurį laiką 
yra dirbusi ir Stasė Vasiliaus
kienė, kuriai ir dabar rūpi lietu
viškos spaudos gerovė. Jos sū
nus dirba miškininkystės srity
je — Kanados šiaurėje. Velionis 
M. Vasiliauskas palaidotas lie
tuvių kapinėse Mississaugoje. 

, Dėkojame aukotojai už duosnią 
auką.

spaudos VAKARĄ
-

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas . 
Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas .... 
Term. ind. 1 m.

q Toronto moksleivių ateitininkų tėvų 
S komitetas maloniai kviečia 
h jus atsilankyti į Havajų
VMM A

B MONTREAL

1980 m. spalio 18, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St 
MENINĘ PROGRAMĄ atliks dainos vienetas "Volungė", vadovaujamas 
D. Viskontienės. Veiks šiltas bufetas, bus loterija, gros gera muzika. 
Laukiame visu dėmesio ir paramos jaunimui! Rengėjai

ĮĖJIMAS — 
$5 asmeniui, 
S3 moksleiviams

Toronto Lietuvių
Namų nariams

Pranešame, kad Lietuvių Namų narių 
SUSIRINKIMAS jvyks 1980 m. spalio 1 
sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių Namuose,

Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloo'r Street West

Susirinkimo darbotvarkė
1.
2.

Susirinkimo atidarymas 
Valdybos pranešimai:
a. pirmininko,
b. iždininko,
c. visuomeninės veiklos 

koordinatoriaus,

3.
4.
5.

d. statybos komiteto koordinatoriaus 
Diskusijos dėl pranešimų 
Einamieji reikalai ir sumanymai 
Susirinkimo uždarymas

Praneša ir visus narius dalyvauti kviečia — 
LIETUVIŲ NAMU VALDYBA

Maloniai prašome atsilankyti į LAIKRAŠČIO
Nepriklausoma Lietuva” sukaktuvinį

spalio 25, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
didžiojoje Toronto Lietuvių Namų salėje
Programoje: naujoji "NL" redaktorė B. Nagienė 

sol. G. Čapkauskienė, akompaniatorius J. Govėdas, 
įvairių gėrimų ir šiltų valgių bufetas. Gausi loterija. Gros geras orkestras. 
Įėjimas: suaugusiems — $5.00, studentams ir pensininkams — $4.00 RENGĖJAI

Spalio 26, sekmadienį, 4 v.p.p,
N. Pradėtosios Marijos 
seselėms remti būrelis 
maloniai kviečia visus 

atsilankyti j KOĮTCM1A
Prisikėlimo parapijos salėje
BILIETAI gaunami pas seseles ir ponias Kaina asmeniui — $12.00. 
Br. Pabedinskienę — Prisikėlimo parapijoj, pensininkams ir 
S. Aušrotienę — Anapilyje. studentams — S10.00.

PROGRAMĄ ATLIKS 
SVEČIAI IŠ AMERIKOS: 
solistė
ONA PLIUŠKONIENĖ 
akompaniatorius 
VYTAUTAS 
MARIJOŠIUS

B Lapkričio 2 dieną ANAPILIO Parodų salėje
rengiama

keramikės VALENTINOS BALSIENĖS

|> Atidarymas - lapkričio 2, sekmadienį, po 11 v. pamaldų
Maloniai kviečiame atsilankyti— Anapilio Moterų Būrelis

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
MALONIAI KVIEČIA Į SUKAKTUVINI

š.m. lapkričio 8, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių Namuose, atžymint per 400.000 dolerių 
sukauptų kapitalų kultūriniams lietuvių reikalams.

MENINĖJE PROGRAMOJE: buvęs "Metropolitan" operos solistas 
ALGIRDAS BRAZIS ir "VOLUNGĖS" 
choras, vadovaujamas muzikės 
DALIOS VISKONTIENĖS.

Vakarienė ruošiama J. Bubulienės. Baras veiks nuo 6.30 valandos vakaro.
Vėliau —- šokiai, grojant šauniai muzikai. Įėjimas — $12.50 asmeniui. 
Bilietai gaunami lietuvių kredito bankeliuose, sekmadieniais — Lietuvių 
Namuose ir lietuvių parapijose. Valdyba

1

Kanados Lietuvių Katalikių Mote? 
rų Dr-jos skyrių atstovių suvažiavi
mas įvyks Montrealyje, seselių na
muose, lapkričio 22 d. Laukiama at
stovių iš visų skyrių. Sis suvažia
vimas, galima sakyti, tikrai neeili
nis: paskutinis suvažiavimas Mont
realyje buvo prieš 25 metus. Jame 
dalyvavo dr-jos garbės pirm. a.a. 
M. Galdikienė, sesuo M. Augusta Se- 
reikytė, skyrių dvasios vadai ir daug 
darbščių bei veiklių žmonių, kurių 
didelis būrys jau iškeliavo į am
žinąją tėviškę.

Tame suvažiavime buvo pašven
tinta pirmoji Kanadoje skyriaus įsi
gyta vėliava, būtent, montrealiečių. 
Vėliavos krikšto tėvais buvo M. Gal
dikienė ir Pr. Ručinskas.

Svarbiausias šio suvažiavimo nuta
rimas — pradėti leisti neperiodinį 
katalikių • moterų laikraštį-žurnalą. 
Tuo būdu gimė vienintelis laisvaja
me pasaulyje moterų žurnalas “Mo
teris”, šiemet švenčiąs 25 metų su
kaktį.

Suvažiavimas bus užbaigtas dai
liojo žodžio ir dainos koncertu Auš
ros Vartų parapijos salėje. Koncer
to pelnas skiriamas “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos” leidimui. 
Meninę programą atliks čikagietė 
Elena Blandytė. Svečiai bei viešnios 
bus skaniai ir gražiai pavaišinti, ga
lės pasišokti ir pasilinksminti. S.

Pensininkų klubas “Rūta” po vasa
ros atostogų rūpestingai ruošiasi 
prieškalėdiniam bazarui, kuris bus 
spalio. 25-26 d.d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Po bazaro prasidės 
kultūrinės popietės. Paskaitininkais 
sutiko būti ir savo Įspūdžiais su klu
bo nariais pasidalinti mūsų kultūri
ninkai: dr. J. Rimšaitis, inž. J. Da
nys — abu iš Otavos, kun. dr. F. 
Jucevičius, R. Otto, P. Montvila ir 
kiti.

Jūros šaulių kuopa “Neringa” spa
lio 4 d. Aušros Vartų parapijos sa
lėje paminėjo savo veiklos dešimt
metį. Sveikino svečiai iš Čikagos — 
E. Vengianskas jūros šaulių vardu, 
Milkovaitis — Saulių Sąjungos cent
ro pirmininkas, VI. Išganaitis — Či
kagos šaulių rinktinės pirmininkas, 
J. Zavys iš Toronto, p. Juozapavičius 
iš Sudburio ir kiti. Meninę progra
mą atliko mergaičių choras, vado
vaujamas seselės Teresės. Po oficia
lios dalies įvyko vaišes su šokiais.

Sekmadienį šauliai su vėliavomis 
dalyvavo pamaldose. Po pamaldų

parapijos salėje buvo suruošti pie
tūs. A. A.

“Litas”. Nuo spalio 19 d. “Lito” 
Aušros Vartų skyrius vėl veikia sek
madienio rytais nuo 10.45 iki 12.45 
v. “Litas” nedirbs spalio 13, Padė
kos Dieną. “Litas” per vasaros mė
nesius (liepą, rugpjūtį, rugsėjį) pa
didėjo $196,692.00 ir pasiekė $8.78 
mil. balansą. P.

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

P. ADAMONIS
722-3545 (Montrealyje)

RIMANTAS ALIŠAUSKAS, Augus
tino ir Stasės Ališauskų sūnus, bai
gęs laukinės gyvūnijos (Wildlife Re
sources) mokslus McGill universite
te Montrealyje. Magistro laipsniui 
ruošiasi Western universitete Lon
done, Ont. Rimantas yra baigęs li
tuanistinę mokyklą ir seminarą. 
Skautas vytis, “Tauro” krepšininkas, 
ilgametis “Gintaro” ansamblio inst
rumentalistas, Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos ir Lietuvių Stu
dentų Sąjungos narys

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.

IKIŪCTRERUŪ UETUIMU

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

DUODA PASKOLAS:

6%

11 %

Asmenines nuo 
Nekiln. turto nuo 
Čekių kredito .....
Investacines nuo

16%
13%

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

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.

'U TORONTO"?
A.a. Antanas Bačėnas, 95 me

tų amžiaus, mirė spalio 10 d. 
Bramptono ligoninėje. Palaido
tas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje spalio 13 d. iš 
Lietuvos Kankinių šventovės. 
Apeigas atliko kun. A. Simana
vičius, OFM, kun. J. Staškevi
čius ir kun. Pr. Gaida, dalyvau
jant gausiam būriui tautiečių. 
Solo giedojo A. Simanavičius ir 
V. Verikaitis, vargonavo J. Go- 
vėdas.

b Velionis buvo gimęs Zizų k. 
! ! prie Lekėčių. Atsikuriant nepri- 
!; klausomai Lietuvai, buvo ap- 
|; skrities seimelio nariu ir Jankų 

valsčiaus tarybos pirmininku- 
viršaičiu. Ketverius metus yra 
gyvenęs JAV-se ir po to grįžęs 

y Lietuvon. Buvo šaulių rėmėjas 
ir patriotiškai nusiteikęs ūkinin- 

!;! kas. Už tai Sibire atkentėjo 15 
! ! metų. Kai grįžo į Lietuvą, jo gi- 
į! minės Kanadoje gavo leidimą 
X iš sovietinės valdžios emigruoti 
j jam su žmona į Kanadą, kur ir 

' gyveno 20 metų savo dukros Fe- 
J —Jicijos Urbonienės ir Vyt. Ur- 

sal-t.-bono šeimoje bei jos globoje.
“m ' f

A. a. Antano Bačėno atmini
mui “TŽ” aukojo $25: Gražina 
ir Haris Lapai; $20: Erika ir An
tanas Kuraičiai, Viktoras ir Ka
rin Kuraičiai; $15: Teklė ir Al
bertas Benotai; $10: P. Ščepavi
čius, O. ir L. Rimkevičiai, J. ir 
V. Jasinevičiai; $5: p. p. Kačiu- 
lėnai.

A. a. Ričardo Bumelio atmini
mui O. O. Krygeriai ir O. M. 
Krivickai “T. žiburiams” paau
kojo po $10, Sigita ir Vytautas 
Aušrotai —■ $10, A. ir R. Ulbos 
— $10, Pr. ir Z. Linkevičiai — 
$10.

Patikslinimas. “TŽ” '41 nr. 
Toronto kronikoje išspausdinta, 
kad Bostone mirė V. Verikaičio 
dėdė. Paaiškėjo, kad velionis 
buvo ne V. Verikaičio dėdė, bet 
ji žmonos Elenos Barzevičiūtės- 
Verikaitienės. Jos motina buvo 
B arzevičienė-Būtėnaitė.

LSS Skaučių Seserijos skau- 
tininkių ir vyr. skaučių židinie- 
čių suvažiavimas Įvyko š.m. rug
sėjo 27-28 d.d. Klevelande. Iš 
to suvažiavimo gautas sveikini
mas “T. žiburiams” su dalyvių 
parašais. Vadovės — v.s. I. Ke- 
relienė, ps. R. Smolinskienė, ps. 
V. Plepienė.


