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Naujieji kovotojai
Nors dauguma pokario ateivių traukėsi iš savo gim

tojo krašto Lietuvos gelbėdami savo gyvybes, bėgo nuo 
Sibiro grėsmės, tačiau savo širdyse nešėsi ryžtą kovoti už 
Lietuvos laisvę. Jie nebuvo duoneliautojai, kuriem terū
pėjo medžiaginė gerovė. Tiesa, po daugelio išeiviškų var
gų visi tos gerovės siekė, bet nevisi paskendo doleriniuose 
rūpesčiuose. Išliko pakankamai aktyvus išeivijos branduo
lys, kuriam Lietuvos laisvė buvo ir tebėra pagrindinis rū
pestis. To branduolio žmonės visą laiką planavo ir veikė 
politinėje bei visuomeninėje srityje, belsdami Į pasaulio 
galingųjų duris, jieškodami moralinės paramos, informuo
dami apie esamą padėti Lietuvoje ir skatindami jų pastan
gas pavergtų kraštų laisvinimo linkme. Tie išeiviai kovo
tojai tęsia pradėtą kovą ir šiandieną įvairiais jiems priei
namais būdais. Jų ryžtas nesumažėjo nė po trijų dešim
čių ar daugiau metų, nors didžiųjų Vakarų pasaulio ga
liūnų dėmesys Lietuvai ir kitiems pavergtiesiems nepa
didėjo. Tų pačių veikėjų beldimasis į sostinių kabinetus 
pasidarė Įprastas, kasdieninis, nepagaunąs nė plačiosios 
informacijos kanalų, kuriems reikia kokio nors dramatiš
ko įvykio, sukrečiančio visuomenės dėmesį. Kai tokių įvy
kių neatsiranda, visa laisvinimo byla ima slinkti užmarštin.

I
LGĄ LAIKĄ tokių sukrečiančių įvykių nebuvo ir dėl

to Lietuvos laisvinimo veikla vakariečių pasaulyje ne
susilaukė platesnio dėmesio. Bene pirmas toks sukre

čiantis įvykis buvo Daumanto-Lukšos ir jo partizanų gru
pės proveržis į Vakarus. Daumanto žygis, jo palikti atsi
minimai apie partizanines kovas su Lietuvos pavergėjais 
rusais bei jų talkininkais paliko žymius pėdsakus lietuvių 
išeivijoje ir daug kam atvėrė akis. Po ilgokos tylos lietu
vių išeiviją sukrėtė “LKĘ Kronikos” pasirodymas kaip 
nepaprastos drąsos užmojis, sulaukęs plataus dėmesio ne 
tik lietuvių išeivijoje, bet ir plačioje kitataučių visuome
nėje. Dar labiau sujaudino Romo Kalantos gyvybės auka 
— susideginimas Kaune. Tai buvo sukrečiantys įvykiai, 
kurie jaudino išeiviją ir iš dalies kitataučių visuomenę. 
Bet plačiausio dėmesio susilaukė Simo Kudirkos žygis — 
drąsus jo šuolis iš sovietinio laivo į amerikinį. Iš jo išau
gusi drama pasiekė visą laisvąjį pasaulį per spaudą, radi
ją, televiziją, demonstracijas, protestus ir net spec alų fil
mą. Galbūt tėvo bei sūnaus Bražinskų pabėgimas sovieti
nių lėktuvu taip pat būtų atkreipęs pasaulio dėmesį, jei 
ne ta per nelaimę žuvusi lėktuvo patarnautoja ir nepalan
ki laisvųjų kraštų laikysena keleivinių lėktuvų pagrobi
mams net ir bėgimo iš vergijos atveju.

B
E ABEJONĖS minėti dramatiniai įvykiai gerokai pri

sidėjo prie Lietuvos laisvinimo bylos — ją pagyvino 
lietuvių išeivijoje, įkvėpė naujo ryžto ją intensyviau 

tęsti ir palengvino kelius į laisvojo pasaulio viešąją opini
ją. Tie dramatiniai žygiai buvo atlikti drąsių, bet papras
tų tautiečių, nepretenduojančių į akademinį lygį. Po jų 
laimėjimų atsivertė naujas lapas — prasidėjo emigracija 
kelių jau akademinio lygio žmonių, kurie kitu būdu prisi
dėjo prie Lietuvos laisvės bylos kėlimo, būtent, įžvalgiu 
savo liudijimu. Tokie buvo Jurašai, dailininkas Žilius, To
mas Venclova, Aleksandras Stromas ir pastaruoju metu 
Vladas Šakalys. Tiesa, šis nėra akademikas formaline pras
me, bet yra išėjęs kartaus gyvenimo universitetus savo jė
gomis ir gerai orientuojasi. Taip pat jis pasiekė Vakarus 
ne emigraciniu keliu, o drąsiu pabėgimu. Visdėlto jis daug 
kuo įsirikiuoja į naujausių emigrantų eilę, kuri savo bū
du kelia Lietuvos pavergimo faktą tarptautinėje plotmėje. 
Plačiausiai pasireiškė T. Venclova ir A. Stromas, kurie 
dirba akademiniuose sluogsniuose ir lengviau pasiekia 
tarptautinę plotmę. Vos atvykę į laisvąjį pasaulį, jie rado 
jau paruoštą dirvą vietinių žmonių, kurie sudarė sąlygas 
platesnei jų veiklai Lietuvos laisvinimo srityje. Dėlto jie 
yra labiau puolami anoje pusėje, negu kiti naujieji kovo
tojai, kurių kiekvienas atlieka savo dalį.

Pasaulio Įvykiai
NE TIK JAV, BET IR VISĄ PASAULĮ NUSTEBINO NETIKĖTI 
prezidento rinkimų rezultatai.- Viešosios nuomonės specialistai 
pranašavo nežymią respublikininkų kandidato R. Reagano per
galę, kurią galėjo pakeisti ir prez. J. Carterio perrinkimas, rin
kėjams staiga pakeitus savo nuomonę. Niekam nė į galvą ne
atėjo visiškas rinkėjų posūkis į konservatyvių pažiūrų R. Reaga- 
ną, jau beveik sulaukusį 70 metų amžiaus. J. Carteriui teko tik 
sostinės Vašingtono Kolumbijos sritis ir šešios nedidelės valsti
jos, lemiančioje rinkimų kolegijoje turinčios tik 49 balsus. R. Rea- 
ganas nusinešė visas kitas valstijas su 489 rinkimų kolegijos bal
sais, kai pergalei pakanka 270 balsų. Procentiniu požiūriu už R. 
Reaganą balsavo 51% rinkėju, už J. Carteri — 41%. Paskutinis

KANADOS ĮVYKIAI

Konstitucinės painiavos
Britanijos min. pirmininkė M. 

Thatcher pagrindiniu savo val
džios atstovu Britų S. Amerikos 
Akto perdavimo Kanadai bylo
je paskyrė lordą Carringtoną; 
savo užsienio reikalų min. Pas
tarasis labiausiai yra pagarsėjęs 
nelegaliai nepriklausomybę pa
skelbusios Rodezijos sutvarky
mu, kuris buvo pasiektas val
džios perdavimu negrų daugu
mai. Britanijos parlamento ko
mitetas jau pradeda tirti ir Ka
nados min. pirmininko P. E. 
Trudeau reikalavimus. Dėl 
konstitucija vadinamo Britų Š. 
Amerikos Akto perdavimo prob
lemų nebūtų, jeigu tai liestų 
tik jo perkėlimą Kanadon. Gal
vosūkį gali sudaryti min. pirm. 
P. E. Trudeau su parlamntu nu
tartas to akto papildymas, ku
riam nepritaria beveik visos Ka
nados provincijos. Min. pirm. 
P. E. Trudeau mano, kad Bri
tanijos vyriausybė ir parlamen
tas nesikiš į Kanados vidaus 
reikalus. Kitokios nuomonės yra 
teisingumo min. J. Chretienas. 
Pasak jo, Britanijos parlamen
tas turi teisę atmesti reikalau
jamus papildymus. Spaudoje 

jau pasirodė neoficialių prane
šimų, kad į Britanijos parlamen
tą gali būti pakviesti savo nuo
monių pareikšti Kanados pro
vincinių vyriausybių atstovai, 
nesutinkantys su akto papildy
mu. Turbūt dėl šios priežasties 
Londonan vėl išskrido Kanados 
užsienio reikalų min. M. Mac- 
Guiganas, ten planuojantis su
sitikti su lordu Carringtonu, už
sienio reikalų ministeriu, opo
zicinių darbiečių ir liberalų par
tijų vadais.

Konstitucijos problemas pra
dėjo svarstyti ir jungtinis Ka
nados senato bei parlamento ko
mitetas. Jį sudaro 10 senatorių 
ir 15 parlamentarų. Dėl komi
teto sudėties buvo nemažai gin
čų, teko padaryti pakeitimų, 
kad plačiau būtų atstovaujama 
visoms Kanados sritims. Tas ko
mitetas greičiausiai nepadarys 
jokių esminių pakeitimų, nes 
jame daugumą turi liberalai. 
Pranešimą parlamentui dėl Bri
tų Š. Amerikos Akto perdavimo 
ir min. pirm. P. E. Trudeau pa
siūlytų papildymų jis turi pada-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Pas Ontario premjerą pavergtos Lietuvos reikalais: jam buvo įteikta naujai išėjusi dr. Tomo Remeikio knyga 
“Opposition to Soviet Rule in Lithuania 1945-1980”. Iš kairės: daugiakultūrės tarybos pirm. YURI SHYMKO, 
premjeras WILLIAM DAVIS, Lietuvos laisvės kovotojas VLADAS ŠAKALYS, KLB Toronto apylinkės pirm. RA
MŪNĖ JONAITIENĖ, KLB pirm. J. R. SIMANAVIČIUS , Nuotr. Ray McFadden

Lietuvos kovotojas parlamente
Vladas Šakalys — parlamento svečias • Pirmą kartą istorijoje lietuviškas žodis

Lietuvos laisvės kovotojas Vladas 
Šakalys š. m. spalio 10 d. lankėsi 
Ontario parlamente Toronte, kur jį 
pasveikino visų partijų vadai, pasa
kydami atitinkamas kalbas, čia pa
teikiame jų kalbų vertimą iš oficia
laus leidinio “Legislature of Onta
rio Debates” 1980 m. 87 nr. RED.

R. Welch (provincinės vyriau
sybės vicepremjeras ir konser
vatorių partijos narys, Vert.): 
Gerbiamasis Pirmininke, mes 
Ontario provincijoje ir visoje 
Kanadoje branginame savo lais
ves bei galimybes, kurių dėka 
mes ir mūsų šeimos galime įgy
vendinti savo siekius bei tiks
lus. Dėlto mes visi jaučiame 
užuojautą bei rūpestį milijo
nams tautų už Geležinės Uždan
gos ir kitur, kur susirinkimų, 
minties, religijos ir skirtingo 
galvojimo laisvė tėra iliuzija, 
kur vyrauja kasdieninė prie
spauda, kur nėra pagarbos as
meniui. Dėlto mes visi supranta
me ir labai gerbiame tuos kil
nius žmones, kurių drąsa, lais
vės meilė ir kova už žmogaus 
teises viską viršija.

šiandieną, p. Pirmininke, esa
me pagerbti atsilankymu žmo
gaus, kuris sėdi jūsų galerijoje. 
Vladas Šakalys yra nesavanau
diško įsipareigojimo bei pasi
aukojimo simbolis. Jis, neseniai 
pabėgęs iš Sov. Sąjungos, lan
kosi Kanadoje, skatindamas mū
sų kraštą tvirtai kovoti už žmo
gaus teises visose pasaulio šaly
se. Jo atsilankymas yra primini
mas visuomenės balso reikšmės, 
siekiant užtikrinti žmogaus tei
sių vykdymą tarptautiniame gy
venime. P. šakalys taipgi pri
mena mums reikalą nuolat bu
dėti sargyboje laisvių, kurias tu
rime šioje šalyje ir galbūt per- 
dažnai laikome jas savaime atė
jusiomis.

Jo apsilankymas, atrodo, deri
nasi su laiku, kai kanadiečiai 
svarsto klausimą, kaip geriau 
apsaugoti teises, kuriomis Ka
nada yra taip plačiai žinoma pa
saulyje. Kai žmogaus teisės yra 
grasomos betkur pasaulyje, kai 
kultūrinės, religinės ir politinės 
betkurių žmonių laisvės yra var
žomos, tai ir visų mūsų laisvė, 
teisingumas bei orumas yra gra
somi.

Vladas Šakalys yra žmogus, 
kuris laisvę ir žmogaus teises 
vertina už viską labiau, įskai
tant asmeninį jo paties ir jo šei
mos saugumą. Ontario lietuvių 
bendruomenė ypatingai didžiuo
jasi jo pastangomis. Aš žinau, 
kad visi Ontario gyventojai 
drauge su šio parlamento na
riais nuoširdžiai jį sveikina.

S. Smith (liberalų partijos ir 
opozicijos vadas, Vert.): Gerbia-

Ontario parlamento rūmuose

masis Pirmininke, Man labai 
malonu, kad premjero pavaduo
tojas šia proga supažindino su 
Vladu šakaliu, esančiu jūsų ga
lerijoje. Aš vakar turėjau garbę 
susitikti su juo ir sužinoti, ką 
reiškia būti 38 mėtų amžiaus ir 
nuo 19 metų praleisti 14 savo 
gyvenimo metų sovietiniuose 
kalėjimuose bei darbo stovyk
lose vien tik už tai, kad reikala
vo teisės Lietuvai apspręsti sa
vo ateitį.

Prieš keliolika metų Lesteris 
Pearsonas buvo vienas tų, ku
ris sakė, jog- Baltijos valstybių 
pardavimas Sov. Sąjungai yra 
turbūt didžiausia dėmė dabar
ties vakariečių veiklos istorijo
je. Mažos valstybės — Latvija, 
Estija ir Lietuva, kaip šio parla
mento nariai žino, buvo anomis 
dienomis parduotos praktiniais 
sumetimais, tačiau savo dvasia 
jos yra gyvos.

V. Šakalys man papasakojo, 
kaip pabėgo iš Sovietų Sąjun
gos, nes grėsė suėmimas, kaip 
šliaužė per užminuotus laukus, 
plaukė tolimoje Rusijos ir Suo
mijos šiaurėje ištisus kilomet
rus per beveik ledinės tempera
tūros ežerus, užžarstė savo pėd
sakus išakėtuose laukuose, bars
tė miltelius, kad neužuostų šu
nys. Tai darė jis per dienų die
nas, kol pagaliau pasiekė Vaka
rus ir išsigelbėjo nuo neišven
giamo pakartotinio suėmimo.

Kai toks kraštas kaip Sov. Są
junga ryžtasi bausti asmenį už 
savo nusistatymo pareiškimą, 
kad Lietuva turi teisę į apsi
sprendimą, galite suprasti ko
kia trapi yra sovietinė valdžia ir 
kaip svarbu mums Vakaruose 
pripažinti pagrindines žmogaus 
teises į laisvę Sov. Sąjungos ri
bose ir visame pasaulyje.

Gerbiamasis Pirmininke, aš 
norėčiau, jei galima, ištarti vie
ną sakinį, kad ir blogai kirčiuo
tą, lietuvių kalba, t. y. p. Šaka
lio kalba, jo lankymosi proga 
pas mus.

(Tas lietuviškas sakinys nei 
jo vertimas neįrašytas oficialia
me leidinyje, Vert.).

Tuo sakiniu aš pasveikinau jį 
bei palinkėjau geriausios sėk
mės jo kovoje už žmogaus teises 
ir pagaliau už laisvę Lietuvai 
laisvai apsispręsti.

Cassidy (socialistinės naujų
jų demokratų partijos vadas, 
Vert.): Gerbiamasis Pirmininke, 
ir aš noriu pasveikinti p. Šaka
lį, kuris atvyko čia patyręs daug 
kančių ne dėl asmeninių moty
vų, bet dėl savo ryžto ginti Lie
tuvos valstybę, žmogaus teises 
Sovietų Sąjungoje. Be to, jis 
atstovauja mažoms, bet drą
sioms grupėms Lietuvoje ir ki

tose sovietų federacijos srityse, 
grupėms, kurios stengėsi užtik
rinti, kad Helsinkio nutarimai 
taptų tikrove, o ne pajuoka.

Mano kolega iš Parkdale (p. 
Dukszta) pasveikins p. Šakalį 
lietuviškai ir lenkiškai, o aš no
rėčiau pasakyti jam, per jį ir ki
tiem, kad mūsų šalis Kanada, 
pasirašiusi Helsinkio susitari
mus, turi reikšmingą vaidmenį. 
Mes nesame laikomi imperialis
tine šalimi, mes nesame laiko
mi tokiu priešu Sov. Sąjungai 
kaip JAV-bės. Mes esame šiau
rės kraštas, įsipareigojęs laisvei 
ir žmogaus teisėm.

Kai buvo pasirašyti Helsinkio 
susitarimai, kilo nepaprastai po
zityvus jausmas rytinės Euro
pos išeivijos, Sov. Sąjungos disi
dentų grupėse ir pačiuose ko
munistinio bloko kraštuose, kad 
visa tai, kas surašyta ant popie
riaus ir pasirašyta Sov. Sąjun
gos, taps tikrove ir nebus tiktai 
priedanga, kaip įvyko su sovie
tine konstitucija ir žmogaus tei
sėmis bei asmens laisvėmis.

Tokie paprasti dalykai, kaip 
skaitymas Londono “Times”, 
“The Globe and Mail” arba 
“The Washington Post”, buvo 
įrašyti į Helsinkio susitarimus. 
Deja, tai netapo tikrove. Helsin
kio susitarimai buvo pasirašyti 
tam, kad žmonės nebūtų perse
kiojami už tokius paprastus da
lykus kaip susirinkimai, kad bū
tų laikomasi įstatymų, kad žmo
nės nebūtų persekiojami už sa
vo pažiūras.

Aš gerbiu p. Šakalį'ir daugelį 
kitų kaip jis, kurie pasiruošę ei
ti į kalėjimus, kurie pasiruošę 
būti atskirti nuo savo šeimų, bet 
kurie nėra pasiruošę nusilenkti 
totalistinei sistemai Sov. Sąjun
goje, paneigiančioje asmens 
laisves. Visų savo šalies gyven
tojų vardu norėčiau, kad Kana
da padarytų daug daugiau ir pa
justų daug stipriau reikalą įgy
vendinti trečiąjį Helsinkio susi
tarimu skyrių. >

10.10 v. r. ‘
Rytų Europos išeivių bend

ruomenės, kaip ir jų kraštų bei 
Sov. Sąjungos žmonės laukia iš 
Kanados vadovaujančios laiky
senos, kurios, deja, beveik nėra. 
Sveikinu p. Šakalį, o mano 
draugas iš Parkdale užbaigs šį 
sveikinimą.

P. Dukszta (lietuviškai, Vert.): 
Gerbiamasis Pirmininke, aš 
sveikinu p. Šakalį kaip laisvės 
kovotoją, atvykusį Kanadon pa
pasakoti mums apie savo pergy
venimus. Galime jungtis su juo 
į bendrą siekį. Tikiuosi, kad ne
trukus jisai susijungs su savo 
šeima.

(Nukelta į 8-tą psl.)

JAV prezidentas, antrajam ban- ® 
dyme pralaimėjęs rinkimus, bu
vo H. Hooveris 1932 m. Toks 
žiaurus J. Carterio kritimas 
greičiausiai užbaigs jo politinę 
karjerą. Atrodo, prie jo pralai
mėjimo prisidėjo ekonominės 
problemos, JAV prestižo kriti
mas užsienyje, metus laiko Ira
ne įkaitais išlaikyti diplomatai, 
nusivylimas demokratų libera
lizmu, rinkėjų posūkis konser
vatizmo linkme. Po ilgos per
trauk o s respublikininkai vėl 
perėmė senato kontrolę, demo
kratų daugumą atstovų rūmuo
se sumažino iki 34. Iš JAV kong
reso iškrito nemažai demokra
tų, pasižymėjusių liberalizmu, 
lig šiol turėjusių tvirtą pozici
ją

R. Reagano pažadai
R. Reaganas, prezidentūrą 

perimsiantis 1981 m. sausio 20 
d., atmetė atominių ginklų kont
rolės SALT II sutartį. Jis žada 
siekti naujos, kuri sustabdytų 
pirmaujantį Sovietų Sąjungos 
ginklavimąsi, užtikrintų žmo
gaus teises. R. Reaganas taipgi 
nori JAV padaryti galingiausia 
valstybe pasaulyje, kad ji vėl 
atgautų jai kadaise priklausiu
sį prestižą. Ekonomijai atstatyti 
jis pažadėjo pajamų mokesčio 
sumažinimą kasmet po 10% per 
sekančius trejus metus. Val
džios išlaidas apkarpys tarnau
tojų skaičiaus užšaldymas, atsi
sakymas kaikurių planų. R. 
Reaganas taipgi tiki, kad paja
mų mokesčio sumažinimas su
stiprins krašto ekonomiją ir tuo 
pačiu valdžios iždą.

Paminklas vadui?
Karinį Spalio revoliucijos pa

radą Maskvoje boikotavo JAV, 
Kanados, Japonijos, komunisti
nės Kinijos ir Š. Atlanto šalių 
ambasadoriai, protestuodami 
prieš invaziją į Afganistaną. Re
voliucijos sukakties išvakarėse 
buvo paskelbta, kad Malaja 
Zemlia vietovėje prie Novoro- 
sijsko, Juodosios jūros pakran
tėje, bus pastatytas didžiulis pa
minklas pergalei prieš Vokieti
ją pažymėti. Ten 1943 m. buvo 
sustabdytas vokiečių išsikėli- 
mas, lig šiol nelaikomas ypatin
gu laimėjimu. Daug kam atro
do, kad tikrasis paminklo tiks
las yra L. Brežnevo įamžinimas. 
Toje srityje tada jis buvo ka
riuomenės politruku, turėjusiu 
pulkininko laipsnį. II D. karą 
politrukas L. Brežnevas užbaigė 
su gen. leitenanto laipsniu. Pas
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Krašto tarybos posėdžiai ir jų svarstyti klausimui
Lietuviškai iš garsinių juostelių

Lietuvių kalbos pamokos, paruoštos pedagogo A. Rinkūno
Milašius Vašingtono spaudoje

“The Washington Post” apie č. Milašiaus lietuviškumą

tarųjų kelių metų laikotarpy
je L. Brežnevui buvo suteiktas 
maršalo laipsnis ir paskirtas 
medalis, kurį paprastai gauna 
tik pagrindiniai karo vadai, o 
dabar jis, matyt, bus įjungtas į 
paminklą.

Nesutarimai Madride
Madride vis dar vyksta nesu

tarimai dėl priartėjusios kon
ferencijos darbotvarkės. JAV 
atstovas M. Kampelmanas, pa
reikalavęs pakankamai laiko 
Helsinkio sutarties įsipareigoji
mų vykdymui patikrinti, sovie
tų ambasadoriaus J. Bubinino 
buvo apkaltintas ultimatumo 
įteikimu. M. Kampelmano pra
nešimu, to “ultimatumo” ins
trukcijas jis yra gavęs iš prez. 
J. Carterio ir R. Reagano pata
rėjų priimto susitarimo. Vaka
riečiai Madride nori paliesti 
žmogaus tieses ir sovietinę Af
ganistano invaziją. Šios proble
mos nepriimtinos Sovietų Są
jungai. Spalio 19 d. Varšuvoje 
buvo susirinkę komunistinių 
Varšuvos Sąjungos šalių užsie
nio reikalų ministerial savo 
strategijai Madride aptarti. Po
sėdžiams vadovavo iš Maskvos 
atvykęs A. Gromyka.

Pataria pasitraukti
Rumunijos kompartijos va

das ir prez. N. Ceausescu lan
kėsi Švedijoje. Spaudos konfe
rencijoje jis pasiūlė Sovietų Są
jungai atitraukti savo kariuome
nę iš Afganistano, nes tik tokiu 
būdu bus galima išspręsti poli
tinę problemą. Sovietų pasitrau
kimą turėtų sekti derybos tarp 
Afganistano ir Pakistano dėl ka
rinės paramos sustabdymo su
kilėliams. Šią savo mintį jis bu
vo paskelbęs ir pasikalbėjime su 
“Svenska Dagbladet” laikraščio 
atstovu. N. Ceausescu yra pir
masis kompartijos vadas, siū
lantis sovietų pasitraukimą.

Atima pinigus
Irano gyventojai buvo įsaky

ti iškeisti ir atiduoti valdžiai tu
rimus užsienio pinigus, kurių 
reikia maisto ir ginklų impor
tui. Režimo nesutarimą išryški
no buvusio užsienio reikalų min. 
S. Ghotbzadeho suėmimas už 
priekaištus karo žinioms ra
dijo bei televizijos laidose tai
komai cenzūrai. Jo ginti stojo 
prez. A. Bani-Sadras, pareikš
damas, kad net ir karo metu 
neturi būti pažeistos žmogaus 
teisės.
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Mickevičius, Daukantas ir mes
Gyvybiniai Lietuvos ateities klausimai pogrindžio “Pastogės" antrame numeryje

Musų kredito unijos narei l

a+a Elenai Navikėnienei
mirus, jos dukrai GENEI KUDŽMIENEI ir sūnui RIMUI 
su šeimomis, visiems giminėms ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiška —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

MIELAM BROLIUI
K. ZAGANEVIČIUI 

mirus,
gilią užuojautą reiškiame seserims — Z. RUČINS
KIENEI ir O. VILEMIENEI su vyru —

O. Vaitkūnienė su šeima
B. Simonaitienė
O. A. Petrašiūnai ir šeima

* “PAX ROMANA” tarptautinė 
katalikų studentų bei intelektualų 
organizacija, susilaukė gana stiprios 
kritikos iš popiežiškosios pasauliečių 
tarybos pirmininko kard.’Opilio Ros
si. Išsiuntinėtame laiške visom tau
tinėm vyskupų konferencijom kar
dinolas nurodo, jog “Pax Romana” 
sąjūdis: 1. perdaug įsivėlęs politikon; 
2. turi iškreiptą pasauliečių vaidmens 
K. Bendrijoje sampratą; 3. neužima 
tinkamos vietos teologiniu bei dokt
rininiu požiūriu; 4. laikosi labai ato
kiai bei kritiškai K. Bendrijos san
tvarkos atžvilgiu ir įtaringai žiūri į 
K. Bendrijos vadovus. Generalinis 
tos organizacijos sekretorius R. Jo
seph Rajkumar atmetė kaltinimą, kad 
organizacija perdaug įsivėlusi politi
kom Pasak jo, sąjūdis tik rūpinasi 
žmogaus teisėmis ir socialiniu teisin
gumu pasaulyje, bet jokiu būdu ne
remia kokių nors politinių sąjūdžių. 
Atrodo, kardinolui rūpestį bus sukė
lęs Meksikoje įvykęs suvažiavimas, 
kuriame kalbėjo du išsilaisvinimo 
teologijos puoselėtojai: peruvietis 
kun. Gustavo Gutierrez ir brazilietis 
kun. Leonardo Boff. Pastarojo idė
jos dabar tikrinamos Vatikano dokt
rinų Kongregacijos. Išsilaisvinimo 
teologija stengiasi suliedinti krikš
čioniškas mintis su marksistine ideo
logija.

* INDONEZIJOJE LABAI TRŪKS
TA KUNIGŲ. Vatikano radijas pa
skelbė, kad apie 60% visų katalikiš
kų pamaldų Indonezijoje vyksta be 
kunigo. Arkiv. Leo Seokoto vadovau
jama Jakartos arkivyskupija turinti 
tik 133 kunigus, iš kurių tik 55 yra 
vietiniai. Arkivyskupijoje iš viso yra 
148.000 tikinčiųjų. Šiuo metu esąs 
pavojus, pasak arkiv. Seokoto, kad 
Indonezijos valdžia gali išprašyti iš 
krašto visus svetimtaučius kunigus. 
Tuo atveju ir taip bloga padėtis dar 
pablogėtų. Indonezijos vyskupai to
dėl kreipėsi į popiežių, prašydami, 
kad jiems būtų leista kunigais šven
tinti vedusius vyrus.

* KŪNO AISTRA užgožia žmogaus 
širdyje sąžinės balsą ir jo atsakin
gumą Dievui — pareiškė Jonas-Pau- 
lius II bendrosios audiencijos metu. 
Kitos audiencijos metu susirinku
sioms minioms šv. Petro aikštėje jis 
nurodė, kad svetimavimo nuodėmę 
įmanoma papildyti net ir teisėtai 
susituokusiems, kai su savo teisėtu 
gyvenimo partneriu elgiamasi ne 
kaip su sau lygiu ir gerbiamu asme
niu, bet tik kaip pasitenkinimą tei
kiančiu daiktu.

* LENKIJOS DARBININKŲ 
STREIKO METU Jonas-Paulius II 
buvo pasiuntęs laišką Lenkijos pri- 
mui kard. Wyszynskiui. Lenkijos 
cenzoriai tuo metu laiško teksto ne
leido spausdinti Krokuvos katalikiš
kajame laikraštyje “Tygodnik Pow- 
szechny”. Vėliau tas laiškas išspaus
dintas Varšuvos laikraštyje “Slowo 
Powszechne”. Laiške popiežius sako 
meldžiąsis už Lenkiją, kovojančią 
dėl socialinio teisingumo ir dėl tei
sių nepažeidžiamumo puoselėti savi
tą gyvenimą.

* IRANO VALDŽIA buvo apkalti
nusi 19 italų saleziečių šnipinėjimu. 
Vatikano prašymų dėka, tarpininkau
jant melkitų apeigų arkiv. Hilarion 
Capucci, tas kaltinimas atšauktas.

* LEV REGELSON, Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Komiteto Maskvoje 
narys, nubaustas 5 metų kalėjimu 
sąlyginai. Anot komunistinės TASS 
agentūros, jis prisipažino dalyvavęs 
antisovietinėje veikloje.

* KAS GINA ŽMOGAUS TEISES 
IR KARTU REMIA SĄJŪDĮ UŽ 
ABORTUS, tas pats sau prieštarauja. 
Tai pareiškė Jonas-Paulius II pa
moksle Sienoje. Pasak jo, teisė-į gy
venimą esanti pagrindinė kiekvieno 
asmens teisė nuo pat jo gyvybės 
prasidėjimo.

* MELKITŲ APEIGŲ KATALI
KAMS KANADOJE įsteigiamas apaš
tališkasis egzarchatas, t.y. pusiau 
vyskupija. Šią žinią paskelbė pats 
popiežius Jonas-Paulius II savo kal
boje melkitų apeigų vadovams, susi
rinkusiems pas jį Romoje. Tą žinią 
pranešė, pirma nurodęs, kad melkitų 
apeigų katalikams jau yra įsteigtos 
eparchijos (vyskupijos) JAV-se ir 
Brazilijoje. Įdomu, kad nei Kanados 
delegatai pasaulio vyskupų sinode, 
nei Kanados vyskupų konferencijos 
centras Otavoje, nei popiežiškasis 
pronuncijus Kanadai apie tai nieko 
dar nežinojo. Kadangi melkitų apei
gų katalikai yra arabai ir jų daugu
ma moka prancūziškai, tai jie dau
giausia yra susispietę Kvebeko pro

vincijoje. Todėl spėjama, kad naujo
jo egzarchato būstinė bus Montrea- 
lyje. Pats tokią žinią pranešdamas, 
popiežius sulaužė ligšiolinę Vatikano 
tradiciją, pagal kurią pirmiausia ži
nią paskelbia Vatikano spaudos agen
tūra ir Vatikano dienraštis “L’Osser- 
vatore Romano’.

* K. BENDRIJA TURI DRĄSIAI 
ATREMTI ATEIZMĄ, kuris tapęs 
“dvasine mūsų laikų drama”. Tai pa
reiškė Jonas-Paulius II, kalbėdamas 
500 teologų grupei. Anksčiau ateiz
mas ribojęsis maža inteligentijos 
grupe, kuri save laikiusi elitu. Ta
čiau dabar ateizmas esąs tapęs ma
siniu reiškiniu, kuris engia Bendri
ją. Šis reiškinys mus supąs iš visų 
pusių — Rytų ir Vakarų, socialisti
nių ir kapitalistinių kraštų. Pasak 
popežiaus, ateizmas skelbia būtiną 
religijos išnykimą, tačiau dabar pats 
jau yra tapęs religiniu reiškiniu. Vis- 
dėlto popiežius išreiškė džiaugsmą 
tiek komunistiniuose, tiek kapitalis
tiniuose kraštuose pastebimu dva
siniu atgimimu. Jis skatino teologus 
jieškoti būdų taip perteikti savas 
mintis, kad gamtos mokslų specialis
tai galėtų atpažinti jų svarbą savose 
srityse.

* ARKIV. FULTON J. SHEEN 
VARDU pavadinta Niujorko 43-ji 
gatvė. Niujorko burmistras Edward 
Koch paskelbė tai viešu raštu. Gat
vė buvo specialiai parinkta, nes eina 
pro šv. Agnietės šventovę, kurioje 
1927 m. jaunasis kun. Sheen sakė 
pirmuosius Didžiosios Savaitės pa
mokslus ir, būdamas jau arkivysku
pu, 1979 m. sakė savo paskutiniuo
sius. Per tą laiką jis pagarsėjo savo 
pamokslais per televiziją ir tapo ži
nomas milijonams amerikiečių bei 
kanadiečių.

* PASAULIO KATALIKŲ VYS
KUPŲ SINODAS šį rudenį svarstė 
eilę pagrindinių šeimą liečiančių 
klausimų. Įvairių kraštų problemos, 
su kuriomis susiduria tų kraštų šei
mos, buvo gvildenamos pirmomis si
nodo dienomis bendrose sesijose. 
Vėliau suvažiavimas išsiskirstė į 
svarstybų grupes, pagal pagrindines 
kalbų grupes. Sudarytos 3 anglų 
ir 3 ispanų kalbos grupės, 2 prancū
zų, 1 vokiečių, 1 italų ir 1 lotynų 
kalbos grupė. Nors lotynų kalba var
tojama tik lotynų apeigose, tačiau 
įdomu, anot Vatikano atstovo anglis- 
kajai spaudai mons. John Foley, kad 
į lotynų kalbos grupę daugiausia įsi
jungė rytų apęigų vyskupai, įrodyda
mi, kad jie tą kalbą geriau moka 
nei lotynų apeigų vyskupai. Lietuvos 
vyskupams atstovavęs vysk. Liudas 
Povilonis dalyvavo vokiečių kalbos 
grupėje. Beveik visos svarstybų gru
pės sutarė, kad: 1. K. Bendrijos 
mokymas, pasisakąs prieš dirbtinius 
vaikų šeimoje vengimo metodus, 
teisingas, bet turįs būti aiškiau ir 
suprantamesne kalba žmonėms pa
teiktas; 2. santuokos neišardomumo 
turi būti tvirtai laikomasi; 3. vys
kupų konferencijoms (ypač Afriko
je) turi būti teikiama daugiau gali
mybių lankstumui, tinkamiau pritai
kant santuokos apeigas vietiniams 
papročiams; 4. turi būti rūpinamasi 
geresniu asmenų paruošimui Santuo
kos sakramentui; 5. turi būti paruoš
ta šeimos teisių charta. šeimos tei
sių chartos mintį sinode įnešė ukrai
niečių vyskupų atstovas arkiv. Ma
xim Hermaniuk iš Winnipego. Jo 
pasiūlymas susilaukė visų vyskupų 
grupių nepaprasto dėmesio bei pri
tarimo. Praktiškai tai būtų žmogaus 
teisių įvilkimas į pilnesnius, natū
ralią žmonių sąrangą apimančius rė
mus. Šeimos teisių charta ilgainiui 
galėtų būti priimta Jungtinių Tautų 
Organizacijos ir tokiu būdu tarptau
tinėje plotmėje užtikrintų šeimos 
neliečiamumą bei jos dvasines, eko
nomines ir politines vertybes.

* ALLENTOWN VYSKUPIJA
JAV-SE nusprendė įvesti klausimų 
ir aiškių atsakymų pobūdžio pagrin
dinių tikėjimo tiesų katekizmą. Tai 
pirmutinė vyskupija JAV-se, kuri pa
darė tokį sprendimą. Pastaraisiais 
laikais daugelyje vyskupijų vaikai 
buvo mokomi tikėjimo, kalbant apie 
įvairias meilės, gėrio ir grožio sąvo
kas, bet nieko aiškaus nepasakant 
apie tikėjimą. Allentown vyskupas 
Joseph McShea nurodė, kad vaikams 
kaip tik būtina pirmiausia gauti aiš
kius atsakymus ir juos atmintinai 
išmokti. RUN. J. STŠ.

• šv. Raštas yra šio pasaulio — 
kalėjimo langas, pro kurį galime ma
tyti amžinybę (T. Dwight).

LIUDAS STANKUS

Kiekvienai kartai tenkanti už
davinių našta reikalauja žvilgs
nio į praeitį, Į tolimus mūsų 
bendraamžius, jaunais veidais 
Įdėmiai žvelgiančius Į mus iš va
dovėlių ir universiteto korido
rių sienų.

Mūsų kartai vienas svarbiau
sių yra lietuviškos kultūros 
klausimas. Pokaryje augusieji 
dar galėjo semtis iš tėvų biblio
tekų likučių, dar tebebuvo gyva 
vadinamojo,' tegul ir su įvairio
mis išlygomis, lietuviškos kultū
ros “aukso amžiaus” dvasia. 
Mums gi, gimusiems po karo, 
vis aštresnis tampa klausimas
— kur leisime šaknis? į kokią 
kultūrinę dirvą? Esame lyg ta
koskyroje, esame padėtyje, rei
kalaujančioje apsisprendimo ar
ba-arba. Kitiems, po mūsų atei
siantiems, toks klausimas jau 
gali būti pavėluotas. Ir todėl 
taip svarbus yra žvilgsnis į pra
eitį, į panašaus likimo istorinius 
mūsų bendraamžius.

Ant bedugnės krašto
XIX šimtmetis. Tauta dėl 

įvairių priežasčių atsiduria ant 
pražūties ribos. Valstybingumas
— prarastas; kalba — mirštanti, 
nacionalinė kultūra sugriauta 
polonizacijos vėžio. Tokia kraš
tutinė situacija kultūristoriko 
Arnoldo Toynbee (1889-1978) 
yra apibūdinama challenge1 ter
minu. Challenge — tai, pažodi
ne prasme, iššūkis, kurį gauna 
kultūra (arba tauta); išorinis ar 
vidinis sukrėtimas, kurį tauta 
arba įveikia, sukaupdama visas 
jėgas, arba — žūva.

Lietuvos istorijoje tai buvo 
jau antrasis “iššūkis”. Pirmasis 
buvo mestas kryžiuočių ordino. 
Į jį ką tik gimusi Lietuva atsa
kė du šimtus metų trukusiomis 
žūtbūtinėmis grumtynėmis, kur 
Žalgiris tebuvo finalinis kirtis. 
Tas atsakas į iššūkį, kaip yra 
paskaičiuota, Lietuvai kainavo 
apie milijoną rinktinių vyrų gy
vybių. Pagaliau tauta konsoli
duojasi, jėgos perteklius plūste
li į rytus, į senąsias baltiškas 
žemes, kur upių augštupiuose 
dar tebemerdėjo paskutiniai ry
tų baltų likučiai, šios rekonkvis- 
tos2 rezultatas — Didžioji Lie
tuvos Kunigaikštystė, didžiau
sią teritoriją tuo metu Europo
je turėjusi valstybė.

Ir štai XIX šimtmetis. Tauta 
vėl ant pražūties slenksčio. — 
Skubėkite užrašyti lietuviškos 
kalbos pavyzdžius, nes ši kalba 
pasmerkta — ragino A. Becen- 
bergeris.

Kuo buvo atsakyta į šį iššū
kį? Lietuva atsakė sukilimų se
rija. Išties XIX šimtmetis Lie
tuvos istorijoje — tai sukilimų 
šimtmetis. Pažiūrėkime: 1795, 
1831, 1864, 1893 (Kražių sker
dynės), 1905, 1918 vasario 16 d. 
Intervalai apie 30 metų — vie
nos kartos amžius. Taip kiekvie
na nauja karta išreikalavo savo 
apsisprendimą, sukildama su 
ginklu rankose.

Galima daryti įvairius šio 
šimtmečio, šios datų eilės pjū
vius. pavyzdžiui, socialinį, ste
bint kaip silnnėjo bajorų ir stip-, 
rėjo valstiečių įnašas, kol pir
mųjų visai sunyko. Arba kaip 
stiprėjo nacionalinis sąmonin
gumas. tautinė savimonė: 1795 
buvo tik žečpospolitiškų ambici
jų suvėluota reakcija, 1864 m. 
valstiečiams tėra krakusmetis, 
ir tik pavieniai bajorai, tokie 
kaip Zigmantas Sierakauskas, 
Antanas Mackevičius deklaruo
ja ir gina Lietuvos valstybingu
mo restauracijos idėją. Tuo tar
pu tarp 1919 m. pilkasermėgių, 
padėjusių galvas kovoje už “ne- 
nrigulmingą” Lietuvą ir durtu
vais atsakiusių i renegatiškas 
gente lituanus, natione polonus 
nretenzijas, nebuvo nė vieno ba
joro.3

Galima būtų dar kalbėti apie 
to meto Rytu Europos istorinį 
foną, apie Napoleono švytuok

lės ir liberte, egalite, fraternite 
idėjų sužadintą tautu pavasarį, 
bet mūsų uždavinys kitas.

Dvejopa Lietuva
Mintimis persikelkime į XIX 

š. pradžios Vilnių, kur prieš mū
sų akis iškyla dvi kontrastingai 
ryškios Lietuvos kultūros istori
joje figūros. Tai MICKEVI
ČIUS ir DAUKANTAS. Ar susi- 
mąstėme kada nors, kad jie
— bendraamžiai ir netgi vienu 
metu (1815-1819) mokėsi uni
versitete, vaikščiojo tomis pat 
Vilniaus gatvelėmis? Ir — jokių 
sąlyčio taškų, nieko bendro.4 
Mūsų sąmonėje šie tokie bran
gūs mums vardai stovi visai at
skirai, tarsi bylotų visai iš kitų 
pasaulių.

Taigi Mickevičius ir Daukan
tas. Iš vienos pusės, “Odė jau
nystei”, filomatai ir filaretai — 
šviesonešiai, slaptingumo ir 
nuotykio aureolė, romantiškos 
sueigos žaliuose pavilnio slė
niuose.

Iš kitos — kelionė basomis 
per visą Lietuvą, skurdi buitis, 
tylus ir negausus bendraminčių 
būrelis, kuriam suskaičiuoti 
perdaug vienos rankos pirštų. 
Ir — užsispyrimas, kurį galima 
būtų pavadinti fanatišku, jeigu 
nebūtų toks tylus.

Iš vienos pusės — tragiškas 
ir didingas profilis, žinomas vi
sai Europai, pavergtos tautos 
balsas ir viltis. Iš kitos — kny
gelė apie bites, tūlo Jokūbo 
Laukio “išguldyta”, menkos ka
tegorijos valdininko mundie- 
rius ir nesi b aigiantys rūpesčiai 
dėl žvakės, dėl malkų glėbelio
— šalia rūpesčio dėl Lietuvos. 
“. . . per visą gyvenimą neišgė
riau nei kvortos vyno; ir po 
kiekvienų pietų galėjau suval
gyti dar antra tiek. . .”.

Žinome, kuo baigė filomatai 
ir filaretai, ta, anot Marcelijaus 
Martinaičio, gal gražiausia ir 
švariausia mūsų karta.

Matome juos vežamus ankstų 
rytą iš Vilniaus, grandinėmis 
sukaustytus, kartu su vaikais iš 
Kražių.3 Niekada nebematys 
Lietuvos Tomas Zanas ir dauge-. 
lis kitų, o kaikam išeitis buvo
— šautuvo vamzdį į burną 
Orenburgo stepėse.

Brangūs mums Mickevičiaus 
lietuviški dalykai, tie paveikslė
liai iš “Konrado Valenrodo”, ša
lia kurių augome. Šalia jų — 
bet ne iš jų. Teko matyti jauną 
lenką, prisiglaudusį prie mūro 
po lenta Mickevičiui ir verkian
tį, Mums tai neateitų į galvą, 
nes mes — Daukanto šaknies, 
kaip ir visa mūsų lietuviškoji 
kultūra. Be jo nebūtų mūsų. 
Tai jam rašo laišką Jonas Me
kas, ° kai Niujorko didnamių 
tvankoje jam pradeda vaidentis 
čiobrelių kvapai, ir Daukanto 
taku per visą Lietuvą vasaro
mis keliauja žygeivių būriai.

Kuo jiedu skiriasi?
Tokioj tyloj — sustok, įsiklausyk, 
Gal dar išgirsi balsą Lietuvos.

— Važiuoki nieks nešaukia. . .
(Akermano tyrai)

Kodėl taip atsitiko? Kodėl 
taip skaudžiai, Litwa, ojczyzna 
moja?

Kas mums yra Daukantas ir 
kas Mickevičius? Kuo jie skiria
si? Ar tai socialiniai dalykai? 
Vienas iš prastų bajorų, beveik 
valstiečių, kitam už pečių tur
tinga biblioteka, prancūzuoj an
tis namų lavinimas. Etnografiš
kai? Žemaitija -— Naugarduko 
Lietuva? Talento kryptis — vie
nas poetas, o kitas istorikas?

Vis ne tai ir ne tai. TaKOsky- 
ra eina per pačią širdį — per 
žodį Lietuva. Kas buvo Lietuva 
vienam ir kitam — atsakykime,, 
ir daug kas paaiškės.

Abu mylėjo Lietuvą. Abu — 
jos kraujo. Tačiau Mickevičiui
— tai miręs žodis, brangus, bet 
miręs. Jam Lietuva — visa pra
eityje. Dabar anos Lietuvos jau 
nebėra, belieka pasitikti realy
bę, o realybė — tai Žečpospoli
ta, lenkiškoji kultūra, lenkiško
ji kalba.

Tuo tarpu Daukanto darbuo
se niekur nerasime deklaruoja
mo romantinio sentimento Lie
tuvai. Tik nuostabiai gilus pojū
tis jos — girių ir žmonių Lietu
vos, tebegyvos ir gyvuojančios, 
svetimųjų ujamos ir niekina
mos, bet tuo brangesnės. Ir ap
sisprendimas — gyventi ir dirb
ti tam, kad būtų. Tegul nelieka 
tavęs kaip žmogaus, kaip kūrė
jo, bet kad nenudžiūtų, būtų gy
va tūkstantmetė šaknis.

Apsisprendimas — štai kur 
eina takoskyra. Tačiau ką reiš
kia — apsispręsti už? Kuo dar 
galėjo būti Mickevičius ar bet- 
kuris kitas to meto Lietuvos 
šviesuolis, kai atrodė, jog vie
nintelis įmanomas būdas būti 
lietuviu — tai būti litwinu, et
nografine natione polonus atša
ka. Pati tokia mintis, pati svars
tymo galimybė atrodė erezija. 
Valstybės nėra, kalba išvyta iš 
kultūros sferos, rašto nėra, o 
jeigu ir būtų — kas skaitys? Ar 
galima buvo atsispirti efektin
gos, imlios naujovėms ir plas
tiškos lenkų kultūros traukai, 
kurios neoriginalumą ir chro
nišką provincializmą sunku bu
vo iškart įžiūrėti? Kaip objekty- 
vuotis, kaip būti lietuviškos kul
tūros žmogumi, jei nėra pačios 
kultūros?

Dabar derėtų pasakyti: tačiau 
Jokūbas Laukys galvojo kitaip 
ir sėdo rašyti “Darbay Senovės 
Letuviu ir Žemaitiu” tam, kad 
atkurtų naują Lietuvą. Tačiau 
tokiai vargo pelei, kaip pats sa
ve vadino Daukantas, netinka 
tokia tribūno ar mitinio kultū
rinio herojaus poza. Jis dirbo, 
ir tur būt negalvodamas, ar dau
gelis jį skaitys, ar atmins po 
šimto metų, ar turi prasmės tai, 
ką jis daro. Bet nemanykime, 
kad nebūta pasirinkimo. Uni
versiteto baigimo su pagyrimu 
diplomas, magistro laipsnis ir 
neeiliniai istoriko gabumai galė
jo mums duoti Daukantą su to
ga ir profesoriška kepuraite — 
vienu iš tų, kurių portretai ka
bo universiteto auloje ir kurių 
lietuviškumą ir įnašą mūsų 
kultūron dabar reikia sumaniai 
ir pavėluotai ginti.

Taigi, Daukantas ir Mickevi
čius. Du keliai, du pasirinkimai. 
Dvi Lietuvos, viena kurių mirš
ta, laidojama dar gyva, o kita 
— tik atbunda.

Kultūros ir istorijos dėsniai, 
kaip ir gamtos, yra negailestin
gi. Pažvelkime iš kultūrfilosofi- 
nės, taip sakant, iš teorinės pu
sės į Mickevičiaus tragediją. 
Kiek Mickevičius yra jaunas ir 
gaivališkai kūrybiškas, tiek jis 
yra mūsų, lietuviškas. Juo la
biau bręsta, juo labiau objekty- 
vuojasi, tarpsta į lenkiškąją kul
tūrą, — juo labiau tolsta ir sve
timoj a. Paryžiaus laikotarpiu 
“Slavistikos paskaitose” jis len
kas, lietuviai jam tik slavų at
maina. Tačiau kūrybos, vitališ
kos kultūros Mickevičius, jau
nas Mickevičius — lietuviška at
žala. Bet šios atžalos vaisiai ir 
metūgės tenka jau lenkiškai dir
vai. ' Kitais žodžiais, santykis 
tarp lietuviško ir lenkiško Mic
kevičiaus reiškinyje tolygus kul
tūros — civilizacijos priešpasta
tymui, kultūrą čia suprantant 
kaip civilizacijos kūrybingą jau
nystę.

Būdingas šiuo atžvilgiu yra 
amžininkų liudijimas. Etninis ir 
kultūrinis jauno Mickevičiaus 
svetimumas to meto lenkiškajai 
aplinkai buvo stipriai jaučia
mas; galima kalbėti net apie 
tam tikrą atstūmimo reakciją. 
Pavyzdžiui, anų laikų lenkų li
teratūros klasiko Kozian epite
tuose, skirtuose Mickevičiui, ga
lima rasti ir tokius posakius, 
kaip “pinska glova” (suprask, 
svetimas, ne mūsų). Esą tas ne
tašytas svetimkraujis išsišokė
lis iš Lietuvos glūdumų, rašan
tis, ką jam “purvinos skalbėjos 
į ausį pašnabždėjo”, tik drums- 
čiąs lenkų jaunimui galvas. Ta
čiau jau ateinančiai lenkų kar- 

(Nukelta į 5-tą psl.)
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šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II lankymosi metu Brazilijoje eina į benediktinų Šv. Ameriko kolegijos koplyčią. De
šinėje — Sao Paulo kardinolas Dom PAULO EVARIŠTO ARNS, kairėje — kun. PR. GAVĖNAS, pasiruošęs įteikti 
šv. Tėvui seiniečių laišką, kuriame iškeliamos lenkų daromos skriaudos lietuviams Seinuose

Pataisymai ir papildymai
KUN, JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS

1980. VII. 31 d. “Tėviškės 
Žiburiuose” buvo išspausdintas 
Rimo Amalviškio aprašymas 
Šv. Tėvo viešnagės Brazilijoje. 
Kaikurie aprašyme pateikti 
duomenys reikalingi patikslini
mo.

Sao Paulyje buvo ne Jose de 
Anchieta beatifikacija, o tik šv. 
Mišios naujo palaimintojo gar
bei. Pati beatifikacija, kaip ir 
visos kitos beatifikacijos, įvyko 
Romoje Šv. Petro bazilikoje ir
aikštėje.

Žurnalistų apskaičiavimu, 
Campo de Marte aikštėje daly
vavo apie pusantro milijono 
žmonių. Kadangi didžioji jų da
lis į aikštę rinkosi iš ryto, tai iš 
vakaro aikštėje galėjo būti keli 
ar keliolika tūkstančių žmonių, 
o ne “milijoninės minios”.

Vaikų susitikimas su Šv. Tė
vu buvo ne Ibirapuera parke, o 
Morumbi, Šv. Ameriko kolegi
jos koplyčioje; ir tų vaikučių 
nebuvo “daug tūkstančių”. 
Kiekviena parapija turėjo tei
sę pasiųsti Į susitikimą du vai
ku. Tai iš viso jų buvo nepilnas 
.tūkstantis.

Netiksliai apibūdino kores
pondentas darbininkų susitiki
mą su popiežium. 90% tų dar
bininkų padarydamas “kietų 
marksistinių nuotaikų”. Į dar
bininkų susirinkimą kiekviena 
parapija gavo po du šimtu pa
kvietimu su nurodymu, kad jie 
būtų išdalinti darbininkams, 
kurie dalyvauja parapijos gyve
nime. Padaryti šiuos krikščio
nis darbininkus 90% marksis
tais yra didelė netiesa. Kad la
biau sceną sudramatintų, ko
respondentas iš purkšnos pada
rė smarkų lietu. Visiems, kurie 
dalyvavo susitikime ar stebėjo 
per televiziją, susidarė labai 
malonus įspūdis. Darbininkai 
nuolatos kėlė Šv. Tėvui ovaci
jas, o jis kalbėjo į juos kaip tik
ras tėvas, suprantąs jų reikalus 
ir rūpesčius. Darosi neaišku, iš 
kur Amalviškis ištraukė “šiur
pų vaizda su kraujo ir keršto 
trokštančiomis miniomis”.

Didžiausio patikslinimo rei
kalingas yra aprašymas lietu
vių dalyvavimo. Lietuvių pa
stangų dėka buvo išrūpinta 
tūkstantis rezervuotų vietų 
“Tylos Bažnyčiai”. Mūsų lai
mei, tos vietos buvo arčiau ai-, 
toriaus, negu buvo galima tikė
tis. Jos' buvo paskirstytos visom 
tautybėm, priklausančiom “Ty
los Bažnyčiai”. Kadangi dauge
lis jų kolonijų yrą labai mažos 
arba turi labai mažai katalikų 
(pvz. latvių delegacijoje buvo 
visi liuteronai su savo pastoriu
mi), tai lietuviams teko liūto 
dalis. Lietuvių šiose rezervuo
tose vietose dalyvavo šimtas as
menų. Daugiau kaip pusė jų 
buvo apsirengusi tautiniais dra
bužiais — tiek berniukai, tiek 
mergaitės ir kelios ponios. Tai 
buvo pati didžiausia su tauti
niais drabužiais dalyvavusi gru
pė.

Kiekvienas sveikos nuovokos 
dalyvis žinojo, kad nebus jo
kios galimybės kalbėtis su po
piežium, tai Į neišmintingą žur
nalisto paklausimą atsakė kiek
vienas pagal savo supratimą. 
Kadangi lietuvių grupė savo 
tautiniais drabužiais atkreipė 
daugiau dėmesio, tai tų paklau
simų buvo daug ir visokių.

Mums atrodė, kad tarptauti
niu atžvilgiu “Tylos Bažnyčia” 
buvo didesnis ir svarbesnis ob
jektas, negu -tik lietuviški rei

kalai atskirai, todėl ir buvo ap
sispręsta už “Tylos Bažnyčią”. 
Lenkams atrodė kitaip. Jie atsi
sakė dalyvauti kartu, tikėda
miesi, kad rūpindamiesi tik sa
vo mažesne grupe, gaus geres
nes vietas.

Nors Amalviškis šią repre
zentaciją nuvertino, tačiau bra
zilų spaudai ji atrodė reikšmin
ga: tiek grupė, tiek plakatai ne
kartą buvo parodyti televizijoj 
ir keliuose laikraščiuose.

Svarbi ji atrodė ir “Tylos 
Bažnyčios” persekiotojams. Če

Lietuva -'u<
Klaipėdos krašto vokiečių laikraš

tis V. Vokietijoje “Memeler Dampf- 
boot” 1980 m. 8 nr. išspausdino kri
tišką straipsnį, kuriame parodo sa
vo nepalankumą lietuvių tautai, ko
vojančiai už jai priklausančias etno
grafines — istorines žemes. Atrodo, 
buvusių Lietuvos vokiečių nusista
tymas nepasikeitė ir po 40 metų. 
Čia spausdiname straipsnio vertimą.

RED.

Šiomis savaitėmis buvo prisi
mintas Baltijos valstybių sava
rankiškumo žlugimas, Įvykęs ly
giai prieš 40 metų. Sovietų Są
junga išbraukė tada vienu 
plunksnos pabraukimu trijų 
Baltijos tautų 20 metų trukusią 
pilną vilčių laisvę. Mes, klaipė
diečiai, klaikiai tada pergyveno
me, kai arti mūsų kaimų ir so
dybų staiga nusileido geležinė 
uždanga. Mes tada dar nesuvo
kėme ir nenumatėme, kad po 
ketvertų metų ir mus ištiks tas 
pats likimas.

Panašaus likimo ir jausmo 
vedami mes, klaipėdiečiai, šian
dien gerai suprantame ir žino
me, koks skausmas slegia baltie- 
čius, gyvenančius nelaisvėje, 
arba tuos, kurie pasirinko emi
graciją. Ypač mūsų kaimyninei 
lietuvių tautai norėtume sušuk
ti, kad jos himnas “Lietuva, tė
vynė mūsų” nenustotų skambė
jęs: “Lietuva, tėvynė mūsų, tu 
didvyrių žemė, iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia!”

Ypač mes, vokiečiai, labai ge
rai suprantame, kad ir lietuviai 
savo tėvynę už vis labiau myli. 
Tačiau šio supratimo vedami 
mes norėtume lietuviams sušuk
ti, kad jie apsiribotų tautų apsi
sprendimo teise. Ypač mes, vo
kiečiai, labai gerai žinome, kad 
po dviejų sunkių karų labai 
daug praradome ir, žmoniškai 
žiūrint, mes tų nuostolių niekad 
neišlyginsim arba gal tik po de
šimtmečių arba šimtmečių. 
Strassburgas mums rūpi nema
žiau kaip Karaliaučius arba 
Klaipėda, ir visdėlto supranta
me, jog Elsasso turėjome išsi
žadėti, kad galėtume taikiai gy
venti su Prancūzija.

Kas kita yra su mūsų rytų 
kraštais. Kaip lietuviai išeiviai 
ilgisi laisvos Lietuvos, kuri ligi 
1940 m. buvo laisva ir galimai 
greičiau vėl tetampa laisva, taip 
ir mes, rytų vokiečiai, ilgimės 
mūsų gimtinės kraštų. Juo la
biau, kad lig šiol nėra jokių tai
kos sutarties potvarkių, liečian
čių rytų erdvę. Tad galime, pri
valome ir turime nenustoti vil
ties dėl Pomeranijos, Silezijos, 
Vakarų bei Rytų Prūsijos ir, ži
noma, Klaipėdos krašto.

Galėtume ir mes kaimyninėje 
draugystėje ir kartu minėti 40- 
tas Baltijos kraštų laisvės nete
kimo metines, jeigu lietuvių iš
eiviai nebūtų kitaip norėję? 
Anglijos lietuvių Londone lei
džiamas savaitraštis “EL”, ku- 

koslovakijos konsulas, pavyz
džiui, pasikvietė slovakų kolo
nijos vadus ir gąsdino juos viso
kiais būdais, kad nedalyvautų 
su “Tylos Bažnyčia” popiežiaus 
pamaldose. Ir, gaila, šitie gra
sinimai turėjo savo pasekmes 
— iš slovakų liko tik vienas se
nas ir ligotas kunigas. Bet pats 
faktas liudija, kad persekioto
jams tas dalyvavimas buvo kaip 
“vilkui ašaka gerklėje”.

Mes galėjome patikslinti tik 
tuos atvejus, kur patys dalyva
vome ir savo akimis matėme.

jber diles"?
rio pirmojo puslapio antraštę 
puošė ir Klaipėdos miesto her
bas (švyturys), sugalvojo geres
nę antraštę — žemėlapi, kuri 
mes savo skaitytojams siūlome 
gerai apmąstyti. Londono lietu
viai svajoja čia apie tėvynę, ku
rios niekada nebuvo ir. kurios 
niekados nebus. Kiekvienas su
pranta, kad Kaunas priklauso 
Lietuvai, bet su Vilnium jau 
prasideda apmaudas. Kodėl Lie
tuva išsisus 20 metų ginčijosi 
su Lenkija dėl Vilniaus krašto? 
Ar tai dėl 25% ar 30% lietuvių, 
kurie gyveno apie Vilnių? Ką 
Lietuva nori pradėti su Gardi
nu? Dėl to tegu rusai ir lenkai 
jaudinasi, jeigu jiem iš viso rū
pi Lietuva.

Mums, klaipėdiečiams ir ryt
prūsiečiams, rūpi visų pirma 
mūsų tėvynė. Klaipėdos kraštas 
nuo ordino laikų ligi 1945 m. 
(lietuvių aneksiją nuo 1923 
iki 1939 m. išskyrus) niekad ne
buvo lietuviškas. Ir net per tuos 
16 metų pravestus 5 laisvus rin
kimus, nežiūrint lietuvių prie
kabių ir trukdymų, per 80% 
klaipėdiečių pasisakė už Vokie
tiją ir šį savo nusistatymą jie 
parodė ir 1944 m. pasitraukda
mi į vakarus. Taigi dėl žemėla
pyje minimos Klaipėdos Lietu
vai visai nereikėtų sielotis. Bet 
“Europos Lietuviui” nepakanka 
vien tik Klaipėdą emigrantams 
ir okupantams atiduoti. Jam 
taip pat reikalingas ir Karaliau
čius, kuriuo lietuviai savo laik
raščio antraštę puošia. Prūsų 
karūnavimo, Kanto ir Hamma- 
no miestas tampa Londono lie
tuviams “lietuvišku”, nes prūsų 
kurfuerstai ir karaliai kartu su 
prūsų mokslininkais iš čia plė
tė lietuvišką kultūrą ir religiją 
į buvusius atsilikusius rytų 
kraštus. Kiekvienas rytprūsietis 
turėtų šį žemėlapį atidžiai pasi
žiūrėti; šalia Karaliaučiaus ran
dama Tilžė, Gumbinė ię Įsrutį 
kaip lietuviškos sritys.

Prisiminkime, kiek problemų 
maža . Lietuvos valstybė turėjo 
pasiskelbusi savo nepriklauso
mybę, koks skurdus pasiliko 
ūkininko gyvenimas, kaip men
kai buvo aprūpinami valdinin
kai ir tarnautojai! Ar negalėjo 
lietuviai apsiriboti ir savo res
publiką konsoliduoti? Vietoje 
to jie užėmė Klaipėdos kraštą, 
kuris jiems visą laiką tik daug 
nemalonumų ir apmaudo suda
rė. Vietoje to Vilniaus kraštas 
tapo vaidų objektu ir Lenkija 
tapo mirtinu Lietuvos priešu. 
Keturiasdešimčiai metų praslin
kus, tektų laukti, kad išeivijos 
lietuviai sieks ir j ieškos draugų 
tik laisvo apsisprendimo teise, 
pagristos valstybės atstatymo. 
Tačiau vietoje to — Lietuva, tė
vynė mūsų — ueber alles!

(Straipsnio pabaigoje yra Įdė
tas praplėstinis Lietuvos žemė
lapis “Europos Lietuvio” vinje
tėje). Vertė J. P.

Atsiliepiant Į vilniečio
komentarus Perskaičius rašinį "Su aparatu per 

petį" propagandiniame laikraštyje

STASYS JUZĖNAS

Į mano straipsnį “Viešnagė 
Lietuvoje ir Europoje”, spaus
dintą “T. Žiburiuose”, atsiliepė 
Vladas Rimkus. Pradžioje savo 
komentarų jis rašo, kad aš pasi
rašiau slapyvardžiu. Dėl to ne
siginčysiu, tai joks nusikalti
mas. Juk ir Stalinas su Leninu 
rašydavosi slapyvardžiais. Ma
nau, kad tiek autorius, tiek tik
rasis su ta pavarde nepyks.

V. Rimkus savo straipsnyje 
skirsto užsienio turistus lietu
vius Į protingesnius, kurie pa
silieka sau pretenzingus įspū
džius, ir kvailesnius, kurie pa
rašo emigracinei spaudai. Ta
čiau kodėl nutylėti viešnagę 
savo tėvynėje Lietuvoje ir ap
rašyti tiktai kitus kraštus? Įsi
jautęs Į autoriaus situaciją, su
prantu ir esu dėkingas už pata
rimą, kad tyla yra gera byla. 
Juk ir autoriui Vladui nebūtų 
reikėję net jam pačiam netikė
tinų komentarų rašyti, o man 
juos su šypsena skaityti.

V! Rimkus įžiūri mano men
taliteto ribotumą ir dvasios po
reikių menkumą. Tai jo asme
ninė nuomonė, ir aš ją gerbiu. 
Emigracinė spauda tokių augš- 
to mentaliteto ir dvasios porei
kių platumo iš rašančio straips
nį ir nereikalauja, kaip “GK” 
Vilniuje. Tiesą pasakius, pasi
mokyti mentaliteto ir dvasios 
poreikių platumo norėčiau, bet, 
jeigu neklystu, tokią mokykla 
yra tik Maskvoje. O {ai pertoli.

V. R. komentuoja mano epi
zodinius faktus, kad kažkas ne
įleido pasidairyti į operos ir ba
leto rūmus, kad prie kiosko at
sistojau iš priešingos pusės be
siformuojančiai iš autobuso iš
lipusių naujai eilutei, kad ir at
siprašęs išgirdau sakant: “Atsi
prašai, bet vistiek pirmas nusi
pirkai”. . . Sutinku, kad tokių ir 
dar temperamentesnių epizodų 
galima prisirinkti ir Amerikoje. 
Tai smulkmenos, tarsi, neišven
giamos dulkės ant skrybėlės. 
Nepagalvojau, anot autoriaus, 
kad pasidairymui reikalingos 
gidės-palydovės. Tikrai būtų 
buvę žavu tas šaunias ir gražias 
lietuvaites pašonėje turėti.

Su V. R. komentarais apie 
tris tautiškais drabužiais apsi
rengusius akademikus, kurie 
įvedė mane į operos ir baleto 
rūmuose vykstantį Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakties 
paminėjimą, pilnai sutinku, kad 
jie man parodė širdį, pavaišino, 
pavedžiojo. Aš jiems esu labai 
dėkingas ir skolingas. Jeigu jie 
(viena graži, liekna, šauni lie
tuvaitė ir du šaunūs džentelme
nai lietuviai) norėtų pamatyti 
mūsų benamių lietuvių gyveni
mą JAV-se, dainų ir šokių šven
tes ir kraštą, stengčiausi juos 
pasikviesti. Nežinau ar sugebė
jau, bet stengiausi išreikšti pa
dėką savo straipsnyje “Viešna
gė Lietuvoje ir Europoje”.

Kai kalbama apie entuziazmo 
buvimą ar nebuvimą, kai Mask
vos svečias pasakė “Nevažna 
400-sto data, važna našy revo- 
liuciji data” ir t. t., — tai čia. 
reiškėsi individuali stebėtojo 
nuomonė. Jos nepasversi, nes 
nėra tam svarstyklių. O pagal 
autoriaus žodyną, reiškėsi 
“mentaliteto ribotumas ir dva
sios poreikių menkumas”. Išva
das tepasidaro patys skaityto
jai.

V. R. straipsnyje “Su apara

Šiluvinės Marijos šventės proga Klevelando Šv. Jurgio parapija surengė 
specialią iškilmę, kurioje buvo pagerbtas a.a. arkiv. Jurgis Matulaitis. Kon
certinėje programoje pasirodė Linda Ruzgaitė, kurią sveikina katalikių mo
terų sąjungos atstovė S. Radzevičiūtė Nuotr. V. Bacevičiaus

tu per petį” kaikur prasilenkia 
su tikrove, faktais, straipsnio 
eiga ir t. t. Pvz. jis rašo, kad aš, 
nepastebėjęs salėje. . . entuziaz
mo, išėjau lauk ir nuėjau į krau
tuvę pasižiūrėti, kur ant stalų 
guli ritiniai medžiagos ir t. t. 
Netaip — mes su šauniais stu
dentais išskubėjom į universi
teto kiemą, nes ten buvo įdo
mūs fakultetiniai pasirodymai 
ir po to studentija rikiavosi pa
radui (krautuvėj buvau visai 
kitu laiku).

Dabar pradedu manyti, kad 
su aparatu per petį vaikščioti 
Vilniaus gatvėmis buvo nekuk
lu, lyg būčiau su pretenzija į, 
pasak V. R., kažkokį pranašu
mą, nors niekas neatsigręžė pa
žiūrėti. Sutinku, kad tai buvo 
mano klaida — gėriau būtų bu
vę aparatą prisirišti prie juos
mens. Tada didingiau būtų 
skambėjęs V. R. straipsnis “Su 
aparatu per pilvą” ir būtų iš
vengta pasipiktinimo.

Savaime suprantama, kad 
V. R., turėdamas didelį mentali
teto- perteklių ir dvasios porei
kių platumą kitaip ir negalėjo 
rašyti. Tik įdomu, kiek sovietų 
okupuota Lietuva turi tokių 
žmonių: ar jie sudarytų daugu: 
mą laisvuose balsavimuose? 
Tiesa, ir pas mus priešingame 
poliuje yra šiek tiek “augštes- 
nio mentaliteto” žmonių, kurie 
pasiskaitę mano straipsnį sakė, 
kad aš turėčiau laukti iš Vil
niaus kažkokio liaudžiai nusi- 
pelnusio rašeivos medalio, nes 
viskuo žavėjausi, viskas gražu 
man buvo. Gaila, kad neturėjau 
Schopenhauerio akylumo ir ne
galėjau pamatyti pro mūro sie
nas juodo vargo, kurio visur 
netrūksta ir kurį norėtų, kad 
matyčiau, vienas polius. O aš gi 
norėčiau būti tuo, kuo esu — 
lietuviu, kaip mano tėvas ir pro
tėviai, be svetimųjų valios pri
metimo ir be tautinio, ideologi
nio, socialinio išnaudojimo.

Įvairume glūdi grožis — juk ir 
lankos, išmargintos įvairiomis 
gėlėmis, yra gražesnės už viena
spalves. Gal todėl mes čia, o 
jūs ten, kad ir būdami įvairių 
nuomonių, kaip tos pačios tau
tos vaikai turėtume jieškoti su
gyvenimo vieningai kovodami 
prieš betkokią ir betkur pri
mestą skriaudą.

Atrodo, V. R. neperdaug pa
tiko mano domėjimasis praei
vių kalba Vilniuje. Esą aš gau
džiau praeivių garsus. Nieko 
nuostabaus, nes V. R. gal neži
no, kad emigraciniai lenkai ga
landa kirvius, sakydami, jog 
Vilnius yra Lenkijos ir lenkai 
ten gyvena. Įsitikinau, kad Vil
niuje, amžinoje Lietuvos sosti
nėje, yra apie 45% lietuvių. 
Tuo labai džiaugiuosi.

V. R. protarpiais savo ko
mentaruose paminėjo eilę nebū
tų ir mano nerašytų dalykų, bet 
tai suprantama: autorius, turė
damas platų akiratį, galėjo iš
skaityti daugiau, negu buvo pa
rašyta turisto su siauru akira
čiu. Be to, savo “Viešnagėje 
Lietuvoje ir Europoje” nieko 
nenorėjau mokyti, o tik pats pa
simokyti. Tai buvo ir pabrėž
ta.

Manau, kad suprantu V. R. 
humoristinius komentarus. Jei
gu sėdėtume šalia vienas kito, 
kur nors Vilniaus klube, išger- 
tume bokalą alaus ir uždainuo
tume “Nusijuok, nusijuok ka
pitone. . .”
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Du informacinės tarnybos žmonės, susitikę- Kanados Lietuvių Dienose Ha
miltone. Iš kairės: “Amerikos Balso” korespondentas ir “Pasaulio Lietuvio” 
redaktorius R SAKADOLSKIS ir Lietuviu Informacijos Tarnybos vedėjas 
kun. K. PUGEVIČIUS iš JAV-bių Nuotr. J. Miltenio

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Rūpesčiai nemažėja
K. BARONAS

Vokietijos LB darbuotojų su
važiavimas įvyko Vasario 16 
gimnazijos patalpose spalio 18- 
19 d. d. Jį pradėdamas VLB 
pirm. A. Šmitas pasidžiaugė 
gausiu atstovų dalyvavimu, pa
linkėdamas nuoširdžiai spręsti 
lietuviško gyvenimo klausimus. 
Vasario 16 gimnazijos dir. J. 
Kavaliūnas trumpame žodyje 
kreipėsi į darbuotojus — į mū
sų išeivijos avangardą, prašyda
mas juos nepamiršti vienintelės 
lietuvių gimnazijos, atkreipti 
dėmesį į finansinę pusę, artė
jančią 30-ties m. gimnazijos gy
vavimo sukaktį. Vyriausias am
žiumi Vokietijos LB narys J. 
Glemža savo pareiškime-svei- 
kinime džiaugėsi gražiai pavy
kusią “Sodo” švente ir gautom 
“Labdaros” dr-jai pajamom (pi
nigai skiriami mokslą einan
čiam jaunimui).

Apie Vokietijos lietuvių gy
venimą platų pranešimą (pasi
naudodamas gautomis anketo
mis) padarė pirm. A. Šmitas. 
Registruotų narių esama beveik 
1000, o rinkimuose Į VLB kraš
to tarybą sąrašuose 784. Pilnai 
veikia 11 apylinkių. Tokiu bū
du lietuvių skaičius Vokietijo
je būtų apie 3000-4000. Muen- 
chene veikia lituanistinė mo
kykla, dvi tautinių šokių gru
pės, tačiau neturima nė vieno- 
choro. Anketose buvo įrašytas 
71 vaikas ir 176 jaunuoliai. Ša
lia apylinkių valdybų gražiai 
veikia moterų klubai (8 sk.), 
kultūros dr-ja, baltiečių krikš
čionių s-ga, jaunimo s-ga. Pra
dėta stipriau bendradarbiauti 
su baltiečiais, minint okupaci
ją ir sibirinius išvežimus. Su
rengta “Sodo” šventė, vaikų 
stovykla (dalyvavo 42 vaikai), 
dalyvauta Europos lietuviškų 
studijų savaitėje. Visi mokyto
jų etatai gimnazijoje yra užpil
dyti, tačiau Vasario 16 gimnazi
jos finansinė padėtis yra labai 
bloga. Metinis biudžetas — 
900.000 markių, kurių 550.000 
gaunami iš Vokietijos vyriausy
bės, 38.000 iš katalikų vyskupų. 

Naujas lietuvių 
kelionių biuras 

Simons
Travel Service

IR KA 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. 
Sudaromos individualios ir grupinės kelionės į visas pasaulio šalis 
pagal pageidaujamą maršrutą bei datą. Smulkesnių informacijų 
teirautis: te| (41fi) arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont." Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simon a television
® į, Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Likusi suma priklauso lietu
viams. Šiuo metu esama beveik 
100.000 skolos. Paruoštas pini
ginis vajus pačioje Vokietijoje 
ir užjūryje.

Nuodugnesniam lietuviško 
darbo planų paruošimui pasi
dalinta sekcijomis: 1. organiza
cinė (vad. J. Barasas), kurios 
uždavinys — apsvarstyti nario 
įnašą, statuto keitimą, narių 
susirinkimus ir pan., 2. kultūri
nė (vad. A. Grinienė), kurios už
davinys — aptarti lituanistinės 
mokyklos, vaikų stovyklos, jau
nimo klausimus; 3. politinė 
(vad. J. Lukošius), kurios sritis 
— santykiai su disidentais, vo
kiečių organizacijomis, infor
macija ir pan.

Pirmoje sekcijoje pageidau
ta, kad apylinkių valdybos, 
krašto taryba ir krašto valdyba 
būtų renkamos trejiem metam, 
o nario Įnašas būtų garbės pa
reiga. Nesumokėjimas neturė
tų reikšti nario pilnateisišku- 
mo praradimo.

Kultūrinėje sekcijoje pagei
dauta suorganizuoti bent kartą 
į metus jaunų šeimų suvažiavi
mą, įsteigti kultūros dr-ją, su
rengti reprezentacinį vokie
čiams parengimą, organizuoti 
stipresnius kultūrinius rengi
nius lietuviams.

Politinė sekcija siūlė rasti 
kelią į vokiečių spaudą, radiją, 
arčiau bendradarbiauti su lat
viais ir estais (paskutiniu metu 
ryšiai nutrūko). Gražių sumany
mų tuo klausimu iškėlė kun. V. 
Šarka, ypač vokiečių spaudos 
srityje. Suvažiavimas baigtas 
Lietuvos himnu. Vakare gra
žiai pabendrauta.

Į Vokietijos LB krašto tary
bą sutiko kandidatuoti: K. Ba
ronas, V. Bartusevičius, G. Bau- 
ras, A. Bernatonis, M. Damb- 
riūnaitė-šmitienė, M. Desle- 
ris, K. Ivinskis, E. Juodvalkė, 
J. Kavaliūnas, M. Landas, V. 
Lenartas, T. Lipšienė, A. Lip- 
šys, E. Lucienė, J. Lukošius, P. 
Nevulis, A, Palavinskas, J. Sa
bas, V. šarka, V. Simon, M. Šiu- 
šelis, A. Šmitas, J. Valiūnas, Ž. 
Vilčinskaitė, A. Vitkus.
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@ PAVERGTOJE TETOJE @ LIE IUVIAI PASAULYJE
TARNAVO MASKVAI

Spalio 4 d. sukako 90 metų, kai 
Užbaliuose, Vilkaviškio apskrityje, 
gimė gen. Itn. Vincas Vitkauskas, 
suvaidinęs dideli vaidmenį privers
tiniame Lietuvos įjungime į Sovietų 
Sąjungą, jau 40 metų trukusioje so
vietinėje jos okupacijoje. Devynias
dešimtojo gimtadienio proga apie jį 
“Tiesos” spalio 4 d. laidoje prašne
ko centr'nio Lietuvos archyvo ar- 
cheografė Dalia Žukauskienė savo 
raš'niu “Ištikimas liaudžiai”. Iš tik
rųjų jame atskleidžiama ne kažkokia 
1S65 m. mirusio V. Vitkausko ištiki
mybė Fetuvių tautai, bet jo tarnyba 
Maskvai. Rašoma, kad V. Vitkauskas
1939 m. rudenį vadovavo Lietuvos 
kariniu dalinių rinktinei, kuri buvo 
nusiųsta į Vilnių ir jo kraštą, o 1940 
m. pavasarį jam buvo patikėta ne
priklausomos Lietuvos kariuomenės 
vadovybė. Jo tikrasis veidas išryš
kėjo, kai buvo gautas ultimatumas 
iš Maskvos įsileisti papildomus Rau
donosios Armijos dalinius. Prez. A. 
Smetona sušaukė savo vyriausybės 
posėdį naktį iš birželio 14 d. j 15 d. 
Prez. A. Smetona norėjo suorgani
zuoti karinį pasipriešinimą, bet jam 
nepritarė kariuomenės vadas: “V. 
Vitkauskas, būdamas ištikimas Lie
tuvos liaudies sūnus, doras patrio
tas, griežtai pareiškė, kad reikia su
tikti su Tarybų Sąjungos reikalavi
mais. Tiesiai iš posėdžio kariuome
nės vadas nuvyko į Lietuvos—Balta
rusijos pasienyje esančią Gudagojaus 
stotį, kur su Raudonosios Armijos 
vadovybės atstovais pasirašė sutartį 
dėl papildomų tarybinių dalinių 
įžengimo į Lietuvą. Grįžęs išleido 
įsakymą, įpareigojantį visų Lietu
vos kariuomenės dalinių vadus man
dagiai ir draugiškai sutikti Tarybi
nę Armiją, visokeriopai jai padėti...” 
Taigi kariuomenės vadas uždraudžia 
savo kariams tik vienai Maskvai ža
lingą istorinės reikšmės pasiprieši
nimą.

IŠDAVIKŲ EILĖSE
Už paslaugą sovietiniams okupan

tams V. Vitkauskui buvo leista bir
želio 17 d. įsijungti į vadinamąją 
liaudies vyriausybę gynybos minis- 
teriu ir kariuomenės vadu. Maskva 
jį pasirinko ir kandidatu į “liaudies 
seimą”, kuris turėjo uždavinį Lietu
vą įjungti į Sovietų Sąjungą. V. Vit
kauskas dalyvavo tos “malonės” pas 
augščiausiąjį sovietą prašiusiame po
sėdyje Maskvoje. Pasak D. Žukaus
kienės, jis nesitenkino tik tuo po
sėdžiu: “Savo kalboje, pasakytoje
1940 m. rugpjūčio 4 d. per Maskvos 
radiją, generolas V. Vitkauskas, kaip 
Lietuvos liaudies atstovas, tvirtai pa
reiškė, kad nuo šiol Lietuvos liaudies 
kariuomenė, būdama Raudonosios 
Armijos sudėtyje, narsiai ir didvy
riškai gins brangias ir bendras vi
soms tarybinėms tautoms idėjas. V. 
Vitkausko autoritetas, ištikimybė 
liaudžiai turėjo didžiulę reikšmę, 
pertvarkant buvusią buržuazinę Lie
tuvos kariuomenę į Liaudies kariuo
menę, kuri 1940 m. rugpjūtyje bu
vo performuota į Raudonosios Ar
mijos 29-ąjį šaulių teritorinį korpu
są. V. Vitkauskas buvo paskirtas 
korpuso vadu ir daug dirbo, apmo
kydamas karius. Jam buvo suteiktas 
Raudonosios Armijos generolo leite
nanto laipsnis ..Už nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės paverti
mą raudonuoju šaulių korpusu V. 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas TALKA
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M TL6

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 val.r penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $15,000,000
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1981 metais 

13 dienų su giminėm

(1982 m.)

VILNIUS-RYGA — balandžio 30 — gegužės 14
VILNIUS-RYGA — gegužės 14 — gegužės 28
VILNIUS-RYGA — gegužės 28 — birželio 11
VILNIUS-RYGA — birželio 11 — birželio 25
VILNIUS-RYGA — liepos 9 — liepos 23
VILNIUS-RYGA — liepos 23 — rugpjūčio 6
VILNIUS-RYGA — rugpjūčio 6 — rugpjūčio 20
VILNIUS-RYGA — rugpjūčio 20 — rugsėjo 3
VILNIUS-RYGA — rugsėjo 3 — rugsėjo 17
VILNIUS-RYGA — gruodžio 21 — sausio 4

Kelionė i Meksiką
kartu su Čikagos lietuviais golfininkais vienai savaitei.
Išvykstama sausio 23 d. Smulkesnių informacijų teirautis

tel. (416) 537-3063 ir 532-8772
2385 Dundas St. WToronto, Ont., Canada M6P 1X2

Vitkauskui buvo atsilyginta sovieti
niu laipsniu, kurio jam taip ir nepa
vyko paaugštinti — mirė taip pat 
tik sovietiniu generolu leitenantu. 
Iš D. Žukauskienės rašinio matyti, 
kad 1942-45 m. V. Vitkauskas dirbo 
dėstytoju karinėje Vorošilovo akade
mijoje Maskvoje. Grįžęs sovietų 
okupuotoji Lietuvon 1946 m., tega
vo karinės katedros vedėjo pareigas 
Kauno universitete, paskelbė Mask
vai reikšmingus atsiminimus, 1950 
m. įsijungė į sovietų kompartiją, bu
vo renkamas į augščiausiąją okupuo
tos Lietuvos tarybą. Taip savo tar
nybą Maskvai ir užbaigė be ypatingo 
okupantų atpildo mirtimi 1965 m.

UNIVERSITETO KNYGYNAS
Vilniaus universiteto rektorius J. 

Kubilius rugsėjo 25 d. atidarė naują 
knygyną l.tuanistikos centre. Patalpų 
restauratoriai jį įrengė M. K. Sar
bievijaus kiemo rytiniame sparne, 
kur prieš 400 metų buvo įsikūrę 
amatininkai, įvairios ūkinės tarny
bos. Pusrūsio atnaujinimo projektą 
buvo paruošęs architektas V. Vizgir
da. Jame išaugo erdvi knygyno pre
kybos salė bei kitos patalpos. Jų pra
eitį primena aptiktas ir išsaugotas 
buvusios kalvės žaizdras. Dvejus me
tus busimajame knygyne darbavosi 
dail. A. Kmieliauskas, skliautuo
tose lubose kurdamas daugiau kaip 
100 kv. metrų freskų kompozicijas, 
atskleidžiančias Vilniaus universite
te suklestėjusius mokslus. Įjungta 
ir 20 mokslo, meno bei literatūros 
pradininkų Lietuvoje portretų. Sie
ninė tapyba atlikta retai dabar be
naudojama antikine “šlapiosios fres
kos” technika, sodresnėmis bei pa
tvaresnėmis padarančia spalvas. 
Ąžuolinių baldų paviršius buvo pa
dengtas ne laku, o sėmenų aliejumi 
ir terpentinu, kurie apsaugoja natū
ralią medžio faktūrą. Knygynui taip
gi sukurti originalūs žibintai, grote
lės, langų vitražai.

KARDIOLOGAI IŠ JAV
Lietuvoje, pasinaudodami JAV ir 

Sovietų Sąjungos bendradarbiavimo 
sutartimi, lankėsi keli amerikiečiai 
kardiologai. Jų pavardės pateikiamos 
lietuviška gal nevisiškai tikslia ver
sija: širdies, plaučių ir kraujo vals
tybinio instituto direktoriaus pava
duotojas prof. P.- Fromeris, Vašing
tono universiteto biostalistikos kated
ros prof. L. Fišeris, Bostono miesto 
ligoninė.; kardiologinio skyriaus ve
dėjas prof. V. Hudas, Niujorko uni
versiteto širdies ir kraujagyslių sky
riaus vedėjas prof. F. Klokas, Ala- 
bamos universiteto medicinos centro 
prof. A. Obermanas. Svečiai iš JAV 
turėjo progą susipažinti su Kauno 
širdies ir kraujagyslių sistemos fi
ziologijos ir patologijos institute at
liekamais išeminės širdies ligos ty
rimais, ten taikoma automatine elek
trokardiogramų analizės praktika. 
Vilniaus matematikos ir kiberneti
kos mokslinio tyrimo institute ameri
kiečiai susitiko su automatizuotos 
ritmografų analizės sistemos kūrė
jais.

KOLCHOZAS SU TELEFONU
Pirmuoju pilnai telefonizuotu kol

chozu Lietuvoje tapo Krėtingos rajo
no “Jaunoji gvardija”, pasitačiusi 
automatinę 450 numerių telefono 
stotį. Telefonai -dabar įrengti visuose 
gamybiniuose skyriuose, visuomeni
nės paskirties pastatuose, kolchozi- 
ninku butuose. V. Kst.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 10%%
term, depozitus 1 m. 11%% 
term, depozitus 3 m. 11%% 
reg. pensijų fondo 10%

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 1 3 %-l 4% 

asmenines paskolos 15%

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos Vašingtone suruoštame priėmime. Iš kairės: kun. K. PUGEVIČIUS, kongreso 
narys B. DONELI.Y, visuomeninių reikalų tarybos pirm. inž. GEČYS (įteikia dr. T. Remeikio knygą), L. KOJELIS, 
adv. E. RASKAUSKAS Nuotr. A. Bagdonavičiaus

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

rengiamas
1980 m. lapkričio 22, 
šeštadienį,? v. v.r 
DELHI lenkų salėje 
(234 Main Street).

• Paskaitininkas — LŠST pirmininkas 
KAROLIS MILKOVAITIS iš Čikagos.

• Meninėje programoje — Londono "Baltija".
• Bus muzika, šokiai, veiks bufetas.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
DLK Gedimino šaulių kuopos valdyba

London, Ontario
NESIRODO STUDENTAI. Vakarų 

Ontario universitetas Londone yra 
išaugęs į didžiulę akademinę institu
ciją. Jame yra dirbę ar dirba dau
giau ar mažiau jau spaudoje minėtų 
lietuvių, gyvenančių Londone. Kai 
pačių londoniečių šeimų prieauglis, 
pasiekęs studijų amžių, pradėjo stu
dijas jame, ligi studijų baigmės vei
kė Lietuvių Studentų Klubas, šis 
vietinis lietuvių prieauglis, baigęs 
studijas, prisijungė prie gana gau
saus skaičiaus ankstyvesnių, amžiu
mi vyresnių pokario akademikų. 
Kasmet jungiasi į jų būrį asmenys 
ir iš kitų įvairių vietovių, ypač iš 
didžiųjų lietuvių kolonijų, lietuviš
kų šeimų prieauglis. Jei būtų sureng
tas suvažiavimas reiktų didelės salės 
sutalpinti UW0 lietuviams akademi
kams.

Šiuo metu dauguma lietuvių šia
me universitete yra atvykėliai iš di
džiųjų lietuvių kolonijų, kaip Toron
tas, Hamiltonas, Montrealis. Ten, dar 
su tėvais gyvendami, tie studentai 
dalyvavo lietuviško gyvenimo sro
vėje. Labai nostabu, kad mažoji Lon
dono kolonija jų visai nemato pa
rengimuose, kurie ir raštu ir žodžiu 
skelbiami, kurie labiau už .pamaldas 
pagauna jaunimą. Nemato jų nė 
lietuvių šventovė, jos pamaldos, nors 
lietuviškasis jaunimas atvyko iš žy
mių, veiklių lietuvių parapijų, daly
vavę religiniais bei tautiniais princi
pais pagrįstose organizacijose, atli
kę įžodžius, žinoma, ir tėvai, ir vai
kai bus numones, kad studijos už 
viską svarbesnės. Bet ar tai motyvas 
visiškai dingti iš lietuviško kiemo? 
O gal maža, svetinga kolonija ne
užsitarnauja “lietuviško kiemo” var
do? O gal gi persiduoda iš tėvų į 
vaikus didžiųjų kolonijų “filosofija”, 
jog lietuvybė tik “pas mus”, kuri pa
sibaigia iš mūsų ištrūkus, mus pali
kus?

Kas lietuvių tėvų atžalyną ver
čia bėgti, tolintis nuo savųjų? Sa
vųjų pagarbos, savimi pasididžiavi

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

mo trūkumas ar jo perteklius? Tė= 
vai, klausdami savo studentus, kaip 
sekasi studijos, turėtų pasiteirauti, 
ar kitur išvykusi atžala jieško savo 
lietuviško identiteto bei kontakto, 
ugdyto savo namų, didžiųjų koloni
jų lietuviškų institucijų kiemuose, 
ar jų vengia visų nuostoliui.

E. Petrauskas

g HAMILTON
PADĖKA

Nuoširdžiausias ačiū visoms po
nioms už tokį brangų, puikų man su
ruoštą mergvakarį ir brangias dova
nas. Taip pat nuoširdžiausias ačiū 
ponioms Ninai Aleksienei ir Vandai 
Raguckienei už gražų vaišių stalą, 
išleidžiant mus į bažnyčią. Visom 
nuoširdžiai dėkingi —

Petrulė ir Viktoras 
Dums

“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” 
TUNTŲ SUKAKTIS. Lapkričio 16, 
sekmadienį, 3 v.p.p., švenčiame 30- 
ties metų sukaktį nuo skautų įstei
gimo Hamiltone. Kviečiame visas ir 
visus, per tuos 3 dešimtmečius pri
klausiusius mūsų skautiškiems vie
netams, su mumis tą sukaktį atšvęs
ti. Per abiejų tuntų eiles perejo daug 
skautiško jaunimo, tačiau tik maža 
dalis liko Hamiltone. Geresnės moks
lo įstaigos bei darbo sąlygos mūsų 
jaunimą išviliojo į didesnius centrus. 
Neturime adresų ir negalime visų as
meniškai pakviesti. Gal ir nevisi jų 
turėjo progos apie šią šventę spaudo
je paskaityti, todėl prašome tėvus 
savo sūnums bei dukroms apie tai 
pranešti ir mūsų vardu pakviesti.

Šventę pradėsime 3 v.p.p. pamaldo
mis Aušros Vartų šventovėje, daly
vaujant LSS augštiems pareigūnams 
ir apylinkių skautams bei vadovams. 
Šv. Mišių metu giedos jauna solistė 
Anita Pakalniškytė, o jai vargonais 
akompanuos AV parapijos choro di
rigentė Darija Deksnytė-Powell. Abi 
yra buvusios aktyvios “Širvintos” 

tunto skautės. Po panjaldų sukakties 
minėjimas bus tęsiamas Jaunimo 
Centre. Bus oficiali dalis ir meninė 
programa. Visi dalyviai įsijungsime į 
programą, kurioj pamatysime, išgir
sime ir pajusime visų 3-jų dešimtme
čių skautiškos veiklos pobūdį. Po pro
gramos bus proga prie užkandžių pa
sidalinti įspūdžiais ir kadaise išgy
ventais bendrais prisiminimais iš ma
lonių skautavimo laikų.

Kviečiame tėvus ir skautiškojo ju
dėjimo bičiulius toje šventėje daly
vauti.

Rengėjai

Weidenieciu 
suvažiavimas

Weidene (Hammerweg ir Meier- 
hof) buvusioje lietuvių pabėgėlių 
stovykloje gyvenusių visų skyrių 
mokinių, mokytojų ir Weideno la
gerio gyventojų bendras suvažiavi
mas planuojamas Čikagoje 1981 m. 
rugsėjo mėnesį Darbo Dienos savait
galyje. Buvę weidenieciai lietuviai, 
kurie numato dalyvauti, kviečiami 
nedelsiant kreptis į Edmundą Pet
rauską (394 Piccadilly St., London, 
Ontario, N6A 1S7, tel. 519-438-8983), 
atsiųsti savo adresus ir numatomų 
dalyvių skaičių, ši informacija, ne
reiškianti pilno įsipareigojimo, ne
atidėliojant reikalinga dėl salės re
zervavimo.

Po 30-35 metų šis weidenieciu su
važiavimas gali būti pirmas ir vie
nintelis pokarinėje weidenieciu lie
tuvių šeimoje. 1966 m. Čikagoje bu
vo surengtas buvusios Weideno lietu- 
tuvių progimnazijos 20-mečio minė
jimas, dalyvaujant buvusiems moky
tojams ir mokiniams bei svečiams 
— žmonoms, vyrams.

šį kartą (gal paskutinį) bus ban
doma suburti platesnė buvusius lie
tuvių weidenieciu šeima. Inf.

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

JA Valstybės
SAVAITRAŠTIS “DIRVA” savo 

65 metų sukaktį paminėjo rugsėjo 
27 d. specialiu pokyliu Klevelando 
Lietuvių Namuose. Jo surengimu pa
sirūpino sudarytas komitetas: V. 
Gedgaudas, A. Laikūnas, dr. V. Stan
kus, K. Karalius, G. Plečkaitienė, D. 
Ramonienė, V. Blinstrubas ir P. J. 
Nasvytis. Dalyvių apie 200 buvo susi
laukta iš Klevelando ir daug svečių 
iš kitų vietovių. Vakaro programai 
vadovavo inž. P. J. Nasvytis. Koncer
tinę programą atliko estradinio žanro 
sol. Vanda Stankuvienė iš Čikagos su 
akordeonistu Ąžuolu Stelmoku. Su 
šio laikraščio istorija visus supažin
dino A. Laikūno paruoštas specialus 
leidinys. Pagrindinį pranešimą “Vil
ties” draugijos vardu padarė pirm, 
dr. D. Degėsys. Jis priminė buvusius' 
“Dirvos” redaktorius — Vincą Ras- 
tenį, Balį Gaidžiūną, Joną Čiubers- 
kį, pelitinį komentatorių Vytautą 
Meškauską, fotografus J. Garlą, V. 
Bacevičių, ilgamečius redakcijos tar
nautojus H. Macijauską, S. Juozapai- 
tienę, dabartinį be atvangos daug 
metų dirbantį red. Vytautą Gedgau
dą. “Vilties” draugijos dovaną jam 
įteikė ilgus metus pirmininku bu
vęs A. Laikūnas. “Dirvą” sveikino: 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos pirm. inž. A. Mažeika, buvęs ALT 
Sąjungos pirm. inž. J. Jurkūnas, JAV 
LB krašto valdybos pirm. inž. V. 
Kutkus, LB kultūros tarybos pirm.
l. Bublienė, dail. V. Vijeikis, atvy
kęs iš Čikagos. Kaikurie įteikė ir fi
nansinių dovanų. Sukaktuvinė šven
tė užbaigta šokiais.

DEVINTOSIOS JAV LB TARY
BOS SESIJA įvyko spalio 25 d. Či
kagos “Sheraton-Midway” viešbutyje. 
Dalyvavo ir nemažai svečių, kurių 
e’Iėse buvo PLB valdybos pirm. V. 
Kamantas, Kanados LB pirm. J. R. 
Simanavičius, VLIKo atstovas dr. 
L. Kriaučeliūnas, BALFo pirm. M. 
Rudienė, rezistentas iš Lietuvos V. 
Šakalys, JAV Lietuvių Fondo pirm, 
dr. G. Batukas, generalinė Lietuvos 
garbės konsule J. Daužvardienė. Bu
vo atvykę ir du Baltųjų Rūmų parei
gūnai — prez. J. Carterio specialus 
padėjėjas etniniams reikalams Ste
phen Aiello su savo pavaduotoja Vic
toria Mongiardo. Su jais sesijos daly
vius supažindino R. Česonis, pasi
rinktas delegacijos nariu į Madrido 
konferenciją. V. Mongiardo kalbėjo 
apie etnines grupes, ypač baltiečius, 
su kuriais yra susieta pirmoji jos pa
tirtis. Dr. S. /Sielio plačiau palietė 
prez. J. Carterio kertinį politikos ak
menį — jo kovą už žmogaus teises, 
JAV delegaciją Madrido konferenci
jai, kurioje yra 11 iš R. Europos ki
lusių asmenų, tarp jų ir R. Česo
nis. Jis taipgi pabrėžė, kad prez. 
J. Carteris sustiprino finansinę' pa
ramą “Laisvės radijo” ir “Laisvo
sios Europos radijo” laidoms 
į R. Europą. Dr. S. Aiello taipgi ap
gailestavo, kad dėl kelionės tvarka
raščio klaidos prez. J. Carteris su 
žmona negalėjo dalyvauti lietuvių 
tautinių šokių šventėje Čikagoje. Sa
vo kalbą baigė Baltųjų Rūmų patvir
tintu pareiškimu apie Baltijos šalių 
įjungimą j Sovietų Sąjungą nepripa
žinimą, jų diplomatinės tarnybos tęs
tinumą. Esą Baltieji Rūmai ir JAV 
valstybės departamentas, atsiliepda
mi į gautus prašymus, nutarė bendra
darbiauti su trimis Baltijos šalių 
diplomatais, kad jiems būtų surasti 
pakaitai, užtikrinantys tolimesnę 
veiklą. Tokiu būdu būsianti suda
ryta tolimesnė galimybė nepriklau
somų Baltijos šalių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos diplomatinei atsto
vybei JAV.

GEN. STASYS PUNDZEVIČIUS, 
sulaukęs 97 metų amžiaus, spalio 20 
d. mirė Great Necko ligoninėje, N.Y. 
Velionis buvo kilęs iš Rokiškio ap
skrities, studijavęs Kijevo komerci
jos institute. 1916 m. buvo mobili
zuotas į Rusijos kariuomenę, baigė 
Orienburgo karo mokyklą. Karui pa
sibaigus, grįžo Lietuvon ir nuo 1919
m. tarnavo jos kariuomenėje, ei
damas įvairias pareigas. Jam teko 
būti pulko vadu, karo aviacijos virši
ninku, 1935 m. — pirmos divizijos 
vadu, 1939-40 m. — kariuomenės šta
bo viršininku. Lietuvos nepriklauso
mybės kovose buvo vienu iš Giedrai
čių kautynių planuotojų ir organiza- 
rių. Tose kautynėse buvo sustabdy
tas lenkų veržimasis j Lietuvą. Už pa
sižymėjimus kovose velionis buvo ap
dovanotas penkto laipsnio Vyčio Kry
žiumi su kardais.

Brazilija
NAUJUOSIUS MOKSLO METUS 

Vasario 16 gimnazijoje, V. Vokieti
joje, pradėjo Klemensas Silickas iš 
Sao Paulo. Jis yra “Nemuno” grupės 
šokėjas, dalyvavęs tautinių šokių 
šventėje Čikagoje. Iš jos ir išvyko j 
lietuvišką gimnaziją patobulinti savo 
lietuvių kalbos.

Argentina
VII-JAM P. AMERIKOS LIETU

VIŲ KONGRESUI jau ruošiasi Ar
gentinos lietuviai. Jis įvyks Buenos 
Aires mieste 1981 m. vasario 11-15 
d.d. Rengėjų komisijos savo bendrą 
posėdį turėjo rugsėjo 29 d. Aušros 
Vartų parapijos patalpose. Jame bu
vo nustatytas oficialus kongreso at
stovų skaičius. Iš Brazilijos laukia
ma 7 atstovų, iš Čilės — 1, iš Kolum
bijos — 2, iš Urugvajaus — 5, iš 
Venecuelos — 4, iš Argentinos — 11. 
Iš viso bus 30 atstovų. Vyriausiąjį 
rengėjų komitetą sudaro: Lietuvių 
Centro pirm. J. Mičiūdas, SLA pirm. 

H. Levanavičius, Argentinos Lietu
vių Organizacijų ir Spaudos Tarybos 
pirm. L. Stankevičius ir Aušros Var
tų parapijos atstovas Z. Juknevičius. 
Komiteto pirmininku buvo išrinktas 
J. Mičiūdas. Kongresan yra įjungta 
ir jauninto stovykla 1981 m. vasario 
5-11 d.d. Jaunimo komisija jau yra 
suradusi stovyklavietę, kurioje bus 
pakankamai vietos šimtui jaunuolių. 
Jai betgi reikės kaikurių patobulini
mų, kuriuos tikimasi atlikti savo jė
gomis. Kongreso išlaidoms padengti 
jau suorganizuota loterija, platina
mi jos bilietai.
Australija

AUSTRALIJOS LIETUVIUS išti
ko skaudi nelaimė — spalio 17 d. 
Melburne mirė ilgametis Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos pirm, 
a.a. Viktoras Laukaitis, sulaukęs vos 
53 metų amžiaus. Nors ir sirgdamas 
vėžiu, jis nenutraukė savo veiklos. 
Federacijos valdybos posėdyje dar 
rugsėjo 29 d. pateikė sekančių metų 
veiklos planą, kuriame gegužės mė
nuo vėl skiriamas persekiojamai Ka
talikų Bendrijai Lietuvoje. Tai yra 
jo paties pradėta ir įgyvendinta idė
ja. Velionis suorganizavo gražų lie
tuvių skyrių tarptautiniame eucha
ristiniame kongrese Melburne 1973 
m. Jam buvo paskirta 1979 m. Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bendrijos 
visuomenininko premija, kurios me
cenatas yra čikagietis kun. dr. J. 
Prunskis. Pernai Karaliaus Mindau
go medalį už lietuvišką veiklą V. 
Laukaičiui įteikė PLB valdybos vi- 
cep'rm. V. Kleiza. Atsisveikinimas 
su velioniu įvyko Tobin laidotuvių 
koplyčioje, kur pirmasis žodis tarė 
jo pareigas perėmęs V. čižauskas. 
ALB krašto valdybos vardu kalbėjo 
apylinkės pirm. A. Pocius, Katalikų 
Moterų Draugijos pirm. H. Statku
vienė bei kiti gausūs organizacijų 
atstovai. Spalio 21 d. Šv. Jono para
pijos šventovėje Mišias koncelebra- 
vo net šeši australai ir lietuviai ku
nigai. Palaidotas Fawkner kapinėse, 
dalyvaujant keliems šimtams lietu
vių

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS centro valdyba ir taryba 
spalio 18 d. posėdžiavo Bradfordo 
“Vyčio” klubo salėje. Pagrindinis dė
mesys teko savaitraščiui “Europos 
Lietuvis” ir naujos sodybos įsigiji
mui vidurinėje Anglijoje, kur jos 
pareikalavo vietiniai DBL Sąjungos 
skyriai. Valdyba norėtų, kad “Euro
pos Lietuvis” būtų leidžiamas tik kas 
dvi savaitės. Tada vien tik pašto iš
laidos sumažėtų 2.500 svarų. Proble
mą sudaro atlyginimas spaustuvės ■ 
darbininkams. Busimieji redaktoriai 
ta'p pat nori gauti 150 svarų į sa
vaitę, nors jų pajėgumas šiam dar
bui nėra aiškus. Pašaliniais darbais 
spaustuvė negali varžytis su anglų 
spaustuvėmis. “Nidos” knygų klu
bas taip pat yra susidūręs su sunku
mais. Pastovių tų knygų prenumera
torių Britanijoje tėra 200. Likusius 
egzempliorius tenka išsiųsti užsie
nin, bet iš JAV jau gaunama laiškų, 
kad “Nidos” leidiniai yra perbrangūs. 
Naujos sodybos įsigijimas taip pat 
yra didelė problema dėl finansinių 
problemų. Jos reikalais rūpinasi spe
ciali komisija. Jeigu priimtinas pir
kinys bus surastas, teks šaukti DBL 
Sąjungos suvažiavimą. Kritikai pa
stebi, kad ir naujoji sodyba greičiau
siai nesuteiks jaunimo. Britanijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga su pirm. 
J. Podvoiskiu savo suvažiavimą ren
gia 1981 m. pradžioje Mančesteryje, 
kur jiems teks patvirtinti dabar ruo
šiamus įstatus. Buvo padaryta prie
kaištų dėl jaunimui skirto anglų kal
ba leidinio “Lynes”. Jame nėra nė 
vieno žodžio lietuviškai, o spausdi
nimas per metus kainuoja 800 svarų.

Vokietija
ŠIAURINĖS VOKIETIJOS LIETU

VIAI, iš Hamburgo ir daugelio kitų 
vietovių, su kun. V. Šarka rugsėjo 29 
d. lankėsi Osnabruecke, kurio vysku
pija švenčia 1200 metų sukaktį, šia 
proga vysk. dr. H. Witteris pakvietė 
įvairias tautybes į pamaldas šv. 
Petro ir Pauliaus katedroje. Kiek
viena tautybė atvežė po žvakę su 
tautiniais savo ženklais. Lietuviškoji 
žvakė buvo papuošta trispalve, Vy
čio kryžiumi ir Gedimino stulpais. 
Mišias vysk. dr. Witteris koncelebra- 
vo su 30 kunigų. Be kun. V. Šarkos, 
lietuvimas atstovavo kapucinas kun. 
dr. K. Gulbinas, kun. P. Girčius. Po 
pamaldų lietuviai turėjo savo sąskry
dį Šv. Pranciškaus parapijos salėje. 
Kalbėjo jau trys minėti lietuviai ku
nigai, buvo padainuota daug lietu
viškų dainų.

BALTIJOS RESPUBLIKŲ okupa
cijos keturiasdešimtmetį savo skaity
tojams priminė Hamburge leidžia
mas savaitraštis “Die pommersche 
Zeitung”. Jo liepos 26 d. laidoje vi
sas puslapis yra paskirtas dr. F. W. 
Sholmanno Pabaltijo tragediją at
skleidžiančiam straipsniui. Jame tiks
liai paliečiami tik 40 metų senumo 
įvykiai su apgaulingais Sovietų Są
jungos ėjimais, kurių dėka 1940 m. 
su papildomais kariuomenės dali
niais buvo pradėta sovietinė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupacija, su
organizuotus šių trijų respublikų ta
riamas savanoriškas įsijungimas So
vietų Sąjungos imperijon. Grįždamas 
į dabartines dienas, autorius teisin
gai pastebi, kad pasaulis drąsiai gina 
laisvės reikalaujančias Afrikos šalis, 
bet užmiršta tą laisvę praradusius 
Baltijos kraštus. Dėl Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos likimo Europoje ne
drįstama erzinti rusiško lokio.

i



Nauja Kanados lietuvių vadovybė
Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos posėdžiai Montrealyje

Šį pavasari išrinkta naujoji 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės krašto taryba savo pirmąjį 
suvažiavimą surengė Montrea
lyje lapkričio 1-2 d.d. Aušros 
Vartų parapijos salėje bei sese- 

. lių namuose. Dalyvavo 50 bal
savimo teisę turinčiu tarybos 
narių, atstovaujančių beveik vi
som apylinkėm. Trūko tik Van
kuverio ir Ędmontono, bet daly
vavo Kalgario atstovas Dubaus
kas. Iš Toronto trūko kelių na
riu. kurie pamiršo, kad sutikda
mi kandidatuoti į tarybą buvo 
raštu pasižadėję suvažiavimuose 
dalyvauti.

Komisijos ir pranešimai
Kadenciją baigiančiam pirmi

ninkui J. R. Simanavičiui suva
žiavimą pradėjus, invokaciją su
kalbėjo Aušros Vartų par. kle
bonas kun. J. Kubilius. Į pre
zidiumą pirmininkais pakviesti 
— dr. P. Lukoševičius, Montrea- 
lio apyl. pirm. Alg. Kličius ir 
Kalgario atstovas K. Dubauskas. 
Sekretoriavo B. Rugienė ir J. 
Bataitis iš Sudbury. Nominaci
jų komisijon įėjo.: dr. S. Čepas, 
inž. E. Čuplinskas, inž. G. Šer
nas, A. Kuolas ir G. Paulionie- 
nė (visi iš Toronto). Rezoliuci
jų komisiją sudarė: P. Kuras, R. 
Petrauskas ir A. Kuolas, man
datų — V. Sakas, J. Krištolai
tis, V. Stanevičienė ir L. Skrip- 
kutė.

Suvažiavimą savo atsilanky
mu pagerbė PLB pirm. V. Ka
mantas ir JAV LB pirm. V. 
Kutkus. Telegramomis suvažia
vimą sveikino VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelis (tuo metu buvęs 
Madride) ir konsulas dr. J. 
žmuidzinas.

Priėmus pasiūlytą darbotvar
kę, atskirų sričių pirmininkai 
davė savo atliktųjų darbų apy
skaitas.

Savo antrojoje kadencijoje J. 
R. Simanavičius ir jo pirminin
kaujama krašto valdyba suren
gė pirmąją Pasaulio Lietuvių 
Dieną Toronte, kuri buvo ne tik 
didelis tautinis bei kultūrinis 
įvykis, bet ir davė gražaus pel
no (§38.202,15). Iš apyskaitos 
matyti, kad didžioji tos sumos 
dalis • teko KLB krašto valdy
bai — §17.000. PLB valdybai 
§9.000, sportininkams §7.000, 
jaunimo kongresui §3.000, 
tautinių šokių šventei §1.000, 
honoraras revizijos komisijai — 
§542. Už atliktus darbus J. 
R. Simanavičius buvo pagerbtas 
Vilniaus medaliu, kurį įteikė 
PLB pirm. V. Kamantas.

Visuomeninių reikalų komisi
ja, vad. J. Kuraitės, pranešė 
anie dalyvavimą Baltiečiu Fe
deracijoje. Pavergtųjų Tautų 
komitete. Žmogaus Teisių Ko
mitete. Ji palaikė ryšį su įvai
riais pareigūnais Otavoje; su už
sienio reikalų ministeriu kalbė
ta apie Madrido konferencija, 
prisidėta prie Laisvės Olimpia
dos, eilės demonstracijų organi
zavimo, dalyvauta gausiuose 
sitarimuose su kitataučių 
JAV LB atstovais.

Švietimo komisija, vad.
Stanevičienės, pranešė, kad šiuo 
metu Kanadoje veikia 7 šešta
dieninės pradžios mokyklos su 
360 mokinių ir 45 mokytojais. 
Be to, veikia Augštesnieji Li
tuanistiniai Kursai Toronte ir 
Hamiltone su 70 mokinių ir 5 
dėstytojais. Tiek mokyklose, 
tiek kursuose veikia ir lietuviš
kai nemokančių klasės, naudo
jančios A. Rinkūno vadovėlį 
“Ar kalbate lietuviškai?” ir ką 
tik išėjusias to paties autoriaus 
parušotas garsines juosteles (ka-

setes). Mokytojų Dienos buvo 
surengtos Toronte, Hamiltone 
ir Londone. Eilę naujų projek
tų , pradėta su Ontario švietimo 
ministerija ir daugiakultūre ta
ryba.

kultūros komisijos pirm. M. 
Chainauskas išėjo su nusiskun
dimu, kad niekas tos komisijos 
nerėmė nei finansiškai, nei mo
rališkai, tad eilė suplanuotų 
projektų nebuvo įvykdyta. Ma
no, kad tą komisiją reiktų pa
grindinai reformuoti; visi pa
grindiniai kultūriniaL darbai ir 
pagrindinės tam reikalui skiria
mos lėšos turėtų^ eiti per komi
siją, o ne tiesiai atskiriems ga
vėjams.

Jaunimo Sąjungos pirm. L. 
Beržinytė apibūdino savo dar
bus: demonstracijas, laiškus po
litiniais klausimais, Vakarų Ka
nados jaunimo vasaros stovyk
lą (kur, deja, buvo kalbama 
angliškai), talką Laisvės Olim
piadai. Šiuo metu jau pradeda
ma ruoštis sekančiam jaunimo 
kongresui.

Baltiečiu Federacijos praneši
mą padarė inž. J. V. Danys. Pa
grindinis darbas buvo tradicinis 
metinis priėmimas parlamenta
rams ir valdžios atstovams par
lamento rūmuose. Visą laiką 
sėkmingai vykdomas lietuviškos 
medžiagos telkimas valstybi
niam Kanados archyvui.

Raštu pateiktame balanse ižd. 
W. V. Dauginis parodė, kad pa
sibaigusios kadencijos metais 
pajamų turėta §39.107.82. išlai
du §25.878,71. Ižde yra §13.229.- 
11.

Šalpos Fondo pirm. V. Sakas 
pasidžiaugė, kad reikalai po tru
putį gerėja, bet, deja, yra apy
linkių, kur Šalpos Fondo veik
los visai nėra. Iš gaunamų lėšų 
šelpiamos 
šeimos ir 
užjūrius.

Jautria
Fondo Kanados atstovybės 
pirm. A. Firavičius, kurio ini
ciatyva kasmet Kanadoje suren
kama VLIKo veiklai iki §30.- 
000.

Lietuviu Fondo vardu kalbė
jo inž. E. čuplinskas. Fondo 

.kapitalas jau pasiekė §400.000. 
Sportininkų vardu kalbėjo Alf. 
Balnis, pranešdamas, kad šiuo 
metu Kanadoje veikia šeši lie
tuvių sportininku klubai.

Ilgokus pranešimus padarė 
apylinkių atstovai. Turint gal
voje, kad apylinkių veikla žino
ma iš korespondencijų “TŽ”, 
šioje vietoje jos nekartosime.

Paskutinis šeštadienio darbo
tvarkės klausimas buvo diskusi
jos apie ateities veiklą. Pirmi
ninkavo J. Kuraitė. Buvo pasiū
lyta peržiūrėti jau pasenusį mū
sų Bendruomenės statutą, su
darant tam reikalui komisiją. 
Pasiūlyta įvesti krašto valdybon 
buvusį pirmininką, kaip tai da
roma anglų organizacijose. Tas 
pasiūlymas paliktas valdybos 
nuožiūrai. Svarstytos ir Vasario 
16 rinklavos. Nutarta aukas 
rinkti Lietuvos laisvinimo ir lie
tuvybės išlaikymo išeivijoje rei
kalams aukotojo nuožiūra. Pasi- 
gendome platesnių diskusijų 
švietimo ir kultūros klausimais.

Opieji dalykai
. Sekmadienį buvo išrinkta nau
ja Kanados Lietuvių B-nės val
dyba: Joana Kuraitė, Juozas V. 
Danys, Edvardas Stungevičius, 
Irena Šernaitė-Meiklejohn, Je
ronimas Pleinys, Valteris Dau
ginis, Algis Nausėdas, Juozas 
Krištolaitis.

PLB pirm. V. Kamantas pa

i vargą patekusios 
siunčiami siuntiniai į

kalbą pasakė Tautos

pa- 
bei

v.

darė pranešimą apie PLB val
dybos veiklą. Čia buvo paliesta 
gausi ir labai šakota PLB veik
la, suminint laimėjimus ir ne
sėkmes. Reiktų pageidauti, kad 
šis pranešimas, užimantis 25 
mašinėle rašytus puslapius, bū
tų išspausdintas atskirai.

Po pranešimo ėjo plačios dis
kusijos, kurių metu buvo ilgiau
siai sustota prie PLB visuome
ninių reikalų komisijos veiklos 
ir prie Vasario 16 gimnazijos 
reikalų.

PLB visuomeninių reikalų 
komisijai daromas priekaištas, 
kad ji dvigubina VLIKo veiklą, 
tuo prisidėdama prie lietuvių 
nesantaikos ir ruošdama kelius 
VLIKo likvidacijai. V. Kaman- 
tas atsakė, kad minima komisi
ja VLIKo veiklos nedvigubina, 
kad Bendruomenė nėra suskilu
si. Dėl VLIKo jis pareiškė: 
“Nei PLB valdyba, nei jos ko
misija nesiekia VLIKo likvidaci
jos. Tą priekaištą aš kategoriš
kai atmetu. To nebuvo ir nebus, 
bent tol, kol aš* būsiu PLB pir
mininku”. Tuos jo žodžius su
važiavimas sutiko plojimu.

Dėl Vasario 16 gimnazijos 
padarytas priekaištas, liečiąs 
nesibaigiančias tos gimnazijos 
mokinių ekskursijas į Lietuvą 
propagandinės “Tėviškės” drau
gios globoje. Pirmininkas pasa
kė, kad neseniai buvęs gimnazi
joje ir matęs skelbimą, kad va
žinėti grupėmis į Lietuvą nelei
džiama ir kad mokiniai, to per
spėjimo nepaklausę, rizikuoja 
būti pašalinti iš gimnazijos.

Ši tema dar išsiplėtė dviem 
atstovam paprašius išryškinti, 
kokios kelionės į Lietuvą yra 
nesmerkiamos. Jiems priminti 
buvusių konferencijų nutari-' 
mai, kad privatūs važinėjimai 
pas gimines nėra smerkiami. 
Blogis prasideda tik tada, kai 
neapdairus ekskursantas paten
ka į provokatorių pinkles ir pra
deda daryti viešus pareiškimus. 
Gal geriausiai viską susumavo 
balsas iš publikos: “Jei nemoki 
elgtis, geriau nevažiuok”.

Apskritai suvažiavimas, nors 
ir užkliudęs jautrias temas, pra
ėjo draugiškoje išsiaiškinimo 
nuotaikoje. A. R.

Kanados Lietuvių Bendruomenės pirm. J. R. SIMANAVIČIUS informuoja 
“Amerikos Balso” korespondentą ir “Pasaulio Lietuvio” redaktorių R. SA- 
KADOLSKĮ apie Kanados lietuvių veiklą (susitiko Kanados Lietuvių Dieno
se Hamiltone) Nuotr. J. Miltenio

Mickevičius? Daukantas ir mes
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

tai ir kitoms iki pat mūsų lai
kų Mickevičiaus mitas yra vie
nas kertinių lenkiškosios kultū
ros akmenų. Aišku, neužmirš
tant ir niekad slaptai neatlei- 
džiant už Litwa, ojezyzna mo
ja. . .

Ir vėl grėsmėje
Gyvename nemažiau sudėtin

gus ir daug kuo panašius laikus. 
Lietuvos vardas vėl išnykęs iš 
Europos žemėlapio. Stovime 
prieš naują challenge. Nėra to, 
ką galėtume vadinti lietuvišką
ja kultūra gyvąja šio žodžio 
prasme. Emigracijos šaka džiū
va, o mums po daugelio metų 
vėl teks svarstyti, kiek Justinas 
Marcinkevičius, tas nuolat nu- 
sidedantis ir vėl lyriškai atgai
lojantis dabarties klasikas, kiek 
yra lietuviškas ir kiek sovietiš
kas.

Be juodos ir baltos yra ir ki
tų spalvų — jūs pasakysite. vTai 
kalbėkime apie tai! Kitai kartai 
tokie klausimai, kaip už ar 
prieš, jau gali būti pavėluoti, 
nebesuprantami ir nereikalingi. 
Ar dar gyvas mumyse Daukan
tas? Nuo atsakymo į šį klausi-

mą priklauso, ar liksime gyvi. 
Bet be tautos ir kartos dar esi 
tu — kaip žmogus ir asmuo. Ir 
tik pats ir visų pirma sau turi 
atsakyti i šį klausimą — be ki
tu pagalbos ar už kitų nugaros. 
(Antraštės — “Tž” redakcijos).

i challenge gali būti mestas prie
šiškos išorinės jėgos, pvz. barbarų, 
bet gali būti ir kitos prigimties. Sa
kysim. graiku kultūrai, anot A. 
Toynbee, iššūkis buvo jūra, tai yra 
būtinybė isisavinti jūreivystės meną, 
kad galėtų kolonizuoti ir sujungti į 
valstybę nesuskaičiuojamas Egėjo 
jūros salas ir pakrantes.

.. 2 rekonkvista (reconquista — 
isp.) — nuo VII iki XV š. trukusi 
ispanų kova su maurais, atkariau
jant iš jų Pirėnų pusiasalį.

3 Atsiprašome Gabrielių Lansber- 
gį. Išimtis tik patvirtina taisyklę.

4 Tiesa, “Darbuose senovės lietu
vių ir žemaičių” (1822) Daukantas 
atpasakoja Mickevičiaus poemėlės 
“Živilė” turinį.

“Juodieji broliai”, Kražių gim
nazistų patriotinės organizacijos na
riai.

(i Jonas Mekas, Laiškai Simonui 
Daukantui. “Gimtasis Kraštas”, 1967.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIAI IR ŽYDAI

Perskaičiau “TŽ” kun. J. Pruns- 
kio taikų krikščionišką kreipimąsi į 
Lietuvos žydus jieškoti bendros kal
bos, turint galvoje didžiųjų nuoskau
das, ir bendrai kovoti už laisvę di
džiųjų diriguojamuose pasaulio sūku
riuose. Deja, iš Lietuvos kilusių žydų 
draugijos susilaukta “dantis už dantį” 
atsakymo. Kyla klausimas: kodėl pa
saulyje yra kilęs judėjimas, vadina
mas “antisemitizmu”? Nejaugi pa
saulio tautos yra morališkai smuku- 
sios, tik žydų ne? Ar nevertėtų žy
dams apie tai pagalvoti ir pajieškoti 
priežasčių?

Kai sunkiai iškovota Lietuvos ne
priklausomybė 1940 m. buvo rusų 
kariuomenės užgniaužta, tai okupa
ciniai daliniai daugiausia žydų buvo 
sutinkami su gėlėmis, o lietuvių va
dai tremiami į mirtį Sibire taip pat 
daugelio žydų dėka. Nepriklausoma 
Lietuva žydų mažumai davė plačią 
kultūrinę autonomiją, bet kritišku 
metu dėkingumo nesusilaukė. Dau
gelio žydų dalyvavimas lietuvių nai
kinime iššaukė neapgalvotus lietuvių 
grupių išsišokimus vokiečių okupaci
jos metu. Nė viena patriotinė letuvių 
organizacija tų veiksmų nepagyrė.

Žydai, patyrę daug skaudžių pergy
venimų, įsteigė Izraelio valstybę, ta
čiau kitataučiams palankumo nerodo. 
Jie reikalauja užuojautos sau, bet jos 
nerodo kitiems, ypač savo piliečiams 
arabams.

Lietuvių-žydų santykiuose reikia 
jieškoti tarpusavio supratimo, o ne 
gilinti prarają nuolat primenant įvy
kusią tragediją. J. M.

MIŠRIOS VEDYBOS
Tiesiog baisu darosi, kai paskaitai 

“TŽ” betkurį numerį. Kodėl taip yra? 
Juk tiek Kanadoje, tiek Amerikoje, 
Australijoje turime nemažus skaičius ■ 
abiejų lyčių lietuviško jaunimo. Ko
dėl jie tarp savęs nekuria lietuviškų 
šeimų? Argi mūsų jaunimas yra jau 
visiškai praradęs patriotinį jausmą? 
Kodėl jis taip lengvai kabinasi sve- 
timtaučiui-tei ant kaklo? Kuo sveti
mieji geresni? Gal kas iš jų pasakys, 
kad meilė nepripažįsta nei lietuvybės, 
nei patriotizmo. Bet jeigu jie gali 
įsimylėti į kokį George ar Eline, ko
dėl negali įsimylėti į Vytą ar Birutę? 
Argi jie nežino, kad kurdami miš
rias šeimas išeivijoje jie laidoja lie
tuvybę ir daro didelę žalą savo tau
tai? Nežinoma, kaip ilgai dar teks 
mums kovoti už mūsų tautos laisvę. 
Kai senoji karta išmirs, kas tada tęs 
tą laisvės kovą? Negi mūsų mišrias 
šeimas sukūręs jaunimas?

DABARTINIUS SKIEPUS
NEPATEISINAMA SIRGTI

William Davis, Premier
Ontario

Dennis Timbreli, 
Minister of 
Health

ilgus metus vadovavęs skautų tuntui Klevelande sktn. Vyt. Kamantas atsi 
sveikina su savo daliniu 1957 m. NuoL <V Dace.iA'.v

TYMAIS
Pastaruoju metu žymiai padidėjo susirgimų skaičius tymais 
Ontario provincijoje. Tuo metu, kai modernūs skiepai yra taip 
lengvai prieinami, nei jūs, nei jūsų šeimos neturėtų sirgti 
tokiomis ligomis. Atsiminkite, kad tymai gali sukelti rimtas 
komplikacijas, kaip plaučių uždegimas arba encefalitis, t.y. 
smegenų uždegimas.

Galinčios turėti vaikų moterys taip pat turėtų būti skiepytos 
nuo vokiškųjų tymų, nes tai liga,kuri gali sukelti rimtų gimdymo 
komplikacijų.

Aišku, jūs norite būti ramūs ištisus metus ir žinoti, kad jūs 
patys ir jūsų šeimos yra apsaugotos nuo ligos. Bet kada gi bus 
geresnis laikas veikti, kaip lapkričio mėnesį, kuris skelbiamas 
skiepijimo mėnesiu! Pasirūpinkite skiepijimu.

Kol apie tai galvojate, prašykite savo gydytoję arba vietinę 
sveikatos jstaigę naujos Ontario skiepijimo kortelės kopijos.

LAIKYKIME ONTARIO PROVINCIJĄ SVEIKĄ
Ontario vyriausybė stengiasi pagelbėti žmonėms

Todėl ir kyla klausimas svarbiau
sias iš visų, kodėl taip vyksta, kas 
kaltas dėl to? Turbūt esame visi kal
ti. Pirmiausia tėvai, visos organizaci
jos ir kunigai. Jei iki šiol sugebėjo
me jaunimą suburti į lietuviškus cho
rus, tautinių šokių ir sporto viene
tus, kodėl negalima jo paveikti, kad 
jis kurtų gražias lietuviškas šeimas?

Kol dar nepervėlu, reikia, kad tė
vai, kunigai, mokytojai, organizaci
jos su kantrumu ir meile gerai iš
aiškintų mūsų jaunimui mišrių ve
dybų žalą lietuviškai išeivijai, mūsų 
tautai ir net jų pačių šeimai. Mišrių 
vedybų šeimose nesugyvenimas ir net 
išsiskyrimai yra daug dažnesni, negu 
tos pačios tautybės ir to paties ti
kėjimo šeimose. Nedelsiant visi tu
rime imtis visų galimų priemonių 
tai didelei žalai ir blogybei atitaisy
ti, nes kitaip mus senosios tautos is
torija pasmerks už nemokėjimą savo 
vaikų išlaikyti lietuvių tautai. M. J.

AR NEPAKENKS LIETUVAI?
Beskaitant “TŽ” 39 nr. Lietuvos 

žydų draugijos Izraelyje laišką, “TŽ” 
41 nr. tuo opiuoju klausimu vedamą
jį ir ištrauką iš “Į Laisvę” žurnalo, o 
“TŽ” 42 nr. A. Basalyko pasisakymą 
apie Levinų nuodėmes, susidarė įspū
dis, kad lietuvių-žydų ginče susiklos
tė panašūs santykiai, kaip tarp grai
ku ir turkų arba tarp irakiečių ir ira
niečių. Atrodo, tik tarpusavio karas 
galėtų išspręsti kieno teisybė. Iš ist
orijos žinoma, kad tie rašo istoriją, 
kurie laimi karą. O karui laimėti pa
teisinamos visos priemonės. Bet ar 
taip derėtų kovoti?

Pirmiausia, ar ne perdaug augštai 
pradėjome riesti savo nosis? Ar ne 
perdaug kovos dvasios? Juk yra ži
noma, kad visą laiką žydai buvo at
pirkimo ožiai. XIV š. žydai buvo žu
domi už neva juodojo maro išplatini
mą, XVIII ii’ XIX- š. Rusijoje už 
krikščioniško kraujo vartojimą, o 
jau XX š. už komunizmą.

Jei pvz. Lietuvoje gyveno 200.000 
žydų ir tik 1% žydų būtų komunis
tai, tai sudarytų 2.000 komunistų. 
Pagal kun. J. Prunskio duomenis, jų 
buvo daug mažesnis skaičius. Tai ko
dėl ’ 99% kitų žydų turėjo mirti? 
Aišku, buvo užmaskuotas stipriojo 
tikslas pašalinti silpnąjį, sudarant 
sau patogesnes gyvenmo sąlygas. Ir 
kaip gaila, kad kraštutiniai lietuviai 
nacionalistai ir vokiškieji naciai su
gebėjo suagituoti tamsią minią 1941 
m. vasarą žudymui, prievartavimui ir 
turto grobimui. O suagitavimui sąly
gos buvo palankios, nes pagal “Uni
versal Standard” enciklopedijos XV 
t., Lietuvoj buvo apie 15% beraš
čių. O kiek buvo mažaraščių? Tokie 
tautiečiai neturėjo jokio supratimo 
apie kolektyvinę tautos sąžinę, apie 
krikščionišką įsakymą “nežudyk”. Jų 
pasaulis buvo be Dievo. Gaila, kad 
tokie • įvykiai įvyko katalikiškame 
krašte. Estijoje, kur dauguma yra 
protestantai, tokių žiaurybių neįvyko.

Dabar žydai jau nesileidžia būti 
pastumdėliais ir atpirkimo ožiais. Tu
ri valstybę ir sugeba apsiginti. Rei
kėtų pagalvoti, ar nebūtų sunkumų 
su nepriklausomis Lietuvos atkūri
mu, nesusitaikius su žydais? Pasku
tiniai įvykiai Paryžiuje parodė, kad 
po sinagogos subombardavimo tūks
tančiai Paryžiaus gyventojų išėjo į 
gatves su užuojauta žydams. Ar tai 
nėra kolektyvinė sąžinė?

Galbūt geriausiai suprato žydų šird
gėlą iš “Kronikos” visiems žinomas 
vilnietis A. Terleckas, kuris yra pats 
nuteistas sovietinio teismo kalėjimo 
bausme. 1979 m. rugsėjo mėn. “Aki
račiuose” buvo išspausdintas 
jo straipsnis žydų klausimu, kuriame 
jis rašo:
, “. . . Sunku įsivaizduoti žydų skaus
mą getuose, kai jie kasdien laukė vis 
naujų “akcijų”. Net vaizduotei nepa
kenčiamas, baisus reginys, kaip veda 
juos į sušaudymo vietą, kaip vyres
nieji vaikučiai įsikabina į motinų si
jonus, motinos spaudžia prie krūtinių 
mažuliukus, o dvikojai žvėrys stve
ria juos — mažyčius! — užsimoja ir 
daužo galvutes kastuvais.

Ar galima visa tai užmiršti, dova
noti, pateisinti? Jieškoti “objekty
vių” argumentų žudikų - naudai gali 
tiktai žmogus, kurčias bejėgių nelai
mei ir kančioms, žmogus, kuriam nė
ra nieko švento!

Antisemitas — apgailėtinas niek- , 
šas, bjauri ir baili menkysta, drįs
tanti pakelti ranką tik prieš silpnes- 
nįjį. Bet jis. dar ir marionetė, kurią 
pasaulio galiūnai, norėdami likti 
“švarutėliai”, panaudoja patiems ne
švankiausiems savo darbams. Tie, 
kuriems pakilo ranka prieš žydus, 

. taip pat lengvai žudė ir savo tautie
čius ...”

M. Goberis
NUO PIRMO PUSLAPIO

“Tėviškės Žiburiai” yra vienintelis 
lietuviškas laikraštis, kurį pradedu 
skaityti nuo pirmo puslapio! Visus 
kitus skaitau iš Stitro galo — per
žiūriu vietines žinutes, fotografijas, 
ir tik tada kibu į vieną, kitą straips
nį — ir tai nevisada. “Tž” skaitau iš
tisai ir skaitau su malonumu. Juos 
rekomenduoju visiems savo drau
gams.

Ona Kliorytė, 
Toledo, Ohio

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

ALICE STEPHENS, sulaukusi 75 m. 
amžiaus ir 50 metų darbštaus darbo 
lietuviškai dainai ir muzikai, buvo 
pagerbta spalio 19 d. iškilmėse ir 
specialia Lietuvių Fondo S1000 pre
mija. /Vaikystėje Conneticut valsti
joje tėvų įtraukta į lietuviškus pasi
rodymus, studijavo Hartfordo kon
servatorijoje, Čikagos American 
Conservatory of Music ir vėliau dės
tė dainavimą Čikagoje, čia dalyvavo 
ir vadovavo įvairiems chorams: 
“Pirmyn”, “Aidučių” ir kitiems, pa
sirodė daug kur su “Alice Stephens 
Singers”, talkino Čikagos Lietuvių 
Operai, surengė pirmąją dainų šven
tę 1956 m. Didžiuodamasi savo lie
tuviška kilme, ypač jautriai prisime
na koncertinę kelionę Lietuvon 1938 
m. Kai kartais tarp “senųjų” Ame
rikos lietuvių ir tada buvusių “nau
jųjų” ateivių būdavo trinties, Alice 
Stephens padėjo jau dainininkais 
bei muzikais atvykusioms ir naujai 
priaugantiems įžengti j sceną Ame
rikoje ir amerikiečių tarpe.

KUN. POVILAS DILYS minėjo 
75 m. amžiaus ir 50 m. veiklos su
kaktį. šis lietuvių evangelikų refor
matų superintendentas buvo pagerb
tas tikybinėmis apeigomis aštuonių 
kunigų — evangelikų bei katalikų ir 
specialia akademija. Baigęs Varšu
vos universiteto evangelikų teolo
gijos fakultetą, buvo įšventintas ku
nigu Vilniuje. Čikagoje eilę metų 
dirbo universiteto bibliotekoje, rū
pestingai vadovaudamas lietuvių 
evangelikų veiklai ir dalyvaudamas 
ekumeniniame sąjūdyje.

KUN. ADOLFAS STASYS, sulau
kęs 75 m. amžiaus, prieš išvykda
mas į Floridą, spalio 18 d. atsisvei
kino su grupėmis, kuriose buvo ypa
tingai veiklus. Jį pagerbė “Dainavos” 
ansamblis, vyčiai, šauliai, ALTa, ku
rios generaliniu sekretoriumi pasku
tiniu metu buvo, draugai ir pažįs
tami. Kilęs iš Rokiškio apskrities, 
1928 m. buvo įšventintas kunigu. Či
kagoje dirbo Šv. Kryžiaus parapijo
je. 1975 m. buvo pagerbtas ir Či
kagos miesto.

VIENUOLIŠKO GYVENIMO pen
kiasdešimtmetį atšventė kazimierie- 
tė sesuo Julija Stankutė, nuo 1932 
m. dirbanti ir vadovaujanti Šv. Kry
žiaus ligoninės laboratorijai. Kun. 
Jonas Borevičius, SJ, kurio pareigos 
ir darbai per pusšimtį metų tęsėsi 
nuo Kauno į Šiaulius ir Estiją, Švei
cariją, Kanadą, JAV, Australiją ir 
kitur, paminėjo sukaktį daugybės or
ganizacijų atstovų ir draugų tarpe 
spalio 26 d.

MENO PARODOSE šį rudenį pa
sirodo ir mėgstami meninikai ir nau
jai meno pasaulyje išryškėję. Spalio 
24 — lapkričio 22 d.d. “Galerija” 
galerijoje miesto centre išstatyti pe- 
diatrinės neurologijos dr. Audriaus 
Plioplio mišrios technikos skulptū
riniai darbai. Toronte gimęs gydy
tojas visą laiką domėjosi menu, ku
rį įtakoja ne tiek meno, kiek filoso
finės bei literatūrinės srovės. Studi
javęs mediciną Čikagoje, Wisconsi- 
ne ir dabar dirbąs Mayo klinikoje, 
dr. Plioplys savo darbus yra rodęs 
Minnesotoje.

Providence, RI, gyvenantis Uosis 
.Juodvalkis parinko 50 didelių spal
votų nuotraukų savo darbų parodai 
spalio pradžioje “Galerijoje”. Tai da
lis jo trejų metų darbo Brown uni
versiteto leidiniui, kur jis buvo ofi
cialiu fotografu. Kelių foto labora
torijų savininkas ir vedėjas šiuo me
tu studijuoja medžio dailę Rhode Is
land School of Design.

JERONIMO KAČINSKO kūrinių 
koncertą spalio 25 d. atliko rytinės 
Berklee kolegijos muzikinės pajėgos, 
pačiam kompozitoriui atrinkus savo 
20 metų kūrybos chorui, solistams ir 
kameriniam orkestrui veikalus. Kon
certu buvo paminėta ir Lietuvių 
Fondo ką tik pasiekta dviejų mili
jonų įnašų suma.

“TELŠIŲ VYSKUPIJA” — tai pir
masis numatytų šešių tomų apie Lie
tuvos šventoves. Autorius Bronius 
Kviklys iš savo 30-ties metų ir 10.000 
nuotraukų archyvo su kitų pagalba 
atrinko 1184 fotografijas pirmajam 
tomui, kuri seks veikalai apie Vil
niaus, Kauno, Panevėžio Vilkaviškio 
ir Kaišadorių vyskupijų šventoves.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N« ir J. VAZNELIŲ
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Tokią seriją ruošti buvo raginamas 
ir iš čia, ir iš Lietuvos, kur kultū
riniai Lietuvos paminklai naikinami. 
Architektūriniai aprašymai yra pa
ruošti dr. Jurgio Gimbuto. Techniki
nė redakcija — dail. Petro Aleksos, 
o leidykla — Amerikos Lietuvių 
Biblioteka.

TAUTINIO LIETUVIŲ PAVELDĖ
JIMO pavadinimu nuo rugsėjo 3 iki 
spalio 29 d. surengtas devynių pa
skaitų ciklas, organizuotas prof. Ma
rijos Saulaitytės-Stankuvienės, re
miant Čikagos bibliotekai ir Natio
nal Endowment for the Humanities 
fondui. Po įvadinio vakaro Chicago 
Lawn bibliotekos skyriuje su bend
rine programa buvo Elenos Bradū- 
naitės paskaita “Liaudies dainos ir 
poetinis jų vaidmuo lietuvių imi
grantų gyvenime” su kun. Algimanto 
Kezio, SJ, filmu apie Pensilvanijos 
lietuvius. Dr. Rimvydas Šilbajoris 
skaitė paskaitą tema “Amerikos 
įvąizdžiai lietuvių išeivių prozoje”. 
Nijolė Gražulienė aptarė vertimų ir 
dvikalbių leidinių problemas, Daiva 
Markelytė palygino vaikų literatūrą 
okup. Lietuvoje ir išeivijoje, kun. 
A. Saulaitis kalbėjo apie literatūros 
panaudojimą periodinėje išeivijos 
spaudoje, serijos organizatorė — 
apie ateivių literatūros ateitį, Kos
tas Ostrauskas — tema “Egzilinė li
teratūra”. Pabaigai buvo simpoziu
mas su Kaziu Bradūnu ir Julija Šva- 
baite-Gyliene. Paskaitos vyko anglų 
kalba, o bibliotekoje visą laiką buvo 
Marijos Kriaučiūnienės paruošta lie
tuviška paroda. Kaikurios paskaitos 
kartotos ir miesto kultūros centre. 
Chicago Lawn biblioteka turi daug 
lietuviški) knygų ir net gauna dien
raštį “Draugas”.

TAUTODAILĖS INSTITUTO Či
kagos skyrius su pirm. Aldona Vesel- 
klcne sausio mėn. pradės lietuvių 
liaudies meno ir tautodailės kursus 
seserų kazimicriečių vienuolyno pa
talpose. Numatyta audimas, drabu
žių siuvimas, spalvų derinimas, ke
ramikos, medžio, tapybos ir kitos 
technikos.

Jaunimo centras lapkričio mėnesį 
rengia lietuviškų ir ypač Kūčių val
gių kursus po 2 vai. kas savaitę; 
gruodžio 12-14 d.d. kviečia į (jau 
penktąjį) Šv. Rašto seminarą; vasa
rio mėn. žada rengti įvykių bei pra
mogų pilną “Lietuvišką savaitę”. 
Jaunimo Centro taryba pradėjo ir 
sekmadienio popiečių paskaitas: dr. 
J. Meškausko — apie pasiruošimą 
žiemai, kun. K. Trimako — apie psi
chologinius suaugusių laikotarpius ir 
Lt.

LITUANISTIKOS STUDIJOS Illi
nois universiteto Čikagos skyriuje 
(Chicago Circle) eina pilnu tempu. 
1979-1980 m. kursus lankė 40 asme
nų, pasirinkdami kas trimestrą siū
lomas paskaitas. Kadangi reikia nuo
latinių studentų skaičių iki 1982 m. 
pakelti iki 50 trimestre, o profesorė 
M. Saulaitytė-Stankuvienė pagal uni
versiteto sistemą tegali dėstyti tris 
dalykus iš karto, reikėjo surasti bū
dų kas trimestrą atverti duris į pra
dinius kursus. Čia į talką atėjo stu
dentai Daiva Balzaraitė ir Vilius 
Dundzila su lietuvių kalbos labora
torija — kalbos praktika, o Lietuvių 
Fondas paskyrė algą asistentei Vi
tai Musonytei rūpintis žemesnio ly
gio kursais. Dėstoma ir mažoms gru
pėms bei atskirai asmenims, kai nu
matyta valanda netelpa į studento 
dienotvarkę. Esant asistentei, galima 
įvesti naujų augštesnio lygio kursų 
studentams, kurie lituanistiką pasi
renka savo mokslo šalutine ar pa
grindine šaka. Už pažangą studen
tams 1980 m. pradžioje Lietuvių 
Fondas taip pat paskyrė premijas ir 
apmokėjo pakviestų kalbėtojų išlai
das. Apie 51000 vertės knygų buvo 
padovanota lietuvių iš keturių vals
tijų ir JAV LB švietimo tarybos.

Pradinių kursų tikslas yra taisyti 
rašybą, mokytis laisviau kalbėti, ra
šyti rašinius, mokytis versti (ypač iš 
lietuvių į anglų k.), šiek, tiek susipa- 
ž.nti su lietuvių literatūra. Antro ly
gio kursai nagrinėja poezijos, pro
zos ir dramos veikalus pagal dabar
tinį literatūros mokslą. Dar augštes- 
niame kurse nagrinėjami vertimai, 
lietuvių kultūra, lietuvių išeivijos li
teratūra, lietuvių kalbos istorija, 
sandara.

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

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Los Angeles mieste surengtos vakaronės programos atlikėjai. Iš kairės: smuikinin
kas Raimundas Mickus, pianistė Raimonda Apeikytė, fleitistė Kristina Mickutė; dainininkės — Stasė Pautienienė, 
sol. Karen Vidžiūnienė (iš Arizonos), Liucija Mažeikienė, Danutė Barauskaitė, meninė patarėja sol. A. Dičiūtė- 
Trečiokienė, Vincas Saras, Klevą Vidžiūnienė Nuotr. V. Fledžinsko

Baltiečiu svarstybos Toronte
Daugiausia buvo latvių, mažiausia lietuvių

Š.m. spalio 18 d. Toronto 
Latvių Kultūros Centre įvyko 
svąrstybos baltiečiu kultūros iš
laikymo klausimais, kurį suruo
šė Baltistikai Puoselėti Draugi
ja (Association for the Advan
cement of Baltic Studies). Pa
skaitas skaitė žymūs estų, lat
vių ir lietuvių akademikai — 
Olev Trass, Velio Sermat, Ro
mas Vaštokas, Juris Dreifelds 
(pateikė Įdomių faktų ir statis
tikos apie Baltijos kraštų sovie
tinę ekonominę integraciją), 
Peteris Vasarinš (apie pavojus 
kultūrai ir nutautimui).

Labai konkrečiai ir gyveni
miškai etninio identiteto išlai
kymo klausimus ir praktiškąją 

DĖMESIO, PENSININKAI!
SVARBUS PRANEŠIMAS APIE MOKESTINES NUO
SAVYBĖS NUOLAIDAS ONTARIO PROVINCIJOJE
Laukiate nuolaidos?
• Jei išsiuntėte prašymą gauti mokestinei nuosavybės nuolaidai (Property Tax Grant), bet

jos dar negavote, turėkite kantrybės. Daugelis prašymų, kuriuose trūko duomenų arba 
kurie buvo gauti pavėluotai dėl pašto sutrikimų, tebėra tvarkomi. NĖRA REIKALO 
KREIPTIS TELEFONU DĖL NUOLAIDOS. Jau į daugelį pensininkų, yra kreiptasi šiuo 
reikalu. į likusius dar bus kreipiamasi arba jiems bus duotos nuolaidos 1980 m. lapkri
čio 30 dieną. »

Artėjate prie 65?
• Jeigu jau sulaukėte 65 metų amžiaus arba jo sulauksite 1980 metų liepos 1 — gruo

džio 31 dienos laikotarpyje'ir netrukus turėsite teisę gauti senatvės pensiją, galite gau
ti 1980 metų mokestinę Ontario nuolaidą (Ontario Tax Grants). Mokestinių nuosavy
bės nuolaidų prašymų blankai ir mokestinės pardavimo nuolaidos bus jums AUTOMA
TIŠKAI siunčiami 1981 M. SAUSIO MĖNESĮ.

Be senatvės pensijos?
• Jei esate pensijos amžiaus, bet nepakankamai ilgai gyvenę Kanadoje, kad galėtumėte 

gauti senatvės pensiją, — vistiek galite turėti teisę į minėtas nuolaidas. Nedelsdami 
kreipkitės į pajamų ministeriją (Ministry of Revenue) ir gausite atitinkamą blanką'.

Priminimas
• Jei pagrindinė jūsų gyvenvietė 1980 metais buvo slaugos namai ,senelių prieglauda, chro

niškų ligonių namai, labdaros įstaiga, specialios priežiūros namai arba panaši institu
cija, — neturite teisės į nuolaidas, nebent institucija, kurioje gyvenate, moka savivaldy- 
binius bei švietimo mokesčius ir jūsų mokama nuoma nėra valdžios remiama.

• Prašymai 1980 metų nuolaidom gauti gali būti įteikti betkuriuo metu prieš 1981 m. 
gruodžio 31 dieną.

Ministry 
of 
Revenue

Lome Maeck 
Minister

TM. Russell 
Deputy Minister

Ontario 77 Bloor Street West, Toronto, M7A 2B3

Jūsų pažiūros
i nuosavybės mokesčiu reformą...

Išleistas Nuosavybės Mokesčių Reformos Jungtinio Komiteto.

Dabartinė mokesčių sistema nėra teisinga ir beveik neįmanoma 
daugumai žmonių suprasti. Tai viena išvadų, padarytų Toronto 
miesto Nuosavybės Mokesčių Reformos Jungtinio Komiteto 
savo pranešime apie nuosavybės mokesčių reformą.

Minėtasis komitetas siūlo, kad už panašias nuosavybes būtų 
mokami panašūs mokesčiai. Pagal nuosavybės dydį ir jos naudojimą 
turėtų būti nustatyta kuriai grupei ji priklauso, o pagal dabartinę 
rinkos kainą — mokesčių dydis.

Komitetas laukia jūsų pasiūlymų bei pastabų liečiančių 
minėtą pranešimą.

Jei norite gauti to pranešimo kopiją, skambinkite 367-7347.

pusę iškėlė savo paskaitoje Ma- 
ruta Lietina-Ray. '

Daug faktų iš tyrinėjimų, ste
bėjimų bei apklausinėjimų savo 
pranešime pateikė Solveiga Mie- 
žitis. Ji ypač pabrėžė šeimos 
vaidmenį kaip pirmutinį ir 
svarbiausią tautinio susipratimo 
išlaikyme. Institucijos motyva
cijai skatinti bei palaikyti yra 
mokykla ir tautinė bendruome
nė.

Svarstybose vyravo nuomonė, 
kad pagrindinė problema yra 
gimtosios kalbos išlaikymas, 
kuri yra tautos kultūros pasi
reiškimo forma.

Paskaitos truko nuo 1.30 v. 
p.p. iki 6 v.v. Diskusijas teko 

nutraukti, nes klausimams nesi
matė galo. Asmeninės diskusi
jos ir kontaktai buvo tęsiami 
vakarienės bei šokių metu, kuri 
prasidėjo 7.30 v.v.

Paskaitų salė buvo pilna. 
Klausytojų susirinko apie 150, 
tačiau daugiausia buvo latvių 
bei estų. Lietuvių atsilankė per 
20. Tokiai gausiai lietuviškai 
bendruomenei toks kuklus at
stovų skaičius garbės nedaro. 
Reikėtų pakelti visuomenės, 
ypač jaunimo, domesį mūsų tau
tos kultūriniais lobiais. Juk ne
daug yra pasaulyje tokių mažų 
tautų su tokia turtinga ir sena 
kultūra bei istorija.

Dr. Genovaitė Bijūnienė

Pagerbiant a. a. Jievos ir Jo
no Monkų atminimą, nutarta 
įrašyti juos į Lietuvių Fondo 
narius. Grupė žmonių — O. Ind- 
relienė, V. Krikščiūnas, B. Ma
žeikienė, A. Skilandžiūnienė, E. 
Stepaitienė ir M. Vasiliauskie
nė ėmėsi iniciatyvos parinkti 
aukų šios minties įgyvendini
mui.

Mažai yra pirmųjų atvykėlių 
tarpe tokių, kurie nebūtų paty
rę p. Monkų vaišingumo ar pa
galbos. J. Monkienė pasitiko 
pirmąsias ateives ir plačiai at
vėrė savo namų duris vis didė
jančiai bangai naujų atvykėlių. 
Ji buvo vertėja, užtarėja, globė
ja įvairiuose reikaluose. Vie
niem, tik atvažiavus, trūko šil
tų drabužių, kiti turėjo proble
mų su darbdaviais, treti dar ki
tokių — visas jas išspręsdavo 
Jieva Monkienė. Jonas Monkus 
užleido savo namus naujiesiems 
ateiviams, kurie jais naudojosi 
kada tik užsimanydami. Ten vy
ko pirmosios skautų sueigos, tau
tinių šokių, chorų repeticijos, 
vestuvės, žodžiu, visas naujųjų 
ateivių veiklos, pažinčių ir pra
mogų centras ilgą laiką buvo p. 
Monkų namai.

J. Monkienė, būdama giliai 
tikinti katalikė, priklausė įvai

Kaikuric ankstyvesnieji Kanados ateiviai daug padėjo naujiesiems. Šioje 
1953 m. nuotraukoje matyti ankstyvesnieji ateiviai Toronte (iš kairės): O. 
INDRELIENĖ, p. INDRELE, J. MONKIENĖ, J. MONKUS, B. INDRELYTĖ 
(dešiniame krašte). Toliau naujųjų atstovai: gen. Lietuvos konsulas VYT. 
GYLYS, red. J. KARDELIS

Gimnazijos ateitis
Vasario 16 gimnazija eina 

jau 30-tuosius metus. Ryžtu ir 
vieningu lietuvių darbu įsteig
ta. to paties visų lietuvių sutar
tinio darbo dėka gimnazija ligi 
šiolei išsilaikė, išugdžiusi lietu
viškoj ir krikščioniškoj dvasioj 
ištisą jaunų lietuvių kartą.

Pradinės lituanistinės mo
kyklos Vokietiioje užsidarė, 
taip pat ir Anglijoje. Liko tik 
viena Vasario 16 gimnazija, 
vienintelė ne tik Europoje už 
okupuosos Lietuvos ribų, bet ir 
visame laisvajame pasaulyje. 
Ar ir jai užsidaryti?

Gimnazijoj šiuo metu moko
si 60 mokinių, suvažiavusių iš 
Vokietijos, Anglijos. Amerikos, 
Kanados ir Brazilijos. Einamas 
9-rių metų gimnazijos kursas 
pagal Vokietijos mokyklų pro
gramas, o atvykusiems iš Ame
rikos — pagal to krašto mokyk
lų programas. Mokinių skaičius 
klasėse nedidelis, todėl moky
mo darbas yra intensyvus. Abi
turientai išlaiko gimnazijos bai
gimo egzaminus, duodančius 
teisę stoti į betkurį universite
tą, o atvykę iš Amerikos gauna 
visas įskaitas, reikalingas per
eiti į augštesnę klasę. Dėsto
moji kalba — lietuvių, išskyrus 
kelis dalykus paskutinėse kla
sėse, kurie dėstomi vokiečių 
kalba, nes baigiamieji egzami
nai laikomi vokiečių kalba.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė, gimnazijos kuratorija ir 
visi vietos lietuviai daro viską, 
kad gimnazija išsilaikytų, kad 
dar ilgus metus galėtų jaunimą 
lietuviškai ugdyti. Bet jų vienų 

riom kanadiečių katalikių gru
pėm, turėjo daug pažinčių ir ga
lėjo daug kam padėti. Be to, 
tuo metu ji buvo beveik vienin
telė gerai mokanti anglų kalbą. 
Nenuostabu, kad jų durys neuž
sidarydavo, ir nė vienas nebu
vo atstumtas. Ji taip pat padė
jo seselėms, kai jos buvo prisi- 
glaudusios dar svetimuose na
muose, aktyviai prisidėjo prie 
pranciškonų parapijos steigimo 
ir, kol sveikata leido, abu nepa
liovė rūpintis lietuviškais reika
lais.

Daugumas mūsų sunkioj kū
rimosi pradžioj, su mažais vai
kais ir kitais vargais, palikom 
p. Monkus, jų nebelankėm, vis 
atidėliodami vėlesniam, pato
gesniam laikui. Bet laikas ne
laukė ir jau 22 metai abu yra 
palaidoti.

Prisidėdami nors maža auka, 
įrašydami jų vardus į Lietuvių 
Fondo narius ir įamžindami 
juos LF leidinyje, parodysime 
dėkingumą ir pagarbą saižo ge
radariams.

Aukas renka paminėti asme
nys, taip pat atidarytos sąskai
tos Toronto “Paramoje” . nr. 
6614 ir Prisikėlimo parapijos 
bankelyje nr. 5060. B. M.

jėgų šiuo metu nebeužtenka — 
reikia visų lietuvių pagalbos.

Gimnazijos ir bendrabučių 
1980 metų biudžetas yra DM 
898.000. Iš vokiečių įstaigų ir 
katalikų vyskupu numatyta gau
ti DM 588.000. Likusią DM 
310.000 sumą turime sutelkti 
mes patys iš mokinių mokesčių 
už bendrabuti ir lietuvių visuo
menės aukų. Bet jau kelinti me
tai tos sumos nebesurenkame, 
ir vokiečių įstaigos svarsto, ar 
jiems irgi nereikėtų sumažinti 
savo įnašą ar net paramą visai 
nutraukti, nes susidaro įspūdis, 
kad lietuvių interesas turėti sa
vo gimnaziją nyksta.

Siu metų biudžetui subalan
suoti mums reikia ligi gruodžio 
mėnesio 31 d. iš lietuvių visuo
menės sutelkti DM 90.000. Da
li šios sumos surinks Vokietijos 
lietuviai, o didžiąją dalį reikia 
sutelkti iš Amerikos, Kanados 
ir kitų kraštų lietuvių aukų.

Dėkojame visoms lietuvių in
stitucijoms, gimnazijai remti 
būreliams, ligi šiolei gimnaziją 
rėmusiems. Prašome paramos 
ir dabar, nes be jos gimnazija 
negalės išsilaikyti.

Artėja amerikiečių Padėkos 
Diena, o po to — Kalėdos. Gal
vosime, ką padovanoti artimie
siems švenčių proga. Nepamirš
kime ir savos gimnazijos! Jei 
kiekviena lietuvių šeima, kiek
viena lietuvių organizacija į sa
vo dovanų sąrašą įtrauktų ir 
Vasario 16 gimnaziją, ji visų 
bendram džiaugsmui iš šio me
to sunkumų išeitų ir su giedra 
viltimi žiūrėtų į ateitį.

Aukas prašome siųsti per 
BALFą (United Lithuanian Re
lief Fund of America, 2558 W. 
69 St., Chicago, IL 60629) arba 
tiesiai gimnazijai: Privates Li- 
tauisches Gymnasium, 6840 
Lampertheim 4, West Germa
ny.

Gimnazija yra mūsų visų. 
Jos ateitis priklauso nuo mūsų 
visų. Mes negalime leisti jai už
sidaryti.

Vasario 16 gimnazijos 
kuratoriios valdyba

Windsor, Ontario
KLB VVINDSORO APYLINKĖS 

narių metinis, visuotinis susirinki
mas — lapkričio 23, sekmadienį, 
12.30 v.p.p., Sv. Kazimiero parapijos 
salėje. Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Apylinkės valdyba



' Lietuviškai iš garsinių juostelių
V, MATULAITIS

Prieš metus pasirodė “Ar 
kalbate lietuviškai?” Tai A. Rin
ktino paruoštas vadovėlis su mo
kytojo vadovu ir trimis darbo 
sąsiuviniais pagal mokėjimo 
laipsni. Visa tai jau buvo išnag
rinėta mokytojų savaitėse, spau
doje ir daug mokyklų bei atski
rų asmenų tuo vadovėliu naudo
jasi:

šiais metais A. Rinkunas tą 
vadovėli ir darbo sąsiuvinius pa
pildė, išleisdamas garsines juos
teles kasetėmis. Vienoje kasetė
je yra Įkalbėta po kelias pamo
kas. Iš viso Įkalbėta 60 pamokų 
15-je kasečių.

Pirmoje kasetėje yra Įvadi
nės pastabos ir pirmosios pen
kios pamokos. Paaiškinimus 
angliškai įkalbėjo Giedrė Pau- 
lionienė, o lietuviškai — pats 
A. Rinktinas. Vadovėlio bei dar
bo sąsiuvinių pamokos yra pa
pildytos dainelėmis, kurias Įdai
navo Toronto “Gintaro” an
samblio chorelis, paruoštas G. 
Paulionienės. Dainelės yra pa
rinktos iš liaudies kūrybos arba 
specialiai sukomponuotos F. 
Viltenio. Garso juostelės yra ga
mintos komercinėje Įmonėje, 
todėl balso atžvilgiu jos yra ge
rai paruoštos. Juostelės kase
tėmis yra išleistos su Kanados 
Lietuvių Bendruomenės ir Ka
nados valdžios parama.

Prie kasečių yra atspaustas 
priedas, kurio Įžangoje labai 
gražiai paaiškinti istoriniai 
mokslininkų pasisakymai apie 
lietuvių kalbą. Jie būtų tinkami 
panaudoti betkuriame lietuvių 
informaciniame lapelyje.

Garsinėse juostelėse pamokos 
pradedamos rytiniu pasisveiki
nimu ir dainelės žodžių aiškini
mu...Po žodžių prasmės išaiški
nimo bei pakartojimo girdima 
pati dainelė, improvizuota R. 
šoliūnaitės. Mokiniams, prade
dantiems susipažinti su nauja 
kalba, ši dainelė pergreitai nu
skamba. Kai dainelės žodžiai su 
pakartojimais yra išaiškinti, tai 
dainavimas duoda tų žodžių 
bendrą sujungimo vaizdą. Moki-

SAULIUS G. DRAGŪNAS, neseniai 
baigęs Vakaru Ontario universitetą 
Londone, A. ir I. Dragūnevičių sū
nus, gražiai sulietuvinęs savo pavar
dę. Jau keletą metų dirba “General 
Motors” bendrovėje Londone. Dar
bovietei jį iškėlus sū paaugštinimu 
į Montrealį, jis korespondenciniu bū
du užbaigė mokslą. Dabar jis yra 
“GM” inžinerijos skyriaus pavyzdžių 
aprašymo ir dalių poskyrio vedėjas. 
Saulius buvo labai aktyvus ir lietu
viškoje veikloje —- skautas ir skau
tas ’vytis, “Baltijos” ansamblio na
rys, L. Bendruomenės apylinkių val
dybų narys — jaunimo atstovas. 
Prieš keletą metų sukūrė lietuvišką 
šeimą su Lydrja Keraite. D. E. 

Sol. ONA PLIUŠKONIENĖ, pirmą kartą koncertavusi Toronte spalio 26 d.

nys, norėdamas gerai išmokti 
rytinį pasisveikinimą ar kitą 
dainelę, gali garsą kartoti kelis 
kartus pagal savo norą.

Toliau seka pamokos žodžių 
skaitymas pagal vadovėlį. Čia 
taip pat kiekvienas žodis yra 
aiškinamas lietuviškai ir ang
liškai. Be to, pagal vadovėlį, žo
džiai, jų dalys ir net atskiri gar
sai yra analizuojami ir atskirai 
ištariami. Ištarimas prašomas 
pakartoti. Mokinio ištarimo pa
kartojimui yra paliktas laiko 
tarpas, kol skaitomas sekantis 
žodis ar sakinys.

Juostelėje girdimi kaikurie 
pasisveikinimai prieš pamoką, 
kurių nėra vadovėlio pamokose. 
Tuo mokinys yra paskatinamas 
ir įpratinamas pasisveikinimus 
išmokti.

Kaip darbo sąsiuviniai taupu
mo atžvilgiu buvo atspausti pa
gal mokėjimo lygį, naudojant 
tą patį vadovėlį, taip yra paruoš
tos ir garsinės juostelės. Prade
dantiems mokiniams bus sun-

Milašius Vašingtono spaudoje
AL. GIMANTAS

Įtakingame “Washington 
Post” dienraštyje spalio 10 d. 
nr. buvo išspausdintas Jūratės 
Končiūtės (Jura Končius) 
straipsnis apie Nobelio laurea
tą Česlovą Milašių “The Lithua
nians Proudly Claim a Famous 
Son”. Jau pirmame sakinyje 
autorė pasisako esanti lietuvai
tė. Ji jau nuo mažens buvo įpra
tusi dar mokyklos suole “spe- 
linti” savo pavardę, nes ištarus 
niekas nesugebėdavo tiksliai iš
tarti. Ir tuo metu, kai radijo ir 
televizijos pranešėjai turėjo 
vargo ištarti naujojo Nobelio 
laureato vardą ir pavardę, ra
šo Jūratė, vienas milijonas mū
siškių, esančių šiame krašte, už
miršo savo identiteto krizę ir 
džiaugėsi saviškio laimėjimu, 
kartu su tokiais žymiais var
dais, kaip Vitas Gerulaitis, 
Johnny Unitas, Simas Kudirka 
ar Diek Butkus. Končiūtė cituo
ja Danutės Vaičiulaitytės, Cor
coran meno mokyklos vieno 
skyriaus direktorės, pasisaky
mą, kad tas laimėjimas paska
tins išeiti viešumon daugiau iki 
šiol savyje užsidariusių lietu
vių.

Mes, lietuviai, straipsnio au
torės nuomone, visada truputį 
pavydėdavom airiams šv. Pat
riko dienos, italams, Kolumbo 
dienos. Dabar pagaliau paten
kinta ir mūsų tautinė savigar
ba. Nors šią garbę dalinamės 
kartu su lenkais, prisimename, 
kad jie turi lenką popiežių, ku
ris, beje, turėjo lietuvių kilmės 
motiną. Telefono skambučiai 
skambėjo visame krašte, kai lie
tuviai norėjo patikrinti žinią, 
kurią “Today” programos metu 
Tom Brokaw paskelbė, kad Lie
tuvoje gimęs asmuo laimėjo 
Nobelio premiją.

Lietuvių Bendruomenės Va
šingtono apylinkės pirm. Linas 
Kojelis Milašiaus laimėjimą ko
mentavo kaip patį didžiausią 
įvykį visiems lietuviams nuo iš
rinkimo pusiau lietuvio popie
žiaus. Tuo tarpu Elena Bradū- 
naitė (The American Folklife 
Center) pripažino, kad lenkai 
yra daugiau žinomi už lietuvius, 
nors “mes juos laikome kaip ir 
pusbroliais”. Vašingtone gyve
nąs advokatas Ernestas ' Raš

kiau suvokti skaitomus žodžius, 
kurie yra skirti pažangesnių 
grupių mokiniams darbo sąsiu
viniuose B ir C. Ten nėra pasa
kyta, kad pradedančiam moki
niui pamoka yra baigta.

Pirmą kartą išleistos garsinės 
juostelės kasetėse yra labai ge
ra mokslo priemonė pradedan
tiems mokytis lietuvių kalbos. 
Mokinys norimus išgirsti žo
džius ar garsus gali juostelėje 
kartoti pagal savo norą. Naują 
kalbą galima taisyklingai išmok
ti tarti tik pasiklausius tikslaus 
ištarimo.

Naujai paruoštame darbe bū
tų galima siūlyti vienų ar kitų 
pakeitimų bei pageidavimų, ku
rių niekada netrūksta. Bet tai 
A. Rinkūno paruoštas pirmas 
lietuvių kalbos vadovėlis nemo
kantiems lietuvių kalbos, dabar 
papildytas garsinėmis juostelė
mis. Šios juostelės palengvins 
atskiriems mokiniams išmokti 
taisyklingo lietuviškų žodžių iš
tarimo.

kauskas teigė, kad Lietuva ne
turi alyvos, tačiau gali didžiuo
tis gerais poetais. Net ir sovie
tinė Lietuvos okupacija nepa
jėgė sutriuškinti lietuviško kul
tūrinio palikimo.

Jūratė nurodo, kad Milašius 
buvo gimęs 1911 m. centrinėje 
Lietuvoje, kuri yra maždaug 
Vakarų Virginijos didumo, tu
ri 3 milijonus gyventojų, buvo 
išplėtusi savo sienas XV š. ir 
1940 m. tapo okupuota Sovietų 
Sąjungos. Lietuvos sostinė Vil
nius, kuriame Milašius brendo, 
ėjo savo laiku iš rankų į rankas. 
Milašiaus metais Vilnius buvo 
lenkų valdžioje. Esą jis supran
ta lietuviškai ir daug jo raštų 
kalba apie jo jaunas dienas 
Lietuvoje. Jo kūrybos yra iš
versta lietuvių kalbom

Končiūtė savo rašinyje neuž
miršo ir turėto pasikalbėjimo 
su dr. St. Bačkiu, Lietuvos pa
siuntinybės reikalų vedėju, ku
ris pareiškė: “Mes esame labai 
dėkingi laureatui, kuris nieka
da neužmiršta pabrėžti, kad jis 
gimęs Lietuvoje”.

Straipsnis baigiamas Ohio 
State Universiteto profesoriaus 
Rimvydo Šilbajorio prisipažini
mu: “The Lithuanian in me con
gratulates that part of Milosz 
which is Lithuanian — what- 

; ever it may be!”

Lietuviu skyrius archyve

Jurgio Katiliaus ir Elzbietos Daukšy-
tės-Katilienės duktė, baigusi psicho
logijos mokslus filosofijos daktarės 
(Ph. D.) laipsniu. Gimusi Marijam
polėje. Baigė parapijinę Šv. Antano 
mokyklą ir Notre Dame Akademiją 
Omahoj, Nebraskoje. Baigdama gim
naziją, ji laimėjo eilę pažymėjimų 
ir stipendijų, kurių tarpe buvo ir 
National Merit Scholarship. Bakalau
ro laipsnį gavo Omahoje, jėzuitų 
vadovaujamame Creighton universi
tete. Kurį laiką pertraukusi mokslus, 
dirbo ir augino sūnų Marių. Prieš 
kelerius metus Dalia įstojo į Nebras- 
kos universitetą, kur gavo magistrės 
laipsnį industrinėje psichologijoje, 
o pereitą žiemą — daktarės laipsnį 
organizacinės ir asmenybės psicho
logijos srityse. Dar būdama gimna
zistė ir studentė Creightone, Dalia 
aktyviai dalyvavo Omahos lietuvių 
veikloje. Buvo Omahos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos narė, daly
vavo chore, skautuose ir vaidintojų 
būreliuose. Eilę metų dirbo su atei
tininkais Omahoje ir Dainavos sto
vyklose, lituanistinėje mokykloje, su- 

' režisavo du vaikų vaidinimus Oma
hoje. šį rudenį naujoji daktarė sū 
vyru, sūnumi ir savo mamyte per
sikėlė į Čikagą, įsikūrė lietuviška
me Marquette Parko rajone ir pra
dėjo dėstyti psichologiją Illinois Ins
titute of Technology.

• “TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata — $14, naujiem prenu
meratoriam — $10.

Poetas HENRIKAS NAGYS, kuriam paskirta š.m. Vinco Krėvės vardo pre
mija už eilėraščių rinkinį “Prisijaukinsiu sakalą”

Premija Henrikui- Nagiui
Akademinis Montrealio Lie

tuvių Sambūris paskyrė Vinco 
Krėvės vardo literatūrinė pre
mija poetui Henrikui Nagiui. 
Vertintojų komisija, susidedan
ti iš dr. I. Gražytės-Maziliaus- 
kienės, R. Lukoševičiūtės, A. 
Staškevičiaus, J. V. Danio ir S. 
Piečaitienės, atrinko H. Nagio 
poezijos knygą “Prisijaukinsiu 
sakalą” šių metų premijai.

Premija yra skiriama kas ant
ri metai. Kitos grožinės litera
tūros knygos, kurios buvo at
rinktos iš 1978-79 m. leidinių 
ir buvo svarstytos (alfabetine 
tvarka): K. Barėno “Kilogra
mas cukraus”, J. Blekaičio “Ru
dens ritmu”, L. Dovydėno “Va
saros vidudienis” ir J. Jankaus 
“Anapus rytojaus”. Literatūri
nės premijos iškiltningas įtei
kimas įvyks lapkričio 15 d. Mc
Gill universitete fakulteto klu
be.

Poetas Henrikas Nagys yra 
žinomas ne tik dailųjį žodį ver
tinantiems ir lietuviškai skai
tantiems, bet ir kitataučiams, 
nes H. Nagio eilėraščių yra iš
verstų į anglų, vokiečių, estų ir

Daugiakultūrė Ontario Istori
jos Draugija (The Multicultu
ral History Society of Ontario) 
įsteigta 1976 m. Jos tikslas — 
telkti ir saugoti betkokią me
džiagą, susijusią su etninių gru
pių gyvenimu Kanadoje. Ji fi
nansuojama iš “Wintario” lote
rijos pelno. Daugiau kaip 40 et
ninių grupių yra prisidėję 
prie archyvinės medžiagos tel
kimo.

Ši diaugija kviečia visas et
nines grupes prisidėti prie ar
chyvų praturtinimo. Betkokią 
medžiaga yra svarbi ir verta iš
laikymo: leidiniai, parengimų, 
minėjimų brošiūros ar progra
mos, net asmeniniai laiškai, at
siminimai, fotografijos, doku
mentai — viskas vertinama 
kaiu praeities istorija. Jei su 
kaikuriais dokumentais nenorė
tumėt skirtis, draugija padaro 
kopijas.

Šiuo metu ten dirba porą

Didžiausias išeivijoje mėnesinis 
žurnalas

„KARYS”
atšventė 60 metų gyvavimo 

sukaktį.
Smulkiau apie tą jubilėjų žiū
rėk spalio numeryje. Be to, ten 
skaitykite straipsnius: "Ar DLK 
Algirdas mirė katalikas,-ar pra
voslavas?" Apie sovietų partiza

nus prie Švenčionių.
Metinė prenumerata — 13 dolerių. 

Adresas: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA 

latvių kalbas. Jo eilėraščių gali
ma rasti Kanados antologijose. 
H. Nagys pasirodė su savo pir
muoju rinkiniu “Eilėraščiai” 
1946 m. Innsbrucke, už kurį 
gavo lietuvių knybų leidyklos 

.“Patria” literatūrinę premiją. 
Jo sekanti poezijos knyga “Lap
kričio naktys” pasirodė 1947 
m. Freiburge. Vėlesnės knygos 
buvo išleistos Amerikoje: “Sau
lės laikrodžiai” 1952 m., “Mė
lynas sniegas” 1960 m., “Broliai 
balti aitvarai” 1969 m. Pastaro
ji knyga buvo premijuota Lie
tuvių Rašytojų Draugijos. Poe
zijos rinkinį “Prisijaukinsiu sa
kalą” išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas 
1978 m. Čikagoje. Šios knygos 
sutiktuvės montrealiečiams, da
lyvaujant poetui Nagiui, buvo 
neabejotinai pats įspūdingiau
sias kultūrinis .parengimas tais 
metais Montrealyje, šildantis ir 
džiuginantis, besiklausant Hen
riko Nagio lakaus žodžio bei 
sodraus balso.

Jūratė Tanner, 
MLAS valdybos sekretorė

dienu savaitėje Rasa Mažeikai
tė, kuri tvarko lietuviškus ar
chyvus. (R. Mažeikaitė — Jaffe 
mokslo ir oficialiam naudoji
mui legalizavo savo pavardės 
vartojimą).

Finansiniai sunkumai ir biu
džeto apkarpymai gresia ir šiai 
draugijai. Bet, jei ir toliau bus 
kaunama valdžios parama ir jei 
bus pakankamai medžiagos, lie
tuvių skyrius bus žymiai pra
plėstas.

Kas norėtų daugiau žinių, ga
li skambinti Rasai telefonu 
536-8525 vakarais arba siųsti 
medžiagą: The Multicultural 
History Society of Ontario. 43 
Queen’s Park Crescent East. 
Toronto, Ontario M5S 2C3. Inf.

Atsiųsta paminėti
DIRVA, 65-rių metų sukakties lei

dinys 1915-1980. Redagavo ir apžval
gą paruošė Aleksas Laikūnas. Virše
lis — Vlado Vijeikio. Išleido ir 
spaudos darbą atliko “Vilties” drau- 
gjios leidykla. Tiražas — 500 egz. 
Cleveland, Ohio, 1980 m., 40 psl. 
Kaina — $1.

LITUANUS, The Lithuanian Quar
terly, 1980, Volume 26, No. 3. Editor 
of this issue Birutė Ciplijauskaitė. 
The Editorial and Business address: 
Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 
60629, USA.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC 
CHURCH IN LITHUANIA. No 38, 
May 1, 1979. Translated by Vita Ma- 
tusaitis, edited by Rev. Casimir Pu- 
gevičius, published by the Lithua
nian R. C. Priest’s League of Ame
rica, 351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA.
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KULTQRlffiJE VEIKLOJE
ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 

esančioje M. K. Čiurlionio galerijoje 
spalio 3-12 d.d. lankytojų laukė dvie
jų menininkų paroda — tapytojo 
Antano Petrikonio ir medžių šaknų 
skulptoriaus Jono Šalnos. Ją surengė 
Putnamo seselių rėmėjos su pirm. M. 
Remiene. Pastaroji teisingai pabrėžė, 
kad parodoje dalyvauja trys meni
ninkai — savo kūriniam įkvėpimo 
gamtoje jieškantys dailininkai ir pa
ti gamta. Dail. A. Petrikonis iš Či
kagos prieš keletą metų persikėlė į 
saulėtąją Floridą, kur ir toliau iš 
gamtos skolinasi tirštas spalvas bei 
.audringas formas savo tapybos kū
riniams. Čikagon jis buvo atsivežęs 
68 darbus — peizažus, abstraktus, 
simbolizmu dvelkiančius paveikslus. 
Jonas Šalna, kilęs iš Vilniaus krašto, 
yra gydytojas, medžių šaknų skulp
tūroms skiriantis tik savo laisvalai
kius. Jo darbštumui ir laimėjimams 
atstovavo 54 parodoje sutelkti dar
bai.

DRAMATURGO KAZIO SAJOS 
VAKARAS Los Angeles lietuviams 
rugsėjo 26 d. įvyko dr. Z. Brinkio 
namuose. Su K. Saja, svečiu iš oku
puotos Lietuvos, atvykusiu pas San
ta Monikoje gyvenantį brolį, supa
žindino Pr. Visvydas. K. Saja yra 
gimęs 1932 m. Biržų apskrityje, au
gęs Žemaitijoje, mokęsis Kleipėdoje 
ir Vilniuje. Pripažinimo susilaukė 
tokiomis savo pjesėmis, kaip “Sep
tynios ožkenos”, “Mamutų medžiok
lė”, “Devynbėdžiai”, kurios yra ži
nomos ir išeivijoje. Dramaturginėje 
savo linkmėje jis į tikrovę žiūri pro 
metaforos šydą, pasirinkdamas ko
kias nors žmonėms aktualias idėjas. 
Savo kūrybai skirtame vakare Los 
Angeles mieste buvo pasirinkęs gro
žinę prozą su humoristinėmis gyveni
mo staigmenomis, pasakų alegorijo
mis, asmeniškais pergyvenimais. Pvz. 
į apsakymą “Forget it” buvo įjungtas 
dviejų brolių — jo ir Apolinaro 
jautrus susitikimas po ilgų nesima
tymo metų. Jis taipgi skaitė pasakos 
“Eglė žalčių karalienė” tęsinį iš kny
gos “Po to, kai pavirto medžiais”, 
ištrauką iš “Devynbėdžių”. šiemet 
yra išleista jo kūrinių rinktinė 
“Liepsnojanti kriaušė”, turinti pen
kias pjeses.

DAIL. KĘSTUTIS KIZEVIČIUS, 
pripažinimo susilaukęs amerikiečių 
tarpe, pirmą savo parodą lietuviams 
surengė Klevelande, Dievo Motinos 
parapijos salėje, spalio 11 d. Pir
menybė Klevelandui, atrodo, teko 
dėl jo gimimo šiame mieste 1952 m., 
mokymosi Šv. Jurgio, šv. Marijos 
mokyklose, šv. Juozapo gimnazijoje. 
Dailės studijas jis taipgi pradėjo 
Klevelando meno institute, jame įsi
gydamas bakalauro laipsnį. Jos už
baigtos Mičigano Cranbrok meno 
akademijoje magistro laipsniu. Pra
džioje daugiau doniėjosi tapyba, o 
vėliau pasuko grafikon. Parodą Kle
velande atidarė kun. G. Kijauskas, 
SJ, ir ilgesnį žodį apie lietuvių tar
pe debiutuojantį dailininką taręs J. 
Stempužis. Parodai dail. K. Kizevi- 
čius buvo pateikęs 43 įvairių rūšių 
grafikos kūrinius. Tapybai atstovavo 
tik du akrilika ir aliejumi atlikti 
darbai, parodos lankytojus žavėję 
įdomiomis savo spalvomis. Techniš
ku parodos apipavidalinimu pasirū
pino architektas E. Kersnauskas. Ro- 
dinių kainos buvo nuo $50 iki $800. 
Lankytojai įsigijo 10 paveikslų.

KRAŽIŲ SAMBŪRIO ČIKAGOJE 
iniciatyva yra leidžiama Kražių mo
nografija. Knygoje tilps Kražių isto
rija, skerdynės, “žiburio” gimnazija 
ir t.t. Knygos leidėjai nuoširdžiai 
prašo lietuviškų veikalų rėmėjus pri
sidėti savo auka, kad ši knyga kuo 
greičiau pasiektų lietuviško žodžio 
mylėtojus. Visų aukotojų pavardės 
bus įrašytos monografijoje. Aukas 
siųsti: Jonas žadeikis, 6522 So. Rock
well, Chicago, Ill. 60629, USA. Če
kius rašyti: Kražiai Fund.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLU
BAS spalio 11 d. Niujorko lietu
viams surengė susitikimą su Kali
fornijoje gyvenančiu žurnalistu Bro
niu Raila ir jo dešimtąja knyga “Vai
vos rykštė”, kurią šį kartą sudaro 
jo kalbos, skirtos okupuotai Lietu
vai, transliuotos “Laisvės radijo”. 
Vakaronę įvadiniu žodžiu pradėjo P. 
Jurkus, dalyvius supažindindamas su 
B. Railos knygomis, kurias iš biblio
tekos buvo parūpinęs A. Maceika. 
Apie B. Railos vaidmenį bei jo raš
tus kalbėjo Stasys Santvaras, sve
čias iš Bostono. Kadangi “Vaivos 
rykštės” medžiaga buvo skirta radi
jui, ją reikėjo trumpinti maždaug iki 
5 minučių, aštrinti žodį ir mintį. 
Trumpai prabilo ir Romas Česonis, 
atvykęs iš Filadelfijos. Jis pabrėžė, 
kad B. Railos straipsniai suformavo 
jo lietuviškas pažiūras, atskleidė jam 
lietuvių kalbos grožį, padėjo išmokti 
jos vartojimą. Pats B. Raila pasako
jo, kad į ryšius su “Laisvės radiju” 
prieš keletą metų įtraukė Algirdas 
Landsbergis. Paskatino proga trans
liacijų medžiagą panaudoti knygai, 
prie kurios išleidimo tūkstančiu do
lerių prisidėjo JAV Lietuvių Fondas. 
Vakaronės dalyviai turėjo progą iš 
juostelių išgirsti dvi Lietuvai skir
tas B. Railos kalbas. Viena jų lietė 
Karčiausko poemą, kita — Dalin
gos romaną. Abu šie kūriniai,' at
spindintys dabartinį Lietuvos gyve
nimą, susilaukė B. Railos komenta
rų. Vakaronės programą B. Raila 
su S. Santvarų sekančią dieną pa
kartojo New Havene.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
spalio 20 d. atšventė savo veiklos ke
turiasdešimtmetį. Darbą jis yra pra
dėjęs olandų dramaturgo Hermano 
Heijermanso “Vilties” spektakliu, pa
ruoštu rež. R. Juknevičiaus su iš 
Kauno ir Šiaulių teatrų atvykusiais 
aktoriais. Sukakties proga prisiminti 
dar išlikę veteranais vadinami pir
mųjų pastatymų dalyviai — G. Jac
kevičiūtė, N. Vosyliūtė, O. Knapkytė, 
K. Kymantaitė, M. Mironaitė. Vyr. 
rež. H. Vancevičius, pradėjęs • jau 
penkioliktąjį sezaną, padarė ketu
riasdešimtmečio veiklos apžvalgą. 
Kalbėjo ir teatro direktorius P. Trei- 
nys. Sukakties proga vilniškės augš- 
čiausios tarybos prezidiumas nusi
pelniusių aktorių vardus suteikė Al
girdui Sabuliui ir Vytautui Tomkui. 
Pastarasis nemažų laimėjimų yra pa
siekęs ir filmuose. Vakaras užbaigtas 
scenos veteranų ir aktorių surengtu 
koncertu.

TARPTAUTINĖ FIZIKŲ KONFE
RENCIJA Vilniuje svarstė giromag- 
netinės elektronikos ir elektrodina
mikos klausimus,' Per šešias dienas 
perskaityta apie 150 pranešimų. At
skirose sekcijose aptarti naujausieji 
fundamentaliosios fizikos tyrimai, 
praktinio pobūdžio darbai apie mag
netinių medžiagų pritaikymą elektro
magnetinių bangų valdymui kuriant 
ir tobulinant radiomatavimo prie
taisus. '

LIETUVOS TEATRO DRAUGI
JOS tradiciniame scenos veteranų są
skrydyje spalio 18 d. Vilniuje buvo 
paminėta skyriaus dvidešimtmečio 
veikla. Praėjusių metų apžvalgą pa
darė pirm. N. Vosyliūtė-Dauguvietie- 
nė. Garbės raštus jubiliatams įteikė 
meno reikalų valdybos viršininkas 
R. Jakučionis. Draugijos tarybos 
prezidiumo vardu veteranus pasvei
kino pirmininko pavaduotojas P. Da- 
pulevičius. Koncertą scenos vetera
nams surengė Vilniaus operos solis
tai — I. Milkevičiūtė, A. Stasiūnai
tė, J. Stasiūnas, smuikininkas P. Juo- 
dišius su akompaniatorėmis G. Ručy
te-Landsbergiene, H. Znaidzilauskai- 
te ir A. Banaityte.

PANEVĖŽIO PARODŲ RŪMUO
SE naująjį muzikinį sezoną šio mies
to gyventojai pradėjo M. K. Čiurlio
nio styginio kvarteto koncertu. Sve
čiai iš Vilniaus — R. šiugždinis, S. 
Kiškis, A. Grižas ir S. Lipčius atliko 
M. K. Čiurlionio, W. A. Mozarto, S. 
Prokofjevo kompozicijas. Jau keleri 
metai panevėžiečiams rengiami tra
diciniais tapę pirmadieniniai koncer
tai. Jų pradininkų šiame sezone buvo 
Vilniaus operos bosas Vacys Dauno
ras, tarptautinio dainininkų Tulūzo- 
je laureatas, su dainos mėgėjais su
sitikęs didžiojoje Panevėžio dramos 
teatro salėje.

JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ KŪRYBAI 
Maskva kasmet rengia N. Ostrovskio 
vardo konkursus. Į šiemetinio kon
kurso laureatus įsijungė ir poetas 
Jonas Kalinauskas su savo eilėraščių 
rinkiniu “Žemės kvapai”. Sekančiais 
metais jį rusų kalba žada išleisti 
“Molodaja gvardija” leidykla Mask
voje.

REŽ. MARIJONAS GIEDRYS, lai
mėjęs II premiją sąjunginiame kino 
festivalyje ir respublikinę Lietuvos 
premiją už istorinį filmą “Herkus 
Mantas”, centrinei Maskvos televizi
jai ruošia jos užsakytą filmą “Ameri
kietiškoji tragedija”, pasinaudoda
mas T. Dreiserio to paties pavadini
mo romanu.

GHOTOS MIESTO MUZĖJUJE, R. 
Vokietijoje, susilaukė daug lankyto
jų dailės paroda “Vilnius grafikoje 
ir akvarelėje”. Jai buvo sutelkti lie
tuvių XVIII-XIX šimtmečių dailinin
kų kūriniai, papildyti dabartinių ta
pytojų ir grafikų darbais.

RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS 
BIBLIOTEKOJE spalio 8 d. buvo ati
daryta pastarajame penkmetyje Bri
tanijoje išleistų enciklopedijų, žody
nų ir žinynų paroda, turėjusi apie 
350 knygų. Jas visas bibliotekai pa
dovanojo parodon atvykęs Britanijos 
ambasados Sovietų Sąjungai I sekr. 
J. Gordonas. Už dovaną jam padėko
jo bibliotekos direktorius J. Baltu
šis ir leidyklų, poligrafijos, knygų 
prekybos reikalų komiteto pirminin
ko pavaduotojas M. Požarskas.

R. VASILIAUSKAS, vilnietis var
gonininkas, rugsėjo 11 d. koncertavo 
Minske, rugsėjo 20 d. — Picundoje. 
Į savo koncertus jis buvo įtraukęs 
J. S. Bacho, S. Franko, š. Vidoro, 
M. K. Čiurlionio ir G. Kuprevičiaus 
kūrinius.

PROF. SAULIAUS SONDECKIO 
25 metų muzikinės veiklos sukaktį 
vilniečiai paminėjo spalio 18 d. kon
servatorijos salėje. Koncerte dalyva
vo net trys sukaktuvininko įsteigti 
ir vis dar tebevadovaujami orkestrai. 
Pirmuosius žingsnius jis žengė su 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos sty
giniu moksleivių orkestru, kiek vė
liau — su Vilniaus konservatorijos 
kameriniu orkestru. Dvidešimtmetį 
su 1500-tuoju koncertu jau ruošiasi 
minėti ir trečiasis S. Sondeckio vai
kas — kamerinis^ Lietuvos orkestras. 
Muzikantus jis, galima sakyti, pats 
užsiaugino, vadovaūdąmas Vilniaus 
konservatorijos styginių instrumentų 
katedrai. Koncerte tie trys orkestrai 
atliko J. S. Bacho, W. Mozarto kūri
nius ir G. Bizet-Ščedrino “Carmen 
siuitą”, dalyvaujant solistams — 
smuikininkui V. Spivakovui ir altis- 
tui J. Bašmetui. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1980. XI. 13 — Nr. 46 (1605)

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

CHQLRRII

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos Niujorko skyrius kviečia visus studentus
ir buvusius v

“ LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMĄ
lapkričio 27-30 dienomis

Loews Warwick Hotel, 6th Avenue & 54th St., New York, N.Y. 10019

Penktadienio šokiai: $3.50 (iš anksto), šeštadienio banketas: iki 25 m. $20.00 (iš anksto), 
virš 25 m. $22.50 (iš anksto). Nario mokestis-registracija: $5.00. Registruotis ir informaci
niais reikalais kreiptis: Raimundas Balsys, 240-76 67th Avė. Douglaston, N.Y. 11363, USA

FLORIDA Regl Estate
L

Namą 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

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8_____________________•___________ 532-3414

AKTYVAI —virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: 

v 
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-3
10-3

6 
1 
3

10 - 8 
10-8 
9-1 

9.30-1

ANAPILYJE skyrius veikia

mėn.......10’/2%
metų......111/2%
metų 12 %
s-tą 11 %

91/2% 
10’/4%

MOKA UŽ: 
term, indėlius 
term, indėlius 
term, indėlius 
pensijų ir namų
taupomąją s-tą 
spec. taup. s-tą 
depozitų-čekių s-tą 6 .%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 131/2%
mortgičius nuo 12'/2%
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

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775
STEPHAN’S FURS

2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuv'imai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 

--------------------------- p--------------------------------

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

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

PROGRESS
AUTORITE SALES & SER VICE

1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE 
296 Brock Avenue _

Dundas ir College) ■ elefOnaS
★ 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 “aTkET
335 Roncesvalles Avė., _ _ , „—-a
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių e
• Užsakymai priimami telefonu » Nemokamas pristatymas •

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ryti iki gruodžio 9 d. Tada par
lamentui beliks patvirtinti min. 
pirm. P. E. Trudeau vyriausy
bės pasiūlytus planus.

Provincinis Albertos parla
mentas, turintis konservatorių 
daugumą, 58:1 balsais patvirti
no premjero P. Lougheedo nu
tarimą sumažinti naftos tieki- 
Kanadai 180.000 statinių Į die
ną sekančių devynių mėnesių 
laikotarpyje. Tai bus padaryta 
palaipsniui kas. trys mėnesiai, 
pradedant 1981 m. kovo mėne
siu (tai nelies Br. Kolumbijos). 
Naftos tiekimo sumažinimą P. 
Lougheedas motyvuoja Otavos 
nustatyta permaža kaina ($16.- 
75 už statinę), pasididintu mo
kesčiu, kuris palies ir užsienin 
eksportuojamas natūralias du
jas. Esą min. pirm. P. E. Tru
deau vyriausybė be susitarimo 
įvestu tokiu sprendimu pažei
dė provincinės Albertos teises. 
Dėl jų P. Lougheedas žada 
kreiptis į teismą. Jis betgi už
tikrino kanadiečius, kad tieki
mo sumažinimas bus nutrauk
tas, jeigu kiltų naftos trūku
mas ar jeigu P. E. Trudeau vy
riausybė pradėtų naujas dery
bas su Alberta.

Min. pirm. P. E. Trudeau sa
kosi esąs linkęs atnaujinti de
rybas su Alberta, nes laipsniš
kas tiekimo sumažinimas joms 
duoda pakankamai laiko. Ka- 
ringesnis yra energijos išteklių 
min. M. Lalonde’as. Jo nuomo
ne, Kanada be ypatingų sunku
mų 180.000 statinių naftos kas
dien lengvai gali gauti iš savo 
draugų užsienyje. Faktas lieka 
faktu, kad 180.000 statinių Al
bertos naftos pakeitimas užsie
nietiška per metus laiko Kana
dos biudžetui padarytų $1,3 bi
lijono papildomų išlaidų. Ka
nada dabar per dieną suvartoja 
1,8 milijono statinių naftos. Di
džioji jos dalis — 1,6 milijonus 
statinių gaunama pačioje Kana
doje. Tą kanadišką naftą, išsky
rus 200.000 statinių, tiekia Al
berta.

Viešiosios nuomonės tyrimai 
Albertoje paskelbė įdomių duo
menų apie šios provincijos gy
ventojų nuotaikas. Už pasitrau
kimą iš Kanados federacijos pa
sisakė 23%, už pasilikimą Ka
nadoje — 66%. Premjero P. 
Lougheedo nutarimui sumažinti 
naftos tiekimą pritarė 60%, bet 
66% nori, kad jis pradėtų nau
jas derybas su Otava. P. Loug
heedo kovą už Albertos žemės 
turtų apsaugą remia 73%.

Albertos tarpvalstybinių rei
kalų min. R. Johnstonas patei
kė provinciniam parlamentui 
projektą, pagal kurį vyriausy
bei bus suteikta referendumo 
teisė. Referendumo pobūdis te
bėra neaiškus. Jis gali būti pa
naudotas kovai su Kanados vy
riausybe ar naujai Albertos po
zicijai Kanados federacijoje. 
Opozicinė socialinio kredito par
tija reikalauja, kad iš referen
dumo įstatymo būtų išjungtas 
galimas jo panaudojimas Al
bertos pasitraukimui iŠ Kana
dos.

J. Diefenbakerio fondas nori, 
kad namas Otavoje, kuriame 
jam teko gyventi, būtų pavers
tas memoraliniu muzėjumi. 
Siekiama, kad tai būtų padary
ta valdžios lėšomis. Jeigu valdi
nės paramos nebus susilaukta, 
muzėjaus įsteigimu pasirūpins 
pats neseniai įsteigtas fondas. 
Fondo narius nustebino pirmai 
finansinei paramai iš Niujorko 
atsiųstas $500 čekis, pasirašy
tas buvusio JAV prez. R. Nikso- 
no. Kai J. Diefenbakeris valdė 
Kanadą 1957-63 m., dalį to lai

kotarpio R. Niksonui teko būti 
JAV viceprezidentu. Atrodo, ve
lionis J. Diefenbakeris jam yra 
palikęs gerų atsiminimų kaip 
Kanados ministeris pirminin
kas.

Lietuvos kovotojas...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

(Vertimas iš lenkų kalbos).
Manau, kad jis kalba ir len

kiškai. Aš esu kilęs iš to paties 
pasaulio kampo, kaip ir jis. Jis 
yra nenugalėtas kovotojas už 
Lietuvos laisvę. Noriu pacituoti 
iš mums bendro poeto raštų: 
“Lietuva, mano tėvyne, tu esi 
kaip sveikata. Tai supranta tik
tai tie, kurie jos neteko”.

Tikiuosi, kad p. Šakalio pa
stangos nenueis veltui ir kad 
pamatysime laisvą Lietuvą dar 
jam gyvam esant.

(Vertimo pabaiga). M.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės sueigoje lap

kričio 3 d. skautiškuose žaidimuose 
pasižymėjo “Žirgų” skiltis, vad. A. 
Nausėdo, ir varžyboms laimėjo daug 
taškų. Bet “Briedžių” skiltis, vad. R. 
Garbaliausko, gražiai pasirodė prie 
“laužo”, suvaidindama skautų įsi- 
steigimą Vilniuje. Sekanti sueiga — 
lapkričio 17 d., 7 v.v., Prisikėlimo 
Parodų salėje.

• Sesė Vida Barakauskaitė ir bro
lis Algis Senkus lapkričio 1 d. susi
tuokė “Prisikėlimo šventovėje. “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntai ir visas 
Kanados rajonas džiaugiasi nauja 
skautiška pora ir linki laimingų 
dienų. Jaunavedžiai dvejus pastaruo
sius metus labai aktyviai reiškėsi 
skautiškoje veikloje. Brolio Algio 
tartas žodis vestuvių vakarienės 
metu buvo priminimas ir paskatini
mas jaunajai kartai ryžtis eiti lietu
višku keliu be jokių kompromisų.

© “Mūsų skautybei” leisti komi
teto posėdis — Čikagoje lapkričio 
15-16 d.d. Kanados rajono apžval
gas liečiančiais reikalais kreiptis į 
v.s. C. Senkevičių tel. 233-7321.

• Tradicinės Kūčios — gruodžio 
21 d. Vienetai kviečiami iš anksto 
ruoštis. Laukiama ir tėvų talka. C. S.

Forget, Saskachevan
A.a. JUOZAS ALELIŪNAS. Rug

pjūčio 27 d. vakare, prie kombaino 
mašinos, širdies smūgio ištiktas mi
rė Juozas Aleliūnas. Kanadon jis 
atvyko po I D. karo, prieš pat de
presijos laikus. Per savo darbštumą 
įsigijo ūkį ir pradėjo supirkinėti 
apylinkėje parduodamas žemes. Taip 
jo' ūkis pasidarė vienas iš didžiųjų 
apylinkėje.

Prasidėjus naujai emigracinei ban
gai ir atvykus į Winnipega lietuvai
tėm, jis vedė Aldoną Dručkutę. Nors 
ir toli gyvendamas nuo lietuviškų 
centrų, išliko susipratusiu lietuviu. 
Winnipego lietuvių šventovės staty
bos metu važinėjo kartu su kun. J. 
Bertašiumi pas Saskačevano provin
cijoje gyvenančius lietuvius, rink
dami aukas šventovės statybai. Ją 
pastačius, priklausė lietuvių parapi
jai, nors jį skyrė nuo jos 450 kilo
metrų.

Laidotuvių pamaldos įvyko rug
pjūčio 30 d. Forget katalikų švento
vėje, dalyvaujant trims apylinkės ku
nigams ir kun. J. Bertašiui, atvy
kusiam iš Winnipego, kuris per Mi
šias pasakė ir pamokslą. Iš Winni
pego buvo atvykę: Marija Januš
kienė, Vincas ir Elena Januškos, 
Vincas ir Monika Marozai, Valenti
nas ir Aldona Rutkauskai.

Po pamaldų miestelio salėje vie
tos moterys suruošė pusryčius, ku
riuos pradėjo vietos klebonas G. 
Rushka malda už a.a. Juozą, išreikš
damas jam pagarbą ir padėką, 
užuojautą jo žmonai Aldonai ir jo 
giminėms, kurių yra daug: motina 
Antanina, broliai Bruno, Jonas, Ka
zimieras, sesuo Akvilina Lietuvoje. 
Kanadoje gyvena broliai Pranas ir 
Antanas. Stasys prieš keletą metų 
mirė automobilio nelaimėje.

Pusryčių metu Aldona visiems 
nuoširdžiai padėkojo už visokeriopą 
pagalbą, užuojautą, atvykimą į laido
tuves, ypač atvykusiems iš labai toli.

Sekantį rytą a.a. Juozo kūnas buvo 
išskraidintas į Torontą ir palaidotas 
Sv. Jono lietuvių kapinėse Mississau- 
goje. K. B.

S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Ginkluotųjų pajėgų kulkinio šau
dymo taurės varžybos įvyko Tbilisy
je. Taurę laimėjo šaudyme pasižy
mėjęs vilnietis karys Vladas Turla. 
Pistoletų greitošaudos MP-8 rungty
je jis iš 600 galimų taškų surinko 
598. Vienu tašku V. Turla pralenkė 
olimpinį rezultatą N. Klaro iš R. 
Vokietijos ir pakartojo pasaulinį ita
lo. D. Liversanio rekordą.

Jaunoji vilnietė D. Kutkaitė su sa
vo trenere V. Kubiliene buvo išvy
kusi į Europos meninės gimnastikos 
pirmenybes Amsterdame. Ji yra vie
nintelė lietuvaitė, teikianti vilčių 
šioje sporto šakoje. Išvykoje į Ams
terdamą Sovietų Sąjungos rinktinėn 
buvo įtraukta tik atsargine. Trene
rės V. Kubilienės pranešimu, tvir
tesnę jos pažangą sutrukdė ilgokas 
sirgimas, kojos lūžio gydymas.

Lengvosios atletikos sezono užbai
gos pirmenybėse Kijeve Lietuvos at
stovai užėmė I vietą antroje gru
pėje. Vilnietis A. Sabonis trišuolyje 
pasiekė 16 m 28 cm, išsikovodamas
II vietą. Jo rezultatas yra naujas 
Lietuvos rekordas, pagerinęs prieš 
10 metų panevėžiečio A. Kenešiaus 
16 m 17 cm. Šuoliuose į tolį A. 
Saboniui teko I vieta su 7 m. 66 cm. 
Nugalėtoja tapo ir kaunietė R. Mu- 
zikevičienė, rutulį nustūmusi 18 m 
74 cm.

Estijoje pasibaigė Sovietų Sąjun
gos automobilių ralio lenktynės pir
mos grupės mašinomis. Maždaug 700 
km nuotolyje kova buvo vykdoma 
145-kiais automobiliais. Pirmoje kla
sėje (iki 1300 cm) nugalėtojais tapo 
broliai Kastytis ir Arvydas Girdaus- 
kai. Jie taipgi pripažinti ir absoliu
čiais šių lenktynių čempijonais. Ant
roje klasėje I vietą išsikovojo S. 
Brundza ir J. Dereškevičius. Neblogai 
pirmoje klasėje pasirodė ir H. Cha- 
ritopulas su R. Jakštu, užsitikrinę
III vietą. Komandiniu požiūriu I vie
ta teko Estijos atstovams, II — Lie
tuvos.

Birštone buvo surengtos marato
ninės ėjimo ir bėgimo pirmenybės. 
Lietuvos čempijonu 50 km ėjime 
.penktą kartą tapo vilnietis A. šaka
lys. Jo rezultatas — 4 vai. 7 min. 
45 sek. Nuo jo 2 min. 40 sek. atsi
liko sidabro medalio laimėtojas kau
nietis A. Bliudžius. Bronzos medalis 
įteiktas vilniečiui A. Ivanovui. Mara
tono 42 km 195 cm bėgime staig
meną padarė pirmą kartą šioje rung
tyje dalyvavęs jonavietis S. Česnaus
kas, aukso medalį išsikovojęs per 2 
vai. 30 min. 1 sek. Sidabro medalis 
teko vilniečiui V. Stankevičiui (2 
vai. 32 min. 45 sek.), bronzos — šilu- 
tiškiui N. Levšinui (2 vai. 35 min. 
26 sek.).

Lietuvos jojimo sporto 25 metų 
sukaktis spalio 11 d. paminėta Kau
ne, Noreikiškėse, žiemos varžyboms 
skirto maniežo atidarymu. Sukak
ties proga surengtos ir raitelių var
žybos. Veteranų šuoliuose jas su žir
gu Archeologija laimėjo treneris 
Pranas Prasauskas, kartų estafetėje 
— treneris Jonas Kutka su Atlantu, 
jaunasis Darius Kisieliūnas su Mus
katu ir Zigmas Šarka su Bastidu.

Kovas pradėjo augščiausios krep
šinio lygos 13 komandų 48-tosiose 
pirmenybėse. Šiai lygai priklauso 
Kauno “Žalgiris” ir Vilniaus “Sta
tyba”. Paskutinėse pirmenybėse “Žal
giris” buvo išsikovojęs sidabro me
dalį ir vicečempijono vardą. Ypatin
gomis pergalėmis nepasižymėjo šion 
lygon neperseniausiai perkelta “Sta
tyba”. Naujojo sezono pradžioje vi
sus nustebino netikėta vilniečių per
galė prieš kauniečius, kurie netgi 
įjungti į Europos šalių taurių laimė
tojų varžybas. Kauno sporto halėje 
įvykusiose rungtynėse jau pirmaja
me kėlinyje pirmavo “Statyba”, bet 
jį visdėlto 46:40 rezultatu laimėjo 
vicečempi jonai žalgiriečiai. Antraja
me kėlinyje “Žalgirį” ištiko visiška 
nesėkmė. Rungtynės užbaigtos ne
laukta “Statybos” pergale 80:79. Po 
ketverių rungtynių ir trijų pergalių 
“Statyba” dabar kovoja dėl IV vie
tos, o “Žalgiris”, iš trejų rungtynių 
laimėjęs tik vienerias, atsidūrė vos 
IX-X vietoje. Šie rezultatai buvo 
spalio 23 d. Tikimasi, kad “Žalgirio” 
komanda vėl atsigaus ir iškops į 
pirmenybių favorites.

• Laisvos spaudos siekis — laisva 
Lietuva

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

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

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

Telefonas 489-1543.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame hrk jb m jb m JĮ
TORONTO LIETUVIŲ rAKAlVlA
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA:
10’/2% už 6 mėn. term indėlius
11 ’/2% už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namu planą
10Vi% speciali taup. sąsk.
?'/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

IMA:

13’/2 už asm. paskolas
/

121/2% 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
ir 532-1149 M6P 1A6

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

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

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

T^IT TT\ A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
fri Į Įl Į J Apartamentai * Kondominiumai • Nuomojimas

PT AT m E. Karnienė
Iw F J / > 1 J REALTOR ... BROKER • • • NOTARY
■f-i rjrp A HP'S? 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
JJiJ 1 A. JL IS 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 ilgo praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbalii

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

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

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

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

TIM’S AUTO BODY LTD.
A ♦

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 W5 ■ FILTS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452



TORONTO
Lietuvis laimėjo premiją. 

Prieš porą metų Kanadoje buvo 
paskelbtas konkursas suprojek
tuoti įstaigos namus, kurie su
naudotų mažiausiai elektros 
energijos. Premijuoti penki pro
jektai, kurių du jau įvykdyti. 
Vienas iš tų dviejų, būtent, Gulf 
Canada Square pastatas Kalga- 
ryje, buvo suprojektuotas inž. 
H. Lapo. Jame elektros sunau
dojimas yra reguliuojamas skai
tytuvo (kompiuterio). Premijos 
įteikimas įvyko praėjusią savai
tę iškilmingoje vakarienėje Ota
voje, dalyvaujant generaliniam 
Kanados gubernatoriui ir ke
liems ministeriams.

VLIKo paruošta peticija Mad
rido konferencijos reikalu buvo 
iteikta Kanados min. pirminin
kui P. E. Trudeau per KLB 
krašto valdybą (pasirašė KLB 
pirm. J. R. Simanavičius ir vi
suomeninių reikalų komisijos 
pirm. J. Kuraitė). Otavon peti
cija nuvežė inž. H. Lapas.

Jaunimo demonstracija lap
kričio 7 d. Otavoje buvo sėk- 

. minga — dalyvavo iš Toronto 
apie 100 studentų įvairių tau
tybių. Prie jų prisidėjo ir dalis 
otaviečių. Demonstracijos išva
karėse studentų delegacija buvo 
priimta paties min. pirmininko 
P. E. Trudeau. Iš lietuvių to
je delegacijoje buvo R. Rudai- 
tytė. Parlamente Flora Macdo
nald pasiūlė priimti nutarimą, 
reikalaujantį Kanados vyriausy
bę stipriau remti Madrido kon
ferencijoje žmogaus ir tautos 
teises bei jų vykdymą totalisti- 
niuose kraštuose. Iš lietuvių de
monstracijoje dalyvavo apie 30 
studentų.

Kanados Lietuvių Fondo na- 
riiĮ suvažiavimas įvyko lapkri
čio 8 d. Toronto Lietuvių Na
muose. Dalyvavo 55 nariai, at
stovaujantys 215 balsų. Buvo 
išklausyti pareigūnų praneši
mai, pasidžiaugta sutelkta $400,- 
000 suma, kuri įgalins Fondą 
stipriau remti kultūrinę lietu
vių veiklą. Vakare buvo sureng
tas pokylis — koncertas, kurio 
meninę programą atliko operos 
sol. A. Brazis iš Čikagos ir “Vo
lungės” choras. Dalyvavo apie 
240 tautiečių.

Meno parodoje Etobicoke Ci
vic Centre su vienu savo pa
veikslu dalyvauja ir Vanda Kra- 
likauskienė. Jos paveikslo tema 
“Happiness”. Paveikslas buvo 
atrinktas vertintojų komisijos. 
Šiai parodai buvo sunešta 300 
paveikslų įvairių dailininkų, o 
atrinkta tiktai 60. Paroda ati
daryta lapkričio 4 d. ir veiki iki 
gruodžio 1 d.

Vilniečių veikalo “Rytų Lie- 
va” leidybai aukojo: J. Strazdas 
Toronte $100, V. ir J. Skrebu- 
tėnai Toronte $100, Stp. Ulbi
nas $25, St. Gudaitis $10, J. 
Gelevičius $5 iš Niagara Falls, 
Ont. šie aukotojai neįtraukti į 
sąrašą, pridėtą prie minėto lei
dinio. Jei asiras daugiau pavė
lavusių aukotojų, bus išspaus
dintas papildomas sąrašas. Au
kos ir toliau priimamos to pa
ties veikalo išleidimui anglų kal
ba.

JAV konsulatas Toronte pra
neša, kad nuo š.m. spalio 20 d. 
jo įstaiga 360 University Ave. 
veikia nuo 8.15 v.r. iki 5 v.p.p. 
Laikinių vizų skyrius (įėjimas 
iš Simcoe gatvės) veikia nuo 
8.30 v.r. iki 1.30 v.p.p. Pasų, pi
lietybės ir notarinių dokumentų 
skyrius veikia nuo 9 v.r. iki 2.30 
v.p.p. (American Citizen Servi
ces Unit). Įvestas naujas telefo
nas pasiteiravimas apie spe
cialias vizas, būtent, 596-0228. 
Telefonas imigracinėm vizom
— 595-1707, turistinėm vizom
— 595-1708.

D IP A.U DA (įSį)
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
’Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA ® 20 METŲ PATIRTIS

® ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ ®

xFRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
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• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (416) 233-33 2.3;

Kalėjimų kapelionų ir kitų 
pareigūnų suvažiavimas įvyko 
Toronte lapkričio 5 d. Jame da
lyvavo ir kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas, kuris jau aštuoneri metai 
eina kalėjimų kapeliono parei
gas Otavoje ir aptarnauja vietos 
lietuvius.

Baltijos valstybių okupacijos 
sukakties proga Toronto Lietu
vių Pensininkų Klubas J. Kar
pio ir J. Cicėno iniciatyva pa
ruošė garsinę vaizdajuostę (fil
mą), kurioje primenama Balti
jos kraštų praeitis, jų laimėji
mai nepriklausomybės laikotar
pyje, jų okupacija, žudynės ir 
sibiriniai trėmimai. Ši pusvalan
dį trunkanti vaizdajuostė jau 
buvo rodyta kabelinėje televizi
joje š. m. rugsėjo 25 ir 27 d. d. 
per MacLean-Hunter stotį. Ji 
galės būti pakartota ir kitomis 
progomis. Žiūrovai matė joje 
estaitę, latvaitę ir lietuvaitę, 
kalbančias apie savo tautų liki
mą ir savo kalbas iliustruojan
čias vaizdais. Taip pat jie matė 
ir meninę dalį, kurią atlieka 
sol. S. Žiemelytė, akompanuo
jama muz. D. Viskontienės, lat
vių kanklininkės ir estų pučia
mųjų orkestras.

Tatjana Šajukaitė-Renkaus- 
kienė prieš keletą metų baigė 
Toronto universiteto Woods- 
worth College bakalaurės laips
niu. Mokslą tęsė toliau ir gavo, 
ketverių metų bakalaurės laips
nį (Honour B. A.) iš vokiečių 
kalbos. Išlaikiusi dar papildo
mus egzaminus Toronto univer
sitete, šį pavasarį įsigijo spe
cialybę iš vokiečių kalbos ir li
teratūros.

Kristina Parėštytė ir Viktoras 
Nakas susituokė lapkričio 8 d. 
Lietuvos Kankinių šventovėje. 
Jungtuvių apeigas atliko kun. 
J. Šarauskas iš Čikagos. (Jis vie
nerius metus dirbo JAV valsty
bės departamente). Solo giedo
jo sol. V. Verikaitis. Vestuvi
nis pokylis įvyko didžioje Ana
pilio salėje, dalyvaujant gausiai 
publikai iš Kanados ir JAV. 
Abu jaunavedžiai yra baigę uni
versitetus ir dabar siekia aka
deminių laipsnių, Kristina — 
literatūroje, Viktoras — politi
niuose moksluose. Abu yra jau
nosios kartos veikėjai, gražiai 
pasireiškę jaunimo organizaci
jose. Vestuviniame pokylyje jie
du susilaukė daug sveikinimų 
iš lietuvių visuomenės ir savo 
artimųjų. Pažymėtina, kad Vik
toras yra sūnus žurnalisto Al
fonso Nako, gyvenančio Detroi
te.

Mes buvome jo parapijiečiai 
ir žinojome jo kuklumą. Todėl, 
a.a. kun. Izidoriui Grigaičiui mi
rus, vietoje gėlių aukojame “Tė
viškės Žiburiams” $25.00.

Adelė ir Aleksas Dudoniai
Pastebėtos klaidos. “TŽ” 45 

nr. išspausdintoje Toronto “Gin
taro” padėkoje praleista pavar
dė J. Strazdo, aukojusio $100. 
Apgailestaujame ir atsiprašo
me. — “TŽ” 45 kronikos žinu
tėje apie “N. Lietuvos” sukaktį 
parašyta, kad tą savaitraštį il
giausiai redagavo pirmasis re
daktorius Viktoras Dagilis; turi 
būti — Jonas Kardelis. — “TŽ” 
45 nr. rašinyje “Ateivių Namai 
Toronte” pažymėta, kad juose 
vartojama 15 kalbų, bet nėra nė 
vienos baltiečių kalbos. Taip 
buvo nurodyta oficialioje infor
macijoje. Vėliau paaiškėjo, kad 
toje įstaigoje dirba Vida Petke- 
vičiūtė-Valiulienė, kuri aptar
nauja ir lietuviškai kalbančius. 
Ji moka keletą kalbų ir aptar
nauja įvairių tautybių ateivius 
nuo š.m. gegužės 1 d. Anksčiau 
ji dirbo ten kasdien, o dabar, 
bent kol kas, tiktai ketvirtadie
niais.

Čikagos skautininkės atlieka meninę programą LSS seserijos skautininkių ir židiniečių suvažiavime Klevelande
1980 metų rugsėjo 26-28 dienomis Nuotr. V. Bacevičiaus

Valstybiniame Kanados parke
Vaizdai ant akmens, kuriuos tyrinėjo prof. Romas ir Joana Vaštokai

Kanados lietuviai vasaros - mėgstamų medžių šaknelės. Rei- 
atostogų metu dažnai nuvyksta kia stebėtis bebru inžineriniais

plotą. • naudingos

vasaroti ar bent apsilankyti į 
vieną kitą Kanados pąrką, ku
rių yra daug. Didžiausias Onta
rio provincijos ir Kanados yra 
Algonquin parkas, užimąs apie 
3.000 kvkm — 7.600 kvkm
Parkas įrengtas tik pietinėje da
lyje, kur pravestas 60-tas plen
tas. Visas kitas to parko plotas 
prieinamas gal tik pakraščiuo
se.

Algonquin vietovė atsirado 
prieš 11.000 metų, kai toje vie
toje nutirpo 3 km storio ledo 
kalnas. Tas ledynas lietė visą 
Kanadą, šiaurinę Europą ir Azi
ją. Algonquin parkas įsteigtas 
1893 m.

Užeigos
Mes su Vytautu nusprendė

me Algonquin parką aplankyti 
jau po sezono, kai sumažėja va
sarotojų judėjimas. Čia stovyk
lavimo sezonas baigiasi Darbo 
švente, o nuo rugsėjo 15 d. par
ke galima stovyklauti nemoka
mai. Nors mums parke stovyk
lavimas visados nemokamas, bet 
mes apsistojome šalia parko, 
nes stovyklavimui neturėjome 
palapinės. Galima buvo apsisto
ti ir pačiame parke esančiose 
užeigose. Prie pat 60-to plento 
yra prabangi “Killiarny Lodge”. 
Joje nakvynė parai su maistu 
asmeniui — $48. “Barlett Lod
ge” nepatogioje vietoje: auto
mobilį tektų palikti už 300 met
rų ir keltis laiveliu per ežerą. 
“Arowhon Lodge” — toli nuo 
60-to plento. Dėlto apsistojome 
šalia parko esančiame Whitney 
miestelyje, “Eastgate” motely
je. Čia nakvynė pigesnė: kamba
rys parai $30, o valgis — resto
ranuose, kuriuose vakarienė 
kainuoja $8-15, pusryčiai $4-5.

Takai
“Trail” yra primityvus takas' 

per mišką, čia tie takai yra pa
tobulinti: prie nežymaus ir vin
giuoto tako kas 200-3000 met
rų pastatytas stulpelis su nume
riu. Einant tuo taku ir turint 
rankoje planelį, kiekvienu me
tu gali žinoti savo buvimo vietą. 
Prie kiekvieno tako pradžios 
yra brošiūrėlių su jo aprašymu 
ir planu.

Šiame parke yra 9 takai, ku
rių vienas nuo kito kuo nors ski
riasi: vienas veda į augštas uo
las, nuo kurių matyti plati miš
kų viršūnė, kitas eina aplink 
ežerą. Keliauti tokiais takais 
nėra lengva: jie akmenuoti, ap
augę medžių šaknimis, kalvoti, 
pilna upokšnių ir pan.

Įdomus buvo Spruce Bog 
Board Walk takas. Kaikur ten
ka eiti mediniu lieptu per už- 
akusį ežerą, kur jau auga žolė 
ir net jaunos pušaitės. Iš tokių 
ežerų vėliau susidarys durpynai. 
Tiesa, užankančių ežerų galima 
matyti ir už parko ribų.

Tame rajone yra trijų rūšių 
paukščių: “Golden Kinglet”, ku
ris žiemai išskrenda į pietus, 
“Gray Jay”, kuris žiemai prisi
renka lesalo, o “Spruce Grouse” 
čia gyveną apskritus metus, nes 
minta pušų spygliais.

Taip pat įdomus Beaver Pond 
Trail, kur matyti bebrų name
liai ir jų padarytos užtvankos. 
Nameliai dviejų augštų: viršuti
niame jie gyvena, o apatiniame 
— vandenyje jie laiko maisto 
atsargas žiemai. Tas maistas— 

DACENAS
All Seasons Travel, B.D

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

sugebėjimais. Upelyje kokių 15 
metrų užtvanka padaro nemažą 
ežerėlį. Vanduo pro užtvanką 
nesisunkia, o tik bėga per jos 
viršų, Tokios užtvankos yra 

— sudaro geresnes 
sąlygas vandens paukščiams. 
Tokio ežero dugne briedžiai su
randa sau tinkamos žolės. Kito
je vietoje buvo ilgesnė užtvan
ka. Gaila, pačių bebrų neteko 
matyti, nes jie darbuojasi naktį. 
Bebras plaukia iškišęs nosį iš 
vandens, bet, reikalui esant, ge
rai jaučiasi ir po vandeniu. 
Kiek bebrų yra Algonquin par
ke, nepasakyta, tik minima, kad 
jų yra viena ar dvi kolonijos 
kvadratinėje mylioje.

Muzėjus
Parko muzėjus įrengtas prie 

pat 60-to plento. Pastatas medi
nis. Nedidelėje salėje rodomi 
spalvoti filminiai paveikslai su 
to parko paukščių ai- žvėrių gar
sais. Viename šone — paukščių 
ir žvėrių iškamšos. Didžiausias 
iškimštas žvėris — vilkas. Brie
džių ir meškų iškamšų nėra. 
Meškų nėra nei paveikslų, nors 
tame parke meškų yra. Spaudo
je buvo rašyta, kad tame parke 
meška sudraskė tris jaunuolius. 
Kartą trys šunys puolė mešką. 
Ši stovėjo ant paskutinių kojų 
ir atidžiai žiūrėjo į tris lojan
čius priešus. Kai vienas šuo per 
neatsargumą perdaug priartėjo 
prie meškos, ta savo letena grie
bė tą šunį ir jį perplėšė pusiau. 
Kiti du šunys, pamatę savo 
draugo likimą, kaukdami nešė
si nuo meškos tolyn.

Patariama meškų nemaitinti. 
Sakoma: “To feed a bear is to 
kill a bear”. Kai meškos per
daug pripranta prie žmonių, 
kartais gali ateiti ir į stovyklą, 
jieškodamos maisto ir padaryti 
daug nemalonumų. Dėlto gali 
tekti mešką nušauti. Mes tame 
parke meškų nesutikome.

Kitame muzėjaus šone yra 
akvariumas su gyvomis žuvimis 
ir paveikslais žuvų, esančių par
ko vandenyse. Parko vandenų 
pirmaujanti žuvis yra “trout” — 
upėtakis. Yra ir kitokių žuvų. 
Parko ežerai nėra gausūs žuvi
mis, nes gilūs, vanduo šaltas, 
mažai žuvims maisto, ežerų dug
nai pilni uolų.

Medkirčių stovykla
Parke įrengta medkirčių sto

vykla. Ji veikia sezono metu. 
Mes apžiūrėjome joje esančius 
medžių kirtimo ir išgabenimo 
įrankius, priemones, paveikslus, 
kuriuose parodyta, kaip seniau 
buvo kertami miškai ir medžia
ga išgabenama į užsienį, dau
giausia Britanijon.

Nukirstus medžius-rąstus ap
tašydavo ir žiemą rogėmis vež
davo į Otavos upės slėnį, kur 
pavasarį juos plukdydavo į rei
kiamus uostus ir kitas vietoves. 
Vėliau tą medžiagą gabeno gele
žinkeliu, kuris buvo nutiestas į 
Otavą ir Parry Sound.

Kadaise Algonquin rajone 
medžius kirto 112 bendrovių, o 
dabar tik viena — Crown Co. 
Čia yra rąstų pavyzdžių, likusių 
iš anų laikų. Buvo pušų 50 mtr. 
augščio ir 1,5 mtr. storio. Dabar 
tokių didelių augančių pušų ne
teko matyti.

Ant bėgių stovi senas garve
žys. Netoli jo — seno tipo gari

nis vandens vilkikas rąstams 
tempti. Primityvūs kirviai ir ki
ti įrankiai. Bet tada tais kir
viais rąstus taip nutašydavo, 
kad atrodo, jog tai lentpjūvės 
darbas.

Žuvys ir vilkai
Algonquin parke veikia ir žu

vų tyrimo stotis. Ji įsikūrusi už 
12 km nuo 60-to plento. Joje pe
rinama milijonai žuvyčių, ku
rias, jau piršto didumo, sulei
džia į numatytus ežerus. Tokios 
žuvytės mažiau nukenčia nuo 
priešų, negu tos, kurios yra tik 
avižos grūdo didumo. Čia tikri
namos ir žuvautojų sugautos žu
vys, ar jos yra tinkamo dydžio.

Algonquin parkas didelis, di
delės ir kaikurios stovyklavie
tės. Kur- telkiasi masės žmonių, 
tenai susidaro ir nesklandumų. 
Geriau stovyklauti mažesniuose 
parkuose ir prie gražių ežerų: 
St. Peter, Balsam ir kitų. Sezo
no metu Algonquin parke daro
mos iškylos į kaikurias vietoves. 
Čia tos srities žinovai aiškina 
apie medžius, gėles, žoles, uo
las ir t. t. Kartais susidaro išky
lautojų grupė,’ kurią specialus 
vadovas nuveda į vilkų vietovę 
ir čia iššaukia vilkus.

Petroglyphs parkas
Į namus grįžome kitais ke

liais, kad galėtume pamatyti 
daugiau valstybinių parkų. Bu
vo įdomu užsukti į Petroglyphs 
parką, kur ant akmenų yra pa
veikslų, padarytų prieš 1.000 
metų. Į šį parką dabar leidžia
ma įvažiuoti savaitgaliais. Į miš
ką, kur yra tas parkas, įvažiavi
mas uždarytas ir vartai užrakin
ti. Teko 4 km keliauti pėsčio
mis. Tokių lankytojų buvo ir 
daugiau.

Pats parkas aptvertas vielos 
tinklo tvora, o viršuje — spyg
liuota viela. Akmuo su tais pa
veikslais vėl aptvertas vielos 
tinklo tvora. Atrodo, kad tas ak
muo yra didelė brangenybė. 
Tai algonquin indėnų savotiška 
■šventovė. Tas dekoruotas ak
muo vertinamas archeologiniu 
atžvilgiu. Tenai apie tuos pa
veikslus lentoje surašyti paaiš
kinimai su prof. Romo Vaštoko 
parašu. Tą dieną valstybinio 
muzėjaus darbuotojai darė ant 
to akmens esamų vaizdų nuo
traukas. Natūralaus dydžio nuo
traukas darė ir ant baltų skepe
taičių. Skepetaitė gerai užtiesia
ma ant paveikslo, o iš viršaus 
trinama tamsaus vaško gabalu. 
Ant skepetaitės atsimuša pa-, 
veikslas. Nors parkas buvo už
darytas, bet tą dieną lankytojų 
knygoje pasirašė 12 asmenų.

Fenelon Falls
Pakeliui užsukome į Fenelon 

Falls miestelį, kuriame yra 
Trent-Severn kanalo šliuzai. 
Nuostabu, kad čia ant sienos pa
kabintas to kanalo planas. So
vietų Sąjungoje toks planas bū
tų didžiausia paslaptis, o čia tą 
planą gali gauti kiekvienas, kas 
tik nori. Kanalo ilgis — 386 km. 
Juo praplaukia laivai su 25.000 
bušelių javų ir kiti atitinkamo 
dydžio laivai. Kanalas sutrum
pina kelią iš Ontario ežero į Hu
ron ežerą apie 420 km.

Pakeliui dar sustojome parke 
prie Simcoe ežero. Jis yra dide
lis, bet daug kam pažįstamas, 
nes tai vienas -senesnių Kanados 
valstybiniu parku netoli Toron
to. J.“ V.

V. BAČĖNAS

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
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H TO RON T
Aukotojai. A.a. Ričardo Bu

melio atminimui Stravinskų šei
ma paaukojo “TŽ” $10. A.a. 
Antano Bačėno atminimui pa
aukojo “TŽ” $10 V. M. Kriš
čiūnai. A.a. kun. klebono P. 
Ažubalio atminimui “TŽ” pa
aukojo $10 Kanstancija ir Sta
sys Juknevičiai.

Kun. prof. A. Rubšys, gavęs 
Ateitininkų Federacijos premi
ją $1000 už savo veikalą “Rak
tas į Naująjį Testamentą”, pa
aukojo “T. Žiburiams” $50.

A.a. Mirga žadeikytė staigiai 
mirė lapkričio 6 d. JAV-se. Jos 
liūdi giminės Toronte: Br. Pa- 
bedinskienė, Kostas Lukošius, 
Vacius Lukas.

Toronto ir kitų vietovių vil
niečiai liūdi a.a. Kazio Veiku
čio, mirusio Dertoite. Jis buvo 
visuomenės veikėjas, kurį lai
ką pirmininkavo Vilniaus krašto 
Lietuvių Sąjungai.

Vilniečių leidiniui “Rytų Lie
tuva” tautiečiai iš Niagara 
Falls, Ont., aukojo: $25 S. Ul
binas, $10 St. Guaditis, $5 J. 
Geleževičius.

Komunistinė organizacija Ka- 
n a d o s Lietuvių Literatūros 
Draugija Toronte turi savo sky- 
rių-kuopą. Spalio 9 d. susirinki
me šis skyrius nutarė paaukoti 
po $50 komunistiniam laikraš
čiui “Tribune”, Taikos Komite
tui ir komunistų rėmėjo Buck- 
Bethune namo statybai. Centro 
komiteto nariai nutarė paauko
ti iš apšvietos fondo po $100 
“Laisvei” ir “Vilniai”, $500 — 
žurnalui “šviesa”. Minėtai “li
teratūros” draugijai rūpi ir su
degusio kompartijos namo sta
tyba. Jai,surinkta $375,000, o 
reikia $500,000.

Optical Studio
:? OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Advokatas
Algis S. Pacevičius, 

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X 1C5

W. G. DRESHER
tfx Tfe INSURANCE
IjRESHER-jJARAUSKAS agency

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

INSURANCC

Daugiąkultūrės Ontario tary
bos pirm. Yuri Shymko atsiun
tė laišką “TŽ” redakcijai, ku
riame prisimena Lietuvos lais
vės kovotojo Vlado Šakalio lan
kymąsi pas Ontario premjerą 
W. Davis. Pastarasis esą ypač 
domėjosi žinia, kad kaikurios 
“Lada” automobilių dalys yra 
gaminamos kalinių Sov. Sąjun
goje. Premjeras esą apgailesta
vo, kad Kanados valdžia nesiry
žo paremti parlamentui pasiūly
to nutarimo, liečiančio VI. Šaka
lio šeimos išleidimą pas tėvą, 
nes manė, jog Šakalys gali būti 
sovietų šnipas ir sudrumsti Ka
nados santykius su Sov. Sąjun
ga. Ontario vyriausybė žmogaus 
teisių klausimu yra užėmusi 
tvirtą liniją ir nepaiso sovieti
nės reakcijos.

Literatūros žurnalas “Des
cant” yra leidžiamas Toronte. 
Jo redakcijoje dirba ir Antanas 
Šileika kaip vienas iš kelių re
daktorių. Žurnalo 29 numerio 
viršelis prieštas Snaigės Šilei
kienės. Nors nepažymėta, bet 
atrodo, kad tai trimėnesinis žur
nalas. Metinė prenumerata — 
$8. Adresas: Descant, P. O. B. 
314, Station P, Toronto M5S 
2S8.

Birutė Grigutytė iš Suvalkų 
trikampio atvyko į Torontą pa
viešėti pas savo gimines. Čia 
numato pabūti apie 3 mėnesius.

“The Toronto Sun” X. 23 iš
spausdino P. Šerno laišką, pri
menantį Kanados vyriausybei 
reikalą stipriau pasisakyti Mad
rido konferencijoje prieš žmo
gaus teisių pažeidimus Sov. Są
jungoje. Esą tai liudija VI. Ša
kalys ir daugybė kitų asmenų. 
Redakcija pridėjo savo priera
šą: “Gaila, Kanada jau pareiš
kė to nedarysianti”.

Šypsenos
Motina pas Brežnevą

Kartą L. Brežnevas pakvietė 
savo motiną į turimą valstybinį 
vasarnamį. Iš aerodromo ji bu
vo paimta prabangaus limuzino. 
Prie vasarnamio durų ją pasiti
ko tarnai ir įnešė lagaminus. 
Jos sūnus aprodė jai virtuves, 
pirtį, plaukyklą, erdvų valgomą
jį kambarį, saloną ir privatų 
parką, saugomą kareivių. Pie
tums buvo paruošta juodojo ka- 
viaro, šampano. Netrūko ir mu
zikos. Bet senutė motina visą 
laiką tylėjo.

— Mamočka, kodėl tyli? Ar 
visa tai tau nepatinka? — klau
sia Brežnevas.

— O, Lionia, viskas labai gra
žu. . . Bet kas atsitiks, kai rau
donieji sugrįš?

Telefonai:

Įstaigos (416) 537-2643 
namų 233-0303

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138

namų 249-2637

* Namų —» Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios
— Lapkričio 16, sekmadienį, 4 v. 

p.p., rengiamos naujųjų kunigų su
tiktuvės didžiojoje Anapilio salėje.

— Anapilio tarybos posėdis — lap
kričio 12 d., 7.30 v.v., posėdžių kam
baryje, klebonijoje.

— Parapijos skoloms mažinti au
kojo po $100 — Petras Petersonas ir 
V. Balsys.

— Savo mirusio vyro atminimui E. 
Mardosienė paaukojo $50 kapinių 
tvarkymui.

— Kapinių aptvėrimui aukojo 
$300: M. Dausienė; $200: A. Pranc- 
kevičius; $150: M. A. Basalykai; 
$100: Filomena Mašalienė, R. Ky
mantas, Julius Varkavičius, Juozas 
Bersėnas, D. Zulonienė, A. Br. Vit- 
kai, Vincas ir Ona Beresnevičiai, J. 
Kirvaitis, V. Dementavičius, Antanas 
Žilėnas, P. Raudys, Bruno' Molis, J. 
J. Rovai, V. O. Anskiai, P. E. Kripai, 
Emilija Beinorienė, Antanas ir 
Pranciška Klimai, B. Galinienė, A. 
Starkevičius, S. O. Dačkai, V. Ignai- 
čiai; $50: M. P. Krilavičiai, A. B. 
Rickevičiai, J. Karka, A. Lapinskas, 
R. O. Kanapka, P. Peterson, J. E. 
Valantiejai, J. Z. Didžbaliai, A. B. 
Pacevičiai, K. Vaičekauskas, E. Alek
sienė, A. O. Kuniučiai, Viktoras 
Kaknevičius, J. Kablys, Vladas Eiži- 
nas, A. Sagevičius, J. Pargauskas, N.
J. Uogintai, Br. Kerulienė, J. Priš- 
čepionka, J. E. Girėnai, V. O. Tasec- 
kai; $40: K. Gaputis- $25: V. Jasiū- 
nas, A. Sakus, Gyvojo Rožinio Drau
gija, P. Lastauskas, E. Janūnienė, J. 
Veta, M. S. Meškauskai, J. Baltakys; 
$30: Adelė Katelienė, Leonas Vek- 
teris; $20: S. Treigys, Mykolas Rama
nauskas, A. Smailys, A. Dilkus, A. 
Bacevičius, A. Raslanas, A. M. Bum- 
buliai, M. Girčienė, L. Valevičienė,
K. B. Čepaičiai, Stefanija Biliauskie- 
nė, Viktoras Priščepionka, P. Puido
kas, V. Naruševičius; $10: S. Minio
tienė, Stasė Sergalienė, P. Lukošius, 
D. T. Renkauskai, L. A. Pilipavičiai; 
$5: V. Urbonas. Aukojantiems iš
duodami pakvitavimai mokestinėms 
atskaitoms.

Lietuvių Namų žinios
— Mirusių pagerbimas Įvyko lap

kričio 4 d. Karaliaus Mindaugo me
nėje. Jį surengė Toronto Lietuvių 
Senjorų Klubo valdyba. Dalyvavo 
apie 200 narių ir svetimtaučių sve
čių: Eggleton — kandidatas į Toron
to m. burmistrus, T. Ruprecht, A. 
Grys ir Mrs. Zemba — kandidatai į 
miesto tarybą ir federacinės val
džios atstovė — Mrs. Alexander. Mi
nėjimas pradėtas klubo pirm. J. Kar
pio įžanginiu žodžiu ir giesme “Ma
rija, Marija”. Nariai ir svečiai, pa
vaišinti skaniais pietumis, išklausė 
LN administracijos tarnautojų me
ninę programą ir Sibiro’ tremtinės 
Benotienės šiurpius prisiminimus 
apie artimųjų laidotuves Sibiro tai
gose.

— LN šachmatų klubo valdybos 
rengtos baltiečių šachmatininkų in
dividualinės varžybos įvyko lapkri- 
8-9 d.d. Vytauto D. menėje. Dalyva
vo nedaug žaidėjų.

— Toronto Filatelistų Draugijos 
narių metinis susirinkimas — lapkri
čio 16, sekmadienį, 3 v.p.p., LN po
sėdžių kambaryje. Bus renkama val
dyba ir svarstomi parodų reikalai.
- — LN Vyrų Būrelio narių metinis 
susirinkimas :— lapkričio 30, sekma
dienį, 2 v^p.p., posėdžių kambaryje.

— Lapkričio 2 sekmadienio popie
tėje dalyvavo per 200. Svečių knygo
je pasirašė: Vytautas Vaitkutis iš 
Stamfordo, NY, Stefa Bliudnikienė 
iš Ročesterio, Albina Styrienė su 
dukra Albina iš Montrealio ir Zosė 
Rickienė iš Hamiltono.

PADĖKA
Ir šiais metais metinė seselių va

karienė praėjo su pasisekimu visų 
tų dėka, kurie padėjo tai įvykdyti. 
Pirmiausia nuoširdi padėka solistei 
Onai Pliuškonienei ir prof. Vytautui 
Marijošiui, kurie, aukodami savo lai
ką ir talentus, atliko meninę progra
mą.

Ačiū K. Dalindai ir V. Siminkevi- 
čienei už paaukotas gėles, visiems as
menims, kurie aukojo loterijai laimi
kius bei iškepė pyragus. Padėka ir 
ponioms, kurios kasmet padeda su
rengti šią vakarienę, visoms mergai
tėms už patarnavimą prie stalų ir 
šeimininkei su visa jos talka.

Džiugu matyti tiek daug svečių, 
kurių gausus dalyvavimas reiškė pa
ramą mūsų darbams Toronto lietuvių 
kolonijoje. Ačiū visiems.

Nek. Pr. M. Marijos seserys

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju K. Manglicųi 

už puikų parodos atidarymo žodį, 
Anapilio būrelio moterims už rū
pestį parodos metu, ponioms bei 
draugėms už pyragus, mieliems 
draugams už pagalbą ruošiant paro
dą, brangiai šeimai, visiems taip 
gausiai atsilankiusiems ir visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidė- 
jusiems prie taip sėkmingos mano 
parodos.

Tariu nuoširdų lietuvišką ačiū!
Valentina Balsienė

PARDUODAMAS ALYVA APŠIL
DOMAS VASARNAMIS 24’x26’ dy
džio, dviejų miegamųjų su baldais ir 
indais Victoria Harbour, ant Geor
gian Bay kranto. Miestelio kanaliza
cija ir vanduo. Kaina $23.000. Skam
binti telefonu 1-705-538-2202 Jonui.

Prisikėlimo parapijos žinios
-— Prašome registruoti berniukus 

ir mergaites pirmajai Komunijai su
laukusius 7 metų amžiaus, Sutvirti
nimo sakramentui — 12 m. amžiaus. 
Abu sakramentai bus teikiami 1981 
m. gegužės 3 d.

— Gyvojo Rožinio Dr-jos Mišios už 
mirusias draugijos nares — šį tre
čiadienį, 11 v.r., mūsų šventovėje. 
Po Mišių — susirinkimas ir kavutė. 
Gyvojo Rožinio ratelis susideda iš 
15 narių. Šiuo metu draugija turi 
tris ratelius. Pirmininkė — A. 
Evaskienė, vicepirm. Z. Didžbalienė.

— Uždaros rekolekcijos vyrams — 
gruodžio 12-14 d.d. King City, Ont. 
Vedėjas — kun. Jonas Bacevičius, 
OFM. Registruotis pas A. Bumbulį 
tel. 769-6038.

— Praėjusį sekmadienį per 10 v. 
Mišias giedojo A. Brazis, buvęs Met
ropolitan operos solistas.

— Prieškalėdinį susikaupimą pa
rapijiečiams, kuris įvyks gruodžio 
19-21 d.d., ves kun. J. Bacevičius, 
OFM.

— “Čičinsko” spektaklio mecena
tai: A. D. Viskontai $100, J. G. Bal- 
taduoniai $100, Z. K. Žebrauskai 
$100, V. P. Melnykai $100, P. L. Mu
rauskai $100, B. E. Kronai $100, B. 
Sapijonienė $50, A. Viskontas $50. 
Dar reikalingi mecenatai, kad šis 
renginys išeitų be nuostolio. Mece
natas už $100 gauna du bilietus į 
spektaklį ir du bilietus į banketą po 
programos, už $50 — po vieną bi
lietą.

— Kun. Tadas Degutis, OFM, ato
stogauja Toronte.

— Parapijai aukojo: J. Anderso
nas $400, W. N. Liačai $100, P. 
Armalavičienė $150. P. P. Sutkai- 
čiai $100, A. Valienė $100, H. But
kevičius $50; religinei Lietuvos šal
pai — S. B. Sakalai $400; “Kroni
kai” leisti — W. N. Liačai $200; li
turginiams drabužiams pirkti — St. 
Bartulienė $40. Parapijos skoloms 
mažinti aukojo kalėdojant: dr. Gra
žina ir J. Szabo $250, A. Z. žižiai 
$125, P. E. Raudžiai $30, F. G. Šutai 
$30, L. M. žyvatkauskai $25, B. M. 
Jurėnai $25, kiti — po mažiau.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Ado
mą Kaliukevičių, užpr. I. Kaliukevi- 
čienė, 9 v. už Vėlinių novenai pa
vestas sielas, 10 v. už Magdaleną ir 
Petrą Tamošaičius, užpr. D. Bražie- 
nė, 11.30 už parapiją, 7 v.v. už Ab
romaičių ir Jonušų šeimų mirusius, 
užpr. E. A. Abromaičiai.

Apylinkės tarybos 
rinkimai

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Toronto apylinkės tary
bos rinkiminė komisija (Petras 
Šturmas, pirmininkas, Aida 
Vekterytė, Lina Kuliavienė, Da
nutė Barkauskaitė, Eugenijus 
Girdauskas) praneša, kad nau
jos tarybos rinkimai bus š.m. 
lapkričio 16, sekmadieni, ir 
skelbia šį kandidatų sąrašą:

1. Aušrotienė, Sigita
2. čuplinskienė, Judita
3. Dambarienė, Marija
4. Dargyte-Byszkiewicz, Aldona
5. Govėdas, Jonas
6. Jankaitienė, Aldona
7. Jankaitis, Vladas
8. Juozapavičiūtė, Dainora
9. Juzukonis, Algis

10. Keršienė, Danutė
11. Kulnys, Vytas
12. Kuolienė, Danguolė
13. Mačionienė, Laima
14. Mažeikienė, Birutė
15. Naruševičius, Antanas
16. Narušienė, Ona
17. Bacevičius, Algis
18. Petkevičiūtė-Valiulienė, Vida
19. Raudys, Kęstutis
20. Saplys Bronius
21. Senkus, Algimantas
22. Steponaitienė, Dalia
23. Vaičiūnas, Algirdas
24. Vaičiūnaitė, Ramona
25. Vaičiūnas, Vaidotas
26. Valiulis, Algis ,
27. žemaitis, Algis
28. Žemaitienė, Irena
29. Žilinskienė, Rūta
30. Zubrickaitė, Viltė
Visi Toronto apylinkės lietu

viai skatinami balsavimuose da
lyvauti ir išrinkti darbščią To
ronto apylinkės tarybą. Galima 
balsuoti už ką norima, bet ne
daugiau kaip už 25 tarybos kan
didatus. Rinkimai vyks sekma
dienį, lapkričio 16, Lietuvos 
Kankinių parapijoje nuo 9.30 
v.r. iki 1 v.p.p., Išganytojo para
pijoje nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p., Pri
sikėlimo parapijoje nuo 9 v.r. 
iki 1 v.p.p. ir Lietuvių Namuose 
nuo 12 v. iki 3 v.p.p.
KLB Toronto apylinkės tarybos 

rinkiminė komisija

KLB Toronto 
apylinkės žinios

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas rengiamas lapkri
čio 23, sekmadienį, 4 v.p.p., To
ronto Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo menėje. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas inž. J. V. 
Danys iš Otavos. Meninę pro
gramą atliks sol. S. žiemelytė.

Galutinai paruošta “Vilniaus” 
paviljono apyskaita rodo $414,-

PROGRAMOJE: HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS "AIDAS", vadovaujamas 
muziko JONO GOVĖDO.

Šiltas ir šaltas bufetas, baras ir 
įėjimas: suaugusiems — $5.00, 
rezervuojamos. Bilietai gaunami 
J. Bubulienė

Koncerto pradžia — 7 valandą vakaro. 

kitos staigmenos. Gros populiarus orkestr as. 
studentams — $4.00, pensininkams — $3.00. Vietos 
LN raštinėje ar per sekmadienių popietes. Maistą gamina 

LN visuomeninės veiklos koordinacinis komitetas

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

naujųjų Anapilio kunigų

SUTIKTUVES
PROGRAMOJE: iškilminga vakarienė, sveikinimo žodis 

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

Sutiktuves rengia ir visus parapijiečius bei jų kaimynus dalyvauti maloniai kviečia —
Lietuvos Kankinių parapijos komitetas
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. Lapkričio 23, sekmadienį, 4 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose -

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
lĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮ^^ _

MENINĖJE PROGRAMOJE:
• Solistė S. Žiemelytė
• Maironio mokyklos montažas

• Po minėjimo — kavutė
• Įėjimas — laisva auka 

Rengia KLB Toronto apylinkės valdyba

■ 16 pelno. Daugelis šių metų Ka
ravano paviljonų dėl mažo lan
kytojų skaičiaus turėjo nuosto
lių. “Vilniaus” paviljonas, tik 
sumanaus planavimo ir darbš
čių talkininkų dėka davė pelno. 
Karavano renginiai turi jieško- 
ti naujų būdų ir glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp paskirų 
paviljonų ir centriniam komite
tui vadovaujančių asmenų, kad 
ateityje išvengtų šiais metais 
padarytų klaidų.

Planuojamas apartamentiniiĮ 
butų pastatas, pritaikytas lietu
vių pensininkų reikalavimams. 
Šiuo projektu rūpinasi lietuvių 
pensininkų klubo pirm. J. Kar
pis. Š.m. spalio 22 d. apylinkės 
valdybos posėdyje jis padarė 
pranešimą apie šio projektuoja
mo pastato eigą. Jau galutinai 
gautas miesto, provincinės ir fe
deracinės valdžios sutikimas. 
Patvirtinta paskola 5.25 milijo
no dolerių iš 2% palūkanų. Ši 
paskola turi būti išmokėta per 
30 metų. Po to pastatas pereina 
lietuvių pensininkų nuosavybėn. 
Liko gauti tik vienas ir pasku
tinis sutikimas iš “Ontario Mu
nicipal Board”. Pastatas bus 
statomas pensininkų turimame 

47

sklype Bloor ir Indian Grove 
gatvių sankryžioje. Pastatą su
daro 16 vienam asmeniui pri
taikytų butų, 94 butai su vienu 
miegamuoju ir 5 butai su dviem 
miegamaisiais. Prie pagrindinio 
pastato prijungta sporto salė, 
tinkama ir kitiems lietuviškos 
veiklos reikalams. Nenumato
ma, kad ši salė būtų naudojama 
bingui ir kitiems pramoginiams 
reikalams.

Apylinkės valdyba vienbalsiai 
pritarė tokiam projektui.

V. Kulnys, sekr.
Dr. Stasys Goštautas, meno 

bei literatūros žinovas, gyve
nantis Niujorke, Toronto lietu
vių akademikų draugijos pa
kviestas, lapkričio 22, šeštadie
nį, 8 v.v., Prisikėlimo Parodų 
salėje kalbės apie Lietuvoje gi
musį rašytoją Nobelio premijos 
laimėtoją Česlovą Milašių-Mi- 
losz. Visuomenė kviečiama da
lyvauti.

/
Metinė “Atžalyno” popietė ■_— 

lapkričio 30, sekmadienį, Toron
to Lietuvių Namuose. Progra
moje: sol. M. Bizinkauskaitė iš 
JAV, Bostono lietuvių tautinių 
šokių grupė, visos atžalyniečių 

kviečia mielus tautiečius 
toli atsilankyti j ŠAUNŲ

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

I

Paskaitą skaitys 
KLB valdybos narys 
inž. J. V. Danys 
iš Otavos

grupės, loterija, bazaras, kava 
ir pyragai. Įėjimas — laisva au
ka. Rengėjai — “Atžalyno” tė
vų komitetas.

Rašytojo Juozo Kralikausko 
70 metų sukaktis paminėta lap
kričio 9, sekmadienį, didžiojoje 
Prisikėlimo salėje, dalyvaujant 
per 200 tautiečių. Paskaitą apie 
Sukaktuvininką kaip kūrėją 
skaitė rašytojas Jurgis Jankus. 
Keletą ištraukų iš J. Kralikaus
ko raštų paskaitė Ramūnė Sa- 
kalaitė - Jonaitienė. Sukaktuvi
ninką sveikino gen. Lietuvos 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, Lie
tuvių Rašytojų Draugija, Alė 
Rūta, KLB atstovas — M. Chai- 
nauskas. Įteikus atitinkamą ad
resą, J. Kralikauskas pasakė 
įspūdingą kalbą ir visiems iš
reiškė padėką. Meninę dalį atli
ko hamiltoniškio “A u k u r o” 
sekstetas. Programos pranešėja 
buvo Aušra Karkienė.

Sporto darbuotojų suvažiavi
mas, sukviestas ŠALFASS val
dybos, įvyko Toronto Lietuvių 
Namuose lapkričio 8 d. Iš Ka
nados ir JAV dalyvavo 48 at
stovai. Jie aptarė daug sporti
nės veiklos klausimų.
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KL KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO
SKYRIUS KVIEČIA VISAS IR VISUS Į ČIKAGIETĖS ’

ELENOS BLANDYTĖS
DAILIOJO ŽODŽIO ir DAINOS

lapkričio 22, šeštadienį, 7 v.v., 
Aušros Vartų salėje 
VAIŠĖS • BARAS • ŠOKIAI

Suaugusiems — $8, moksleiviams — $5.

Pelnas — "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" leidimui

LATVIŲ VYRŲ CHORO 
"JUNDA"

I960 m. lapkričio 29, šeštadienį, 7 v.v., 
Aušros Vartų parapijos salėje.

Šilta vakarienė, Spudulio muzika, baras, 
broliška nuotaika, loterija.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

įėjimas — $6. L. K. Mindaugo šaulių kuopa

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

TeL Bus” 722-3545

įY J J Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas ................................ 6%
Taupomąsias s-tas ....................  9.25 %
Pensijų planas 10.5%
Term. ind. 1 m........................11.75%

Duoda nemokamą gyvybės drauda 
. iki $2,000 už ta u p. stos sumas.

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.

NESAME KANDIDATAI
Mes, žemiau pasirašę, pareiškia

me, kad ir vėl besikartojantis nesi
laikymas taisyklių, nuostatų bei tvar
kos rinkimuose į KLB Toronto apy
linkės tarybą privertė mus iš kandi
datų sąrašo išsibraukti. Išsibraukda- 
mi iš kandidatų sąrašo, atsiprašome 
tuos, kurie, turėdami gerus norus, 
mus paskatino ar paragino kandida
tuoti į KLB Toronto apylinkės ta
rybą ir tuo prisidėti prie jos veik
los sustiprinimo, kuris šiuo metu 
ypatingai reikalingas. Tuo pačiu ap
gailestaujame, kad prie šio visų 
bendro siekio negalėjome aktyviai 
prisidėti.

Nuo šio pareiškimo dienos savęs 
nebelaikome kandidatais į LB To
ronto apylinkės tarybą.

Asevičius Kęstutis, Jeronimas Ci
cėnas, Pranas Berneckas, Juozas Us- 
valtas, Dalia Sonda, Rimyydas Son- 
da, Benotienė Teklė, Henrikas Ado
monis, Merkelis Stasys, Varanavičius 
Jonas.

FOTOGRAF AS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.
K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
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.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines nuo ............................15.5%
Nekiln. turto nuo ....................13.5%
Čekiu kredito ................................... 18%
Investacines nuo ............................15%

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

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

P. ADAMONIS
722-3545 (Montrealyje)

MOTERIS, 53 metų amžiaus, norė
tų susipažinti su gero būdo, pati
kimu, geros širdies, inteligentišku 
našliu vedybų tikslu. Rašyti “Tėviš
kės žiburių” adresu, aiškiai pažy- 
mint “Našlei Rožeži”.
HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas pirmame augšte kambarys ir 
virtuvė su baldais nerūkančiam vy
rui. Skambinti tel. 537-9239 Toronte.

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

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.


