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Pagalbos barai
Š. Amerikos lietuvių išeivija, kaip labiausiai pasi

turinti, tapo aruodu, į kurį daug kas kreipiasi pagalbos, ir 
tai ne tik medžiaginės, bet ir dvasinės, moralinės, kul
tūrinės, tautinės. Medžiaginės pagalbos aruodu ji 
laikoma jau nuo seno, nes Lietuvos išeiviai, kiek 
prasikūrę Š. Amerikoje, vis siųsdavo dolerinę pagalbų. 
Taip buvo nepriklausomos Lietuvos laikais, taip buvo 
pokario metais, taip yra ir dabar. Tai tradicinis Amerikos 
lietuvių vaidmuo bendrame tautos gyvenime. Pas
taraisiais laikais jis padidėjo ta prasme, kad iš Š. 
Amerikos lietuvių yra laukiama ir kultūrinė pagalba. Ir 
tai dėlto, kad čia susitelkė gausesni būriai lietuviškos in
teligentijos, galinčios puoselėti ne tiktai savo kultūrinį 
gyvenimų, bet ir siųsti pagalbų kitiems. Jei Lietuva būtų 
laisva, žinoma, šis vaidmuo nebūtų toks ryškus, nes tų 
pareigų atliktų Lietuvos šviesuomenė, remiama vy
riausybės. Bet dabarties sųlygomis, kai sovietų pavergta 
Lietuva to negali padaryti, toji funkcija tenka 
pajėgiausiai išeivijos daliai, gyvenančiai Š. Amerikoje. 
Džiugu paminėti, kad ji tai daro jau kuris laikas per 
Lietuvių Bendruomenę, per PLB valdybų. Pastaroji siun
čia kultūrinę ir finansinę pagalbų ypač P. Amerikos 
lietuviams, kurie jos yra reikalingi. Šioje srityje yra 
padaryta graži pradžia, verta tęstinumo.

PASTEBĖJUS, kad Š. Amerikos lietuviai supranta 
dabartinį savo vaidmenį, verta pažvelgti į pagalbos 
barus, kurie tos pagalbos yra reikalingi. O tie barai 
yra šie: pavergtoji Lietuva, Suvalkų trikampis, Gudija, 

Pietų Amerika, V. Europos kraštai. Pagalbos būdas 
Lietuvai jau yra nusistovėję. Tai medžiaginė parama, 
moralinis stiprinimas, laisvės klausimo judinimas 
tarptautinėje plotmėje, informacija, kultūrinė infilt
racija, nors ir labai suvaržyta, pagalba rezistencijai, 
skleidžiant jos pogrindžio leidinius laisvajame 
pasaulyje. Pastaruoju metu iškilo naujas dalykas, būtent, 
pagalba politiniams bei sųžinės kaliniams ir jų šeimoms. 
Tai vienas sunkiausių uždavinių, nes priėjimas prie 
pagalbos reikalingųjų yra labai suvaržytas, kartais visai 
neįmanomas. Visdėlto ir šioje srityje yra veikiama bei 
pasiekiama neblogų rezultatų. Į tai nemažai dėmesio 
kreipia PLB valdyba, JAV Lietuvių Bendruomenė, o 
Kanadoje veikia tam reikalui sudarytas specialus 
komitetas, pasivadinęs Kanados Lietuvių Žmogaus 
Teisėms Ginti Komitetas, kuris dirba sutartinai su KLB 
krašto valdybos visuomenine komisija. Pastaruoju metu 
JAV-se pradėtas sųjūdis išlaisvinti sovietų kalinamam 
profesoriui Vytautui Skuodžiui. Sųjūdžio inciatyva išėjo 
iš PLB valdybos ir reikia tikėtis, kad tasai sųjūdis plėsis, 
apimdamas ne tik Čikagą, bet ir visas kitas lietuvių 
kolonijas bei kitataučius, remiančius tų bylų.

IŠSKIRTINIO dėmesio reikalingas Suvalkų trikampis, 
kuriame gyvena gana daug lietuvių. Jie ten rodo 
gražios kultūrinės iniciatyvos, bet nesusilaukia pagal
bos iš kitur. Rodos, natūrali pagalba būtų iš Vilniaus, bet, 

be vieno kito apsilankymo, partinių pareigūnų kelionių, 
stipresnė pagalba kažkodėl neateina. Vertėtų pa
studijuoti galimybes ten apsilankyti išeivijos kultūrinin
kams ar net ir meno grupėms. Taip pat gera būtų sulaukti 
meninio trikampiečių ansamblio vizito Š. Amerikoje. 
Mędžiaginė pagalba Suvalkų trikampin jau senokai 
plaukia siuntiniais ir lėšomis (“Labdaros” draugija V. 
Vokietijoje). Jų reikėtų centralizuoti, nes dažnai ta 
pagalba pasinaudoja nelietuviai. — Skubios pagalbos 
reikalingi Gudijos lietuviai. Jau kelintų kartų jie 
apeliuoja į pasaulio lietuvius, prašydami paramos kul
tūrinėje kovoje. Ten vykdoma nežmoniška kultūrinė 
priespauda. Jei nėra kitų kelių, reikia kelti šį klausimų 
bent tarptautinėje plotmėje, gudų išeivijos or
ganizacijose, spaudoje. Tai vienas opiausių pagalbos 
barų šiuo metu. Mažiau opus baras yra V. Europa, kur 
lietuviai turi dar nemažai kultūrinių pajėgų, nors Vasario 
16 gimnazija reikalinga nuolatinės paramos. Dėmesio 
reikalinga ir P. Amerika, bet ten jau dirbama, kai kur stip
riau pajudėjo vietinės jėgos. Belieka tęsti tai, kas 
pradėta. Linkėtina, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
atsirėmusi į Š. Amerikos lietuvius, telktų įmanomų 
pagalbų visuose minėtuose baruose.

KANADOS ĮVYKIAI

Pagaliau susitarė

Pasaulio įvykiai

Ministeris pirm. P. E. Tru
deau ir Albertos premjeras P. 
Lougheedas pasirašė naftos su
tartį, kuri jos kainas kontro
liuos net penkerius metus. Šie
met statinė albertiškos naftos 
spalio 1 d. bus pabranginta $2.- 
50. 1982 m. jos kaina pakils 
$4-50, sekančiais metais — po 
$8, kol pagaliau 1986 m. vidu
ryje bus pasiekta $57.75 kaina. 
Ta kaina betgi turės būti 75% 
mažesnė už naftos kainą pasau
linėje rinkoje. Išimtis bus pada
ryta tik iš smėlio dervos gami
namai naftai ir po 1982 m. sau
sio 1 d. surastiems naujiems 
naftos šaltiniams. Už šią naftą 
pradžioje bus mokama pasauli
nė kaina, vėliau — jos 85%. 
Panašiai pabranginama ir na
mams šildyti alyva bei natūra

lios dujos. Pastarosioms P. E. 
Trudeau atšaukė uždėtą federa
cinį mokestį jų eksportui į JAV. 
Remiantis naująja sutartimi, ga
lionas benzino 1986 m. varto
tojams turėtų kainuoti $3.60, 
dabar kainuojantis apie $1.75, 
galionas aylvos $2.54, tūkstantis 
kubinių pėdų natūralių dujų — 
$10. Praktiškai šis apskaičiavi
mas negali būti garantuotai 
tikslus, nes jam įtakos turės pa
saulinės naftos kainos, kurių ne
galima numatyti penkerių metų 
laikotarpiui. Pagal tą sutartį už 
parduodamą statinę gaunami 
doleriai pasidalinami tokia tvar
ka: Albertai tenka 34%, Kana
dos iždui — 29%, tiekėjams — 
37%.

Sutarties pasirašymą padikta
vo masinis užsienio ir net pačių

Winnipego mieste ii* vasary buvo surengta tautybių savaitė — “Folklorams”, kurioje dalyvavo ir lietuviai su paviljonu 
“Vilnius”, (rengtu Šv. Kazimiero parapijos salėje. Meninei programai atlikti KLB Winnipego apylinkės valdyba pakvietė 
Toronto “Gintaro” ansamblio dainos grupę, vadovaujamų Giedrės Paulionienės. Nuotraukoje — gintarietės prie lietuvių 
šventovės. Iš kairės pirmoje eilėje: Vidas Šilininkas, vadovė Giedrė Paulionienė, Natalija Slivinskaitė, Dana Čepaitė; 
antroje eilėje: Regina Verbylaitė, Rūta Melklejohn, Renata Kaknevičiūtė, Žibutė Šilininkaitė, Dana Barakauskaitė, 
Apolonija Paliulytė, gitaristas Chuck Goudle, klebonas kun. J. Bertašius, Rimas Paulionis Nuotr. R. Paulionio

PRANEŠMAS IŠ BRITANIJOS

Lietuviai ir reformos Lenkijoje
Amerikiečio reportažas apie gyvenimą Vilniuje, paskelbtas britų spaudoje

Britų dienraštis “The Guar
dian” rugpjūčio 17 d. persi
spausdino iš “Los Angeles 
Times” Robert Gillette prane
šimą iš Vilniaus, pavadintą 
“Lithuanians will not catch Po
lish reform bug”. Be kita ko, 
Vilniaus vardas rašomas mums 
įprastu būdu. Žinoma, straips
nyje esama šiek tiek istorinių 
klaidų ir netikslumų dėl Lietu
vos santykių su Lenkija. O ja
me rašoma:

Sovietinės Lietuvos gyvento
jai metus stebėjo Lenkijos de
mokratinių reformų eksperi
mentą, vykstantį už bendrosios 
jų sienos. Daugelis lietuvių sa
ko, kad jie simpatizuoja su savo 
kaimynais ir linki lenkams pasi
sekimo, bet mažai kas tiki, kad 
panašios reformos persimestų į 
Sovietų Sąjungą.

“Mes galime tik pavydėti 
lenkams”, sakė disidentas Vil
niuje, “bet vargšėje Lietuvoje 
mes neturime tokios rūšies ga
limybių”.

Lietuva yra viena iš tų 15 
vardinių respublikų, kurios su
daro Sovietų Sąjungą. Bet jos 
istorija, kultūra, religija ir et
ninė kilmė daro Lietuvą žymiai 
artimesnę Varšuvai už 250 my
lių į pietvakarius nuo Vilniaus, 
negu Maskvai už 500 mylių į ry
tus.

Lietuva, Romos katalikų 
kraštas, 14 amžiuje buvo su
jungta su Lenkija, ir nuo to lai
ko tie du kraštai išsilaikė arti
mi. Pagal sovietinį 1979 m. gy
ventojų surašymą, 7,3% iš Lie
tuvos 3,4 milijono gyventojų 

kanadiečių kapitalo pasitrau
kimas į JAV, beveik visiškai 
sustabdęs naujų naftos šaltinių 
pajieškas, atnešęs kanadiško do
lerio vertės kritimą pasaulinėje 
valiutos rinkoje. Nemažos įta
kos turėjo ir kovo 1 d. Alber
tos premjero P. Lougheedo pra
dėtas kasdieninio naftos tieki
mo Kanadai sumažinimas 60.- 
000 statinių kas trys mėnesiai. 
Rugsėjo 1 d. tas sumažinimas 
būtų pasiekęs 180.000 statinių. 
Padidėjęs brangios užsienietiš
kos naftos įvežimas pareikalavo 
daug dolerių, o jos kainų suly
ginimas su vietine nafta, įgy
vendinamas federaciniais mo
kesčiais vartotojams, ėmė spar
čiai kelti benzino kainas. Iš 
spartaus benzino brangimo jo- 

(Nukelta į 6-tą psl.) 

sudaro lenkai. Proporcingai 
daugiau lenkų yra Vilniuje, 
481.000 gyventojų mieste, kuris 
sudarė dalį Lenkijos iki 1940 
m., kai Lietuva, Latvija ir Esti
ja pagal Molotovo-Ribbentropo 
paktą ir kitas sutartis su nacių 
Vokietija buvo įjungtos į So
vietų Sąjungą.

Nepaisant keturių dešimtme
čių sovietinio viešpatavimo, Vil
niuje aiškiai matomi Lietuvos 
istoriniai ir kultūriniai ryšiai 
su Vakarais. Senasis miesto ra
jonas yra gyvas renesanso ir ba
roko architektūros muzėjus su 
tais medžių priaugusiais par
kais ir vingiuotomis akmenimis 
grįstomis gatvėmis, laisvas nuo 
to pilkumo ir uniformiškumo, 
būdingo daugeliui sovietinių 
miestų.

Vilnius buvo vaikystės namai 
Česlovui Milašiui, egziliniam 
lenkų rašytojui ir Kalifornijos 
Berkeley universiteto slavų 
kalbų profesoriui, kuris 1980 m. 
laimėjo Nobelio literatūros pre
miją.

Lietuviai mažai tesivaržo kal
bėdami su užsieniečiais, netaip 
kaip rusai. Per tas tris dienas, 
kai neseniai kalbėjausi Vilniu
je, tiek eiliniai gyventojai, tiek 
ir disidentai nuoširdžiai ir at
virai reiškė simpatijas Lenkijai 
dėl politinio fermentavimosi. 
Jie kalbėjo apie valstybės sau
gumo komiteto, arba KGB, ir 
propagandos mašinos sustiprin
tas pastangas saugoti Lietuvą 
nuo panašių įvykių. Jie skun
dėsi dėl pragyvenimo lygio 
stagnacijos sovietinėje Baltijos 
srityje ir reiškė nusivylimą, kad 
vargu kada nors sovietinė val
džia susilpnins politinio, kultū
rinio ar ekonominio gyvenimo 
kontrolę.

Nė vienas per tas tris dienas 
sutiktasis miesto gatvėse kalbė
damasis nepareiškė nepritari
mo Lenkijos demokratinėms re
formoms ar profesinių sąjungų 
judėjimui — “Solidarumui”. 
Kaikurie Vilniaus gyventojai 
nusiskundė, kad Lietuvoje, ku
ri yra turėjusi augščiausią pra
gyvenimo lygį, pradeda trūkti 
maisto, kasdieninės apyvartos 
gaminių ir brangiau reikia mo
kėti kaip Lenkijoje.

Disidentai sakė, kad per pas
taruosius metus kaikuriuose 
Lietuvos fabrikuose ir dirbtu
vėse buvo kilę ginčų, bet nė 
vieno jų negalima pavadinti 
streiku. Visais atvejais įsikišo 

vyriausybė ir greit išsprendė 
ginčą.

Tai sutampa su praėjusių me
tų lapkričio mėnesio sovietinės 
žinių agentūros pranešimu iš 
Vilniaus, kuriame buvo pasaky
ta, kad centrinė profesinių są
jungų taryba nepažymėtu laiku 
įvairiose įmonėse sutvarkė 
“daugiau kaip 20 profesinių są
jungų skundų prieš valdytojus” 
ir kad “visi jie buvo išspręsti 
darbininkų naudai”.

Vienu atveju, kaip rašė žinių 
agentūra “Tass”, dujų tiekimo 
įrengimų įmonėje Vilniuje bu
vo pašalintas direktorius, kai 
darbininkai pasiskundė, kad 
jis neišleido tų pinigų, kurie 
buvo atidėti dirbančiųjų na
mams pastatyti.

Nors Lietuva rami, bet sovie
tinė valdžia yra ėmusis tam tik
rų priemonių užkirsti keliui ži
nioms iš Lenkijos sklisti, aiš
ku, norėdama užsitikrinti, kad 
politinė limpamoji liga nesiplės- 
tų.

Kelionės per Lenkijos-Lietu
vos sieną beveik sustabdytos, ir 
lenkų turistai, kurie vasarą bū
riais užplūsdavo Vilnių, šį se
zoną yra reti. Laikraščiai iš 
Lenkijos, kurioje yra sušvelnė- 
jusi cenzūra, dabar pasirodo tik 
kaikada, ir paštas iš Lenkijos 
sumažėjo.

Kaip informuoti šaltiniai 
tvirtina, į sovietinę armiją pa
šauktieji lietuviai atsarginiai, 
šio mėnesio (rugpjūčio) pradžio
je paimti į manevrus, buvo per
spėti, kad saugumo įstaigos 
ypač atidžiai seks visus karei
vius, kurie turi giminių Lenki
joje ar neseniai buvo ten nuva
žiavę. Trukdomosios stotys, ku
rių trys ypatingi plieniniai 
bokštai sutelkti augštumoje ne
toli miesto pakraščio, sėkmin
gai stabdo “Amerikos Balso”, 
BBC, “Laisvosios Europos” ir 
kitų trumpųjų bangų stočių lie
tuvių, lenkų ir rusų kalbomis 
perduodamąsias žinias iš Vaka
rų.

Atrodo, kad Maskvai apskri
tai yra pasisekę apstabdyti in
formacijos sklidimą iš Lenki
jos. Kaip sakė kukliame Vil
niaus rajone gyvenąs įstaigos 
darbuotojas, žinių trūkumas pa
deda vyriausybei ir komunistų 
partijai užkirsti kelią susidaryti 
vieningai nuomonei apie Lenki
jos įvykius ir tuo būdu sumaži
na galimybes jiems pasikartoti 
Lietuvoje. B.

BOMBŲ SPROGIMAI TEHERANE PRADEDA DAŽNĖTI, pa
reikalaudami vis daugiau aukų ajatolos R. Chomeinio vyriau
sybėje. Birželio 28 d. nuo bombos žuvo net 74 mahometonų reli
ginio režimo vadai bei augšti pareigūnai. Prieš keliolika dienų 
bomba pakirto prezidentu paskirtą M. A. Ražajų kartu su nau
juoju premjeru M. J. Bahonaru ir vėliau mirusiu policijos vir
šininku. Praėjusią savaitę nuo bombos žuvo vyr. prokuroras H. 
A. Ghoddusis, kuris buvo įsakęs suimti iš pareigų atleistą prez. 
A. Bani-Sadrą, pasislėpusį pogrindyje ir vėliau pabėgusį Pran- 
cūzijon. Pasak A. Bani-Sadro, bomba lengvai galėtų pasiekti ir 
patį ajatolą R. Chomeinį. Esą jis jau buvo gavęs tokį pasiūlymą, 
bet jį atmetė, nes tokiu atveju Irane prasidėtų kruvinas pilieti
nis karas. Atentatus, atrodo, organizuoja kairiųjų mahometo
nų grupė. Visi vadų nužudy
mai įvyko oficialiose įstaigo
se, turinčiose stiprią revoliu
cijos sargų apsaugą. Tai liu
dija, kad atentatininkai turi 
žmones tų sargų eilėse. Per 
paskutinius du mėnesius re
voliucinių teismų sprendimu 
buvo sušaudyta apie 700 kai
riosioms grupėms priklausiu
sių asmenų, tačiau jų veikla 
nesilpnėja. A. Bani-Sadras 
pranašauja neišvengiamą aja
tolos R. Chomeinio režimo kri
timą.

Unijos sukaktis
Savo vienerių metų veiklos 

sukaktį “Solidarumo" unija pa
minėjo Gdanske įvykusiu at
stovų suvažiavimu. Jis buvo 
pradėtas Gdansko katedroje 
Lenkijos primo arkiv. J. Glem- 
po atlaikytomis Mišiomis. Sa
vo pamoksle jis reiškė viltį, 
kad suvažiavimas Lenkijai at
neš taiką ir tvarką. Panašios 
nuomonės yra ir “Solidarumo” 
vadas L. Walensa, kalbėjęs 
apie Lenkijos svajonių įgyven
dinimą. Jis taipgi prasitarė, 
kad suvažiavimas yra kryžke
lė, kurioje teks pasirinkti vie
ną iš dviejų kelių: ribotis tik 
darbo problemoms arba siek
ti ir politinės veiklos. Posū
kį politikon griežtai atmetė 
kompartijos vadas S. Kania, 
perspėdams lenkus, kad jo 
valdžia yra pasiruošusi viso
mis priemonėmis ginti komu
nizmą Lenkijoje. Sovietų Są
junga vėl pradėjo 100.000 ka
rių manevrus rytiniame Len
kijos pasienyje. Į juos netgi 
buvo įjungti karo tarnybon pa
šaukti atsargos kariai, mobi
lizuotos civilinės susisiekimo 
priemonės. Suvažiaviman savo 
atstovų neatsiuntė nė viena 
valdžios kontroliuojama prof
sąjunga iš pačios Sovietų Są
jungos bei jos satelitinių ša
lių.

Nukentėjo sovietai
Pietų Afrikos respublikos 

kariuomenės įsiveržime į pie
tinę Angolą žuvo du sovietų 
pulkininkai leitenantai ir dvi 
karines uniformas dėvėjusios 
moterys. Viena jų buvo žuvu
sio karininko žmona, kita — 
vyr. viršilos N. Pestrecovo, 
patekusio į įsiveržėlių rankas. 
Šį nemalonų incidentą nutylė
jo Maskva, nes jis liudija, kad 
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Vytauto Tamulaičio novelė iš vabzdžių pasaulio

Sovietų Sąjunga ne tik remia 
marksistinius partizanus P. 
Afrikos valdomoje Namibijo
je, bet ir jiems vadovauja per 
karinius savo patarėjus. Jung
tinių Tautų saugumo tarybos 
rezoliuciją, smerkiančią tik 
P. Afriką, veto teise sustabdė 
JAV atstovas. Prez. R. Reaga- 
nui yra nepriimtinas naujas 
Maskvos veržimasis į kaimy
ninę Namibiją su komunizmą 
nešančiais partizanais.

Suėmimai Egipte
Prez. A. Sadato įsakymu poli

cija suėmė 1.500 asmenų, dau
giausia susietų su karštųjų 
mahometonų ir koptų krikščio
nių susikirtimais. Jis taipgi 
uždarė 10 mahometonų ir 3 
koptų grupes, atšaukė savo pri
pažinimą koptų popiežiumi va
dinamam Senudahui II-jam. 
Koptų Bendrijai dabar laiki
nai turės vadovauti penkių 
vyskupų komitetas. Suimtųjų 
eilėse taip pat yra nemažai 
marksistų bei kitų ekstremis
tų, kenkusių Egipto vienybei. 
Nukentėjo ir 67 radijo bei te
levizijos žurnalistai, praradę 
valdžios pasitikėjimą. Jie bu
vo perkelti į mažesnę atsako
mybę turinčius postus.

Mirė žymus nacis
Britanijos Londone mirė 

viešnagėn atvykęs architektas 
Albertas Speeras, II D. karo 
metais pagarsėjęs kaip Tre
čiojo Reicho karinės pramo
nės vadovas, gerokai sustip
rinęs lėktuvų bei tankų gamy
bą ir tuo būdu, daugelio nuo
mone, pora metų prailginęs 
karą. Jis betgi atsisakė pas
kutinio A. Hitlerio įsakymo, 
reikalavusio sunaikinti visą 
karą pralaiminčios Vokieti
jos pramonę, elektros jėgai
nes, nes šis žingsnis būtų ta
pęs skaudžia našta vokiečių 
tautai. Nuernbergo teisme A. 
Speeras prisipažino buvęs kal
tu ir Spandau kalėjime, V. Ber
lyne, praleido 20 metų. Atga
vęs laisvę, išleido net kele
tą savo atsiminimų knygų. Mir
tis jį ištiko 76 metų amžiaus. 

‘Spandau kalėjime dar tebėra 
buvęs A. Hitlerio pavaduoto
jas Rudolfas Hessas, 87 metų 
amžiaus, kalinamas jau nuo 
1941 m. įvykusio pabėgimo Bri- 
tanijon. Jį išleisti iš kalė
jimo atsisako Sovietų Sąjunga.
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Ginkime savo kalbos teises!
Šaukia pogrindžio “Aušra” 24-me numeryje. Knygynuose — tiktai komunistinės knygos, jaunimo 

stovyklose kalbama tik rusiškai. Rusinimas vykdomas pagreitintu tempu

Vyskupo A. DEKSNIO kunigystės sukakties dienų. Iš kairės: kun. P. Šakalys 
(vyskupo giminaitis), rašytoja Irena Joerg iš Austrijos, kun. dr. Alf. Savickas

Puokštė rugių varpų 
iš tėvynės...

Vyskupo A. Deksnio kunigystės Ir amžiaus sukakties šventė Romoje

S. m. birželio 6 d. vėlyvą po
pietę nedidelėje “Villa Litua- 
nia” namų perpildytoje koply
čioje laukė lietuviai ir svetim
taučiai, susirinkę pagerbti V. 
Europos lietuvių vyskupo Anta
no Deksnio 50 metų kunigystės 
ir 75 metų amžiaus proga.

Pro atvirą langą besileidžian
čios saulės spinduliai apšvietė 
gausiai susirinkusius svečius. 
Tarpe iškilmingai susikaupusių
jų matėsi: vysk. Paulius Marcin
kus, arkiv. Enea Sėlis (buvęs 
Consenza arkiv. ordinaras ir bu
vęs studijų draugas Friburge), 
kan. Vaclovas Zakarauskas, 
prel. Jonas Balkūnas ir kt.

Prie gausiomis gėlėmis pa
puošto altoriaus pontifikalines 
Mišias atnašavo pats sukaktuvi
ninkas su keliolika kunigų. Ko
legijos vicerektorius mons. Pau
lius Jatulis perskaitė Sv. Tėvo 
asmeninius sveikinimus, skir
tus vyskupui Deksniui pagerbti, 
ir pasakė pamokslą, pabrėžian
tį kunigystės prasmę.

Giesmėm ir vargonam nuti
lus, vysk. Deksnys labai šiltai 
dėkojo visiems Mišių dalyviams, 
iš arti ir toli atvykusioms.

Mišioms pasibaigus, reikėjo 
kelią skintis pro suneštas gyvų 
gėlių puokštes, kurios vėliau 
puošė iškilmingos vakarienės 
stalus. Patį šventės pokylį orga
nizavo Sv. Kazimiero kolegijos 
rektorius prel. dr. L. Tulaba. 
Gausių svečių tarpe matėsi — 
kardinolas Antonio Samorė, 
prel. Audrys Bačkis, mons. 
Ivan Dias, vysk. Liudvikas Po
vilonis, Kauno ir Vilkaviškio 
apaštalinis administratorius, 
Romualdas Krikščiūnas, Pane
vėžio vyskupijos apaštalinis ad
ministratorius, ir kun. Vaclovas 
Aliulis. Iš Švedijos buvo atvy
kęs latvis kun. Kazimieras Vil
nis. Malonu buvo matyti Lietu
vos diplomatijos šefą Stasį Lo
zoraitį ir Lietuvos charge d’af- 
fairs Vatikane Stasį Lozoraitį, 
jn.

.Nuoširdžiai pasveikinęs kar
dinolą Samorę ir visus iš dau
gelio kraštų suvažiavusius sve
čius, prel. L. Tulaba trumpai 
apibūdino sukaktuvininką kaip 
tautos ambasadorių, vadovau

AfA
mielam jurbarkiečiui

VINCUI PAULAIČIUI
mirus, jo žmoną STASĘ, dukteris dr. DALIĄ ir TERESĘ 
su šeimomis, brolį PETRĄ — didį patriotą Sibire tebe- 
kankinamą, seseris Lietuvoje bei artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Jurbarkiečiai — Stasė ir Antanas Šukaičiai
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jantį visuomenei ir individua
liai tarnaujantį artimui.

Sugiedojus “Ilgiausių metų”, 
sveikinimo kalbas pasakė kardi
nolas A. Samorė, vysk. P. Mar
cinkus, vysk. L. Povilonis, Tėvų 
marijonų vardu — vicfegenero- 
las kun<. R. Petraitis, Stasys Lo
zoraitis, preį^Ą^Bąčkis, prel. J. 
Balkūnas, Kun? J. Gasiūnas ir 
kun. K. Vilnis.

Iš Lietuvos atvažiavęs kun. V. 
Aliulis visus nustebino pradė
jęs savo kalbą žodžiais: “Užau
gau Lietuvoj, šalelėj myli
moj. . .” Visų akivaizdoje ati
daręs su savim atgabentą ne
mažą lagaminą, traukė iš ten at
sivežtas dovanas — audinėlius, 
juostas. . . Nevienam sudrėko 
akys iš graudumo, matant, kaip 
kun. Aliulis vysk. Deksnį apdo
vanojo juostomis surištą puokš
tę rugių varpų, priskintų Lietu
voje tėviškės laukuose.

Juostomis buvo taipgi apdo
vanotas ir kardinolas Samorė, 
ilgametis lietuvių bičiulis ir už
tarėjas.

Po sveikinimų vysk. A. Deks
nys labai jautriai dėkojo vi
siems dalyviams, vienu ar kitu 
būdu prisidėjusiems prie tos di
džios ir gražios kunigystės su
kakties šventės. Jis priminė ir 
tai, kad stiprus mūsų tautos ti
kėjimas liko mumyse giliai įsi
šaknijęs ir kad nesugriaunamas 
idealizmas padeda mums laiky
tis. Jam, kaip kunigui bei vys
kupui, visos Dievo skirtos pa
reigos ir jungas yra jo džiaugs
mas.

Iškilmėms baigiantis, buvo 
dėkojama ne tik mūsų sukaktu
vininkui, bet ir Sv. Kazimiero 
kolegijos rektoriui prel. dr. L. 
Tulabai, kuris meistriškai iš
sprendė visus su ta didžia šven
te surištus uždavinius.

Sekančią dieną dauguma sve
čių turėjo gražią progą nuvyk
ti į šalia Romos esančią vietovę 
Tivoli, kur lietuvių sodyboje gy
venančios seselės iš Brazilijos 
buvo paruošusios specialius 
pietus mūsų vyskupui pagerbti.

Tegul dar ilgai šviečia žvakė, 
kuri, kitiems šviesą skleisdama, 
pati tirpsta.

I. J.

Pavergtų Tautų Savaitėje demonstruoja Čikagos lietuviai su vėliavomis bei plakatais, reikalaudami laisvės 
pavergtiesiems Nuotr. M. Nagio

Lietuva rusinama pagreitin
tu tempu. Jau kelinti metai ne
matyti knygų lentynose veikalų 
serijos “Lituanistinė bibliote
ka”. Tik vienas “Jonas Šliūpas” 
užsigulėjo jau treti metai. Jo 
neperka, nes šioje knygoje Šliū
pas mums duotas ne kaip lietu
vis patriotas, bet kaip ateizmo 
propagandistas. (Matyt, lietuvių 
tauta ateizmą atmeta).

Knygynuose ir kioskuose lie
tuvių kalba matysi knygas tik 
apie Leniną, Brežnevo raštus, 
komunistinių partizanų atsimi
nimus, dar yra šiek tiek moks
linės techninės literatūros. Jei 
išleidžiama vertingos grožinės 
literatūros lietuvių kalba, tai 
knygynuose jos beveik nematy
si — kažkur dingsta. Knygynai 
ir kioskai ištisai užversti rusiš
ka literatūra. Net vaikams lite
ratūra rusiška. Nėra lietuvių 
kalba literatūros darželinio am
žiaus vaikams (nuspalvinimui, 
karpymui), o rusiškos — pakan
kamai. Būdinga, kad mūsų ra
šytojų Kubilinsko, Mieželaičio 
ir kitų pateikiami vaikams kūri
nėlių vertimai į rusų kalbą, o 
lietuvių kalba jų nėra.

Ši kalbinė knygų dispropor
cija mūsų knygynuose darosi 
juo akivaizdesnė prisiminus, 
kad dabar Lietuvoje rusų pagal 
oficialią statistiką yra 8,9% vi
sų gyventojų.

Girulių (prie Klaipėdos) vai
kų poilsio namuose “Baltija” 
(prie įėjimo matyti tik rusiška 
iškaba “Baltijec”) š.m. stovyk
lavo pusė ar net daugiau vaikų 
rusiukų. Poilsio namų viduje 
iš 14 plakatų tik du lietuviški, 
kiti — rusiški. Per rytmetinę 
mankštą su iškilmingu vėliavos 
pakėlimu visas ceremonialas ir 
komandos tik rusų kalba, nors 
auklėtojai ir vadovai yra lietu
viai. 8-10 metų vaikučiai lietu
viai į komandos žodžius atsaki
nėja rusiškai. Prie įėjimo į sto
vyklą dažnai pastatyti pionieriai 
rusiukai, ir jei nori lietuviškai 
susikalbėti, turi kviestis vertė
ją-

Jau mes apsipratome, kad va
žiuojant traukiniu Vilnius-Kau
nas ir kitais ruožais paaiškini
mai per garsiakalbį duodami tik 
rusiškai. Rytų Lietuvos kažku
riose autobusų stotyse (pvz. 
Švenčionių) užrašai vien rusiški.

Augštosioms ir vidurinėms 
mokykloms iškilo reali grėsmė, 
kad kaikurie dalykai bus dėsto
mi rusiškai. Įsakymai-instrukci- 
jos jau duoti, tik 1979/80 m.m. 
dar nebuvo vykdomi. Nurodyta 
susilaikyti.

Tai tik nedaugelis rusinimo 
faktų. Jų visų šiame straipsny
je nesiimame išvardinti. Labiau 
norisi atkreipti dėmesį į tai, ką 
darome, kaip reaguojame prieš 
tą rusinimo antplūdį. Ar nežiū
rime į tai abejingai? Ar mumy
se nėra išblėsusi tautinė sąmo
nė? Ar skauda mums širdį, kad 
lietuvių kalba palengva išstu
miama iš įstaigų, viešojo gyve
nimo, iš literatūros? Ar sten
giamės palaikyti, ginti lietuvių 
kalbą bent tokiomis progomis, 
kai tas yra galima ir mūsų 
“saugumui” joks pavojus ne
gresia? Ar nebūna kartais taip, 
kad mes tik prie degtinės stik
lelio esame patriotai?. . .

Ar mes patys neprisidedame 
prie rusinimo? Štai sustoja bū
relis žmonių — keli lietuviai ir 
vienas rusas (kuris dažnai lie
tuviškai supranta ar net ir kal
bėti lietuviškai gali). Na, ir ta
da visas būrys (pagerbdami ru
są) ima kalbėti rusiškai. Rusai 
gerai žino tą “lietuvišką” psi
chologiją ir, nė kiek nesivaržy
dami, priverčia visus kalbėti ru
siškai. Ir taip atsitinka ne vien 
paprastų darbininkų, bet ir in
teligentų, pvz. mokytojų, tarpe. 
Būna taip, kad mokykloje rusų 
kalbą dėsto mokytojas rusas. 

Jis lietuviškai nekalba, nes lie
tuvių kalbos nemoka ir nenori 
mokytis. Tada visi mokytpjai 
lietuviai su juo ima kalbėtis ru
siškai. O reikėtų tokiu atveju 
padaryti taip, kaip darė vienos 
vidurinės mokyklos mokslo da
lies vedėja: rusas kalba rusiš
kai, o vedėja — lietuviškai. 
Mes galime priversti rusus bent 
suprasti lietuviškai.

Vilniuje pasitaiko, jog vie
nas pilietis, sutikęs kitą, prašne
kina rusiškai, ir abu kalbasi ru
si š k a i. Besikalbant paaiškėja, 
jog abu lietuviai, ir pokalbį už
baigia lietuviškai. Ar tas nepa
rodo, kad mes nebranginame 
savo kalbos?

Vieno didesnio Lietuvos 
miesto grynai lietuviškame ra
jone į skalbyklos punktą buvo 
paskirta vedėja rusė. Naujoji 
vedėja nė žodžio nekalbėjo lie
tuviškai. Na ir visas rajonas 
ėmė su ja kalbėtis rusiškai. Mo
terys, neseniai atvykusios iš 
kaimo, ir tos pramoko rusiškai 
kalbėti, suregzdamos vieną kitą 
rusišką sakinį ar bent kelis ru
siškus žodžius. O kurios visai 
nesugebėjo pramokti rusiškai 
ar nedrįso pradėti, siuntė į skal
byklą jaunesnius šeimos narius, 
jau lankiusius rusišką mokyklą. 
Tik vienas mokytojas rado išei
tį — jis su vedėja kalbėdavo 
lietuviškai, rusė, pasirodo, lie
tuviškai viską suprasdavo. Ne
malonumų ar nuostolių dėl to 
jis neturėjo: rusė teisingai vis
ką užrašydavo ir skalbinius tvar
kingai atiduodavo.

Vienoje Vilniaus kirpykloje 
buvo toks įvykis. Kirpėjas nė 
žodžio nepratarė lietuviškai, o 
klientas — nė žodžio rusiškai. 
Ir taip jiedu kalbėjosi kaip 
kiaulė su žąsimi keletą minučių. 
Galų gale kirpėjui tas nusibodo, 
ir jis prabilo lietuviškai. Pasi
rodo, neblogai lietuviškai mo
kėjo. . .

Iš Lietuvoje gimusių ir ąugu- 
sių rusų dažnas kalba lietuviš
kai. Neretai jie sukuria mišrias 
lietuviškas šeimas, ir jų vaikai 
virsta lietuviais. Kitaip yra su 
kolonistais, atėjūnais po II pa
saulinio karo. Nemanykime, 
kad jie vien valkatos, jiešką 
lengvos duonos. Daugelis jų yra 
specialiai atvykę čia mūsų ru
sinti, gerai supranta savo misi
ją, kuriai neblogai yra pasiruo
šę. Tokie užima atsakingas vie
tas ir puikiai atlieka savo už
duotį, rusindami visą savo ap
linką. Taip yra ypač transporte, 
naujai steigiamose gamyklose, 
ypač Rytų Lietuvoje, poilsio na
muose ir kitose įstaigose. Rusi
fikuojama ypač Rytų Lietuvą ir 
lietuviškas Baltijos pajūris.

Lietuvą rusinti padeda ir Lie
tuvoje gyveną lenkai nacionalis
tai. Jie niekina lietuvių kalbą 
ir mielai naudojasi rusų kalba, 
rodydami savo priešiškumą ir 
neapykantą Lietuvai, kurios 
duoną valgo. Atvykę iš kitų 
respublikų, daugiausia Baltaru
sijos, jie lietuviškai neišmoko 
ir prisideda prie Lietuvos rusi
nimo. Taip elgdamiesi, lenkai 
dėl savo trumparegiškumo ker
ta šaką, ant kurios sėdi. Nebus 
geriau lenkams ir Lenkijai, jei 
Lietuva virs rusiška.

Mes neturime galios sustab
dyti rusiškos literatūros leidi
mą, sustabdyti rusų kolonistų 
antplūdį į Lietuvą, priversti 
juos išmokti lietuviškai, negalė 
me sulaikyti Maskvos duodamų 
instrukcijų-nuostatų, leidžiamų 
Lietuvos rusinimo tikslais, bet 
galime dažnai apginti savo kal
bos teises visur vartodami lie
tuvių kalbą, kur, be rusų kal
bos, galima apseiti, nevartodami 
rusų kalbos niekur, kur nėra 
būtino reikalo. Vadovaudamiesi 
TSRS konstitucijos paskelbtu 
lygybės (tautų, kalbų) dėsniu, 
mes sakome rusintojams: Mask

voje aš kalbėsiu rusiškai, bet 
Vilniuje kalbu lietuviškai.

Turime rusiškas grupes augš- 
tosiose mokyklose. Į jas stoja 
daugiausia Vilniaus krašto va
dinami lenkai. Įstoja vienas ki
tas ir iš Baltarusijos TR (daž
niausiai sugudėjęs ar sulenkė
jęs lietuvis, baigęs ten rusišką 
vidurinę mokyklą). Tokie stu
dentai, gyvendami Lietuvoje, 
turi progos išmokti lietuviškai, 
ir kažkurie jų iš tikro pradeda 
gražiai lietuviškai kalbėti. Bet 
būna ir tokių, kurie sąmoningai 
lietuviškai nesimoko. Penkerius 
metus pragyvenęs Lietuvoje, ną 
žodžio nekalba lietuviškai, nors 
visiems rusiškų grupių studen
tams yra privalomas lietuvių 
kalbos kursas ir įskaita. Baigu
sieji augštąjį mokslą Lietuvoje, 
nors ir rusiškose grupėse, yra 
skiriami dirbti Lietuvoje. Tok
sai inžinierius ar agronomas, 
gavęs vietą Lietuvoje, savo 
įstaigoje kalbės tik rusiškai ir 
rusins visą aplinką (juk niekas 
neprivers jo kalbėti lietuviškai). 
Ar nėra už tai atsakingi lietu
vių kalbos dėstytojai ir ypač 
augštųjų mokyklų vadovai, ku
rie išleidžia ir kurių nurodymu 
skiriami dirbti Lietuvoje absol
ventai, nepramokę lietuvių kal
bos?

Yra mūsuose ir tokių lietuvių 
“patriotų”, kaip vienas žėmės 
ūkio ministerijos pareigūnas, 
kuris, norėdamas “atkeršyti” 
lenkams, siūlo lenkišką Vokės 
(prie Vilniaus) ž. ū. technikumą 
paversti rusišku.

Čia duoti tik keli pavyzdžiai, 
kurie rodo išdavikišką pačių lie
tuvių elgesį.

Mes pratę už rusinimą ir ki
tas Lietuvą ištikusias nelaimes 
kaltinti vien rusus, o nepasižiū
rime, kad dažnai meš patys esa
me kalti. Neužmirškime, kad 
galutinai mūsų tautos likimas 
yra mūsų pačių rankose, sveti
mieji gali tik “padėti”, pagelbė
ti priartinti jos pražūtį, jei mes 
tą “pagalbą” priimsime.

Niekas negalės, nepajėgs iš- 
tautinti tautos, jeigu ji pati ne
pasirašys sau mirties sprendi
mo, nebent visa tauta būtų iš
žudyta. Žinoma, tautos likimas 
daug priklauso nuo jos vadų, 
šviesuomenės. Jei neliks švie
suomenės, kuri palaiko tautinę 
sąmonę, tauta palengva išnyks. 
Taip atsitiko su mūsų kraujo 
broliais prūsais.

Prie lietuvių nutautinimo 
daug prisideda mokytojai, ypač 
lietuvių kalbos mokytojai, ku
rie mokiniams neįkvėpia lietu
vių kalbos meilės, neparodo jos 
grožio ir vertės, nors tam lietu
vių kalbos pamokose yra pakan
kamai progų ir laiko; neparodo, 
kad dažnai svetimtaučiai labiau 
vertina lietuvių kalbą, negu 
mes patys.

Prisideda prie nutautinimo 
tėvai, kurie savo vaikus vien 
maitina, rengia, leidžia į moks
lą, parūpina jiems šiltas vietas, 
o nepasidomi, ką jie mokykloje 
išmoko ir ko neišmoko; nepasi
rūpina, kad reikia duoti vai
kams tai, ko mokykla neduoda, 
kad pirmiausia reikia patiems, 
pagal galimybes, susipažinti su 
Lietuvos ir lietuvių kalbos isto
rija bei žinias perduoti savo vai
kams.

Ne tik mokytojai ir tėvai, bet 
ir visi kiti nusikalsta tautai, kai, 
besirūpindami vien kasdieni
niais materaliniais reikalais, už
miršta esą vaikai motinos Lie
tuvos, užmiršta jos vargus ir 
nelaimes. Tie, kuriems neskau
da širdies dėl lietuvių tautos ir 
jos kalbos naikinimo, neverti 
vadintis lietuviais. “Tas ne lie
tuvis, . . . kursai pamins, ką bo
čiai gynė per amžius karžygių 
keliais. Tas ne lietuvis, kurs. . . 
neverks, kad patys sūnūs žudo, 
kas verta meilės ir garbės” 
(Maironis).

Reportažas iš Čikagos

Reikalauja laisvės Skuodžiui 
Šimtai lietuvių ir kitataučių dalyvavo demonstracijose, kuriose 
buvo reikalaujama paleisti sovietų kalinamą Amerikos pilietį 
Vytautą Skuodį. Apie tai rašė didžioji spauda, skelbė radijas 

ir televizija
Sunku kartais prasimušti į 

plačią Amerikos visuomenę, 
spaudą, žinių tinklus. Ilgas ke
lias buvo Simo Kudirkos išva
davimui. Dabar atėjo eilė įka
linto prof. Vytauto Skuodžio 
Sitam žygiui pajudėta plačiai ir 
reikia pripažinti, kad LB inicia
tyva surengtos dvi dienas truku
sios demonstracijos buvo sėk
mingos, ir visi laikraščiai, radi
jas, televizija atkreipė didelį 
dėmesį.

Rugpjūčio 17 buvo darbo die
na. Ties federacinės valdžios 
rūmais susirinko apie 400 mūsų 
tautiečių su plakatais demons
tracijai. Čia 12 v. kun. Jonas 
Savukynas sukalbėjo pritaikytą- 
invokaciją. Kun. J. Sarauskas 
pabrėžė šių demonstracijų tiks
lą: čia gimęs Amerikos pilietis 
V. Skuodis yra įkalintas 7 me
tams už tai, kad parašė studiją 
“Dvasinis genocidas Lietuvoje”. 
Jis suimtas 1980 m. sausio 9 d., 
o nuteistas 1980 m. gruodžio 31 
dieną.

V. Skuodis yra baigęs moks
lus Vilniuje. Gimęs Čikagoje, 
Vilniaus Aušros Vartų parapi
joje, su tėvais dar prieš II D. 
karą nuvyko į Lietuvą ir negrį
žo.

Henry Hyde, JAV kongreso 
narys, kvietė kovoti iki perga
lės, o valstybės prokuroras R. 
Daley linkėjo, kad Vyt. Skuo
dis vėl būtų laisvas. Vienintelis 
lietuvis Illinois valstijos sena
te F. Savickas pasitaręs sudarė 
rezoliuciją, kurią priėmė Čika
gos miesto taryba. Ją perskaitė 
15-tos apylinkės pirm. F. Brady. 
Buvęs kongreso, o dabar mies
to tarybos narys Roman Pu- 
chinski pažymėjo: jei Lenkijoj 
vyksta laisvės procesas ir žmo
nės laimi ją, tai ir įkalintas Vyt. 
Skuodis sulauks laisvės dienos. 
Paskutinė kalbėjo Illinois atsto
vų rūmų narė Judy Topinka. Vi
sų kalbėtojų mintys telkėsi į 
bendrą sen. Savicko paleistą šū
kį: ‘^Mes visi Amerikos piliečiai, 
nuo kongreso iki prezidento, tu
rime rūpintis Vyt. Skuodžio iš
laisvinimu.” Sen. Percy atsiun
tė pranešimą, kad jis matysis 
netrukus su sovietų ambasado
rium Vašingtone ir pateiks V. 
Skuodžio bylą.

Demonstracijoms vadovavo 
adv. S. Kuprys. Jos praėjo tvar
kingai, jas matė daug žmonių.

Rugpjūčio 18 d., 6.30 v.v.,' 
pradėjo rinktis žmonės prie 
Vyt. Skuodžio gyventų namų, 
kur jis gimė (2131 W. 23 PL). 
Krikštytas Vilniaus Aušros var
tų šventovėje, 2327 W. 23 PI.

Susirinko apie 400 žmonių, 
su daugybe plakatų. Demonstra
cijas pradėjo anglų ir lietuvių 
kalba PLB pirm. Vyt. Kaman- 
tas, kun. J. Sarauskas, o Vyt.
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176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

<Jurniture£t& >
APSTATYMASPILNAS NAMŲ

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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Skuodžio laišką buv. prez. Car- 
teriui perskaitė A. Sadauskas. 
Demonstracijoj dalyvavo ir gen. 
konsule J. Daužvardienė, vysk. 
V..Brizgys, daug dvasiškių. Vė
liau visi eisenoj atžygiavo į Vil
niaus Aušros Vartų šventovę, 
kur įvyko pamaldos. Marijos 
Gimimo parapijos choras giedo
jo pamaldose. Visi nuoširdžiai 
meldėsi, kad Augščiausias stip
rintų Vyt. Skuodį ir kitus mūsų 
brolius, kenčiančius Sibire bei 
kalėjimuose, ir įgalintų sulauk
ti laisvės ryto. Maldos ir gies
mės sujungė visus dar stipres
nei kovai už terorizuojamus 
Lietuvos žmones.

Įdomu, kad pamaldose daly
vavo ir kun. Aug. Kulbis, kuris 
neseniai lankėsi Lietuvoje, kai 
dar Vyt. Skuodis nebuvo suim-, 
tas, su juo matėsi, nes su tėvais 
buvo pažįstami. Vyt. Skuodis ta
da (apie 1974 m.) pareiškė: jei
gu man kas atsitiktų, kovokit 
už išlaisvinimą. Tas kunigas 
prieš mėnesį gavo laišką iš Vyt. 
Skuodžio mamytės, kuri gyve
na Panevėžyje. Motina laukia, 
kada sūnus grįš iš to baisaus 
kalėjimo Mordovijoje.

Apie šias demonstracijas ir 
pamaldas vėl skelbė radijas, o 
“Sun Times” dienraštis įdėjo 
didelę nuotrauką ir aprašymą. 
“Chicago Tribune” išspausdino 
du straipsnius p. Tyner ir nuo
traukas.

Šias demonstracijas tvarkė 
LB sudarytas komitetas su apy
gardos pirm. p. Laukaičiu prieš
akyje. Tenka džiaugtis, kad tau
tiečiai parodė daug dėmesio 
tom demonstracijom. Dalyvavo 
net 34 organizacijos, todėl ne
tikslu sakyti, kad jas rengė iš 
Kalifornijos Baltiečių-Amerikie- 
čių Laisvės Lyga, kaip p. Ty
ner savo straipsnyje “Chicago 
Tribune” parašė.

Susijungiant bendrai kovai, 
reikia rūpintis, kad pasiūlytos 
senatui ir atstovų rūmams re
zoliucijos gautų eigą. Laikas 
skubiai veikti V. Skuodžio rei
kalu, nes jeigu jis badauja, il
gai neišlaikys. Tad paskubėki
me ir kartu priminkime ir apie 
Gajauską, Petkų, Terlecką bei 
kitus.

Balys Svalla

OPTOMETRISTAS
I' Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) '
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami , 
susitarus telefonu

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444



Tautybių savaitėje “Folkloramoje” Winnipege “Vilniaus” burmistre buvo VIK
TORIJA DAUBARAITĖ. Atitinkamą žymenį jai prisega KLB Winnipego 
apylinkės pirm. JUOZAS GRABYS Nuotr. R. Paulionio

“Vilniaus” paviljonas tautybių savaitėje
Toronto gintariečių įspūdžiai, patirti per ištisą savaitę Winnipege

ŽVELGIANT IŠ V. VOKIETIJOS

Dabartinė įtampa Lenkijoje
K. BARONAS

Netolimame Mannheime lan
kėsi Varšuvos un-to prof. Anta
nas Rajkievičius ir skaitė viešą 
paskaitą augštojoje mokykloje. 
Jis kalbėjo apie šiandieninę 
Lenkiją, pabrėždamas Solidaru
mo unijos veiklą ir ateitį. Šią 
organizaciją profesorius sakėsi 
gerai pažįstąs, nes priklausė ko
misijai, paruošusiai unijos sta
tutą.

Po kardinolo mirties
Pradėjęs nuo Katalikų Bend

rijos, prof. A. R. pareiškė, kad 
ir po kardinolo S. Wyszynskio 
mirties K. Bendrijos kelias pa
likęs tas pats. Kardinolas buvęs 
realistas. Nępaisydamas spaudi
mo, jis atmetęs krikščionių de
mokratų partijos įsteigimo idė
ją. Naują profsąjungą jis įtai
gojęs laikytis savo tiesioginio 
uždavinio, aplenkiant plačiuo
sius politinius vandenis. Šie visi 
klausimai jau buvo aptarti kar
dinolo su Jonu-Pauliumi II, ir 
to kelio laikysis Solidarumo uni
ja.

L. Brežnevo laišką Lenkijos 
komunistų partijai profesorius 
laiko posūkiu, visai skirtingai 
vertinamu Vakaruose. Laiškas 
nebuvo grasinimas intervenci
ja, o tik raginimas arba kvieti
mas Lenkijai atstatyti ūkinį gy
venimą. Intervencija neišspręs
tų šiandieninių reikalų. Ji tik 
padėtį pablogintų, nes Lenki
joje tuoj pat kiltų didelis visos 
lenkų tautos pasipriešinimas.

Jeigu artimiausiu laiku Len
kijoje nebus sudaryta gerai vei
kianti sistema, galbūt Varšuvos 
Sąjungos kariuomenė užims 
svarbius susisiekimo kelius ir 
mazgus ir papildys tų įstaigų 
tarnautojų eiles savo įgulų na
riais. Tačiau prof. Antanas Raj
kievičius tokių Varšuvos Sąjun
gos šachmatinių ėjimų nelaiko 
intervencija;

Darbininkų unijos
Profsąjungų veikloje profe

sorius išryškino keturias gru
pes. Didžiausią kelią ir plotą už
ėmė Solidarumas su 10 milijo
nų narių bei simpatikų, studen
tų ir ūkininkų atstovais. Šiai 
unijai priklauso naujoji Lenki
jos karta, kurios 90% narių 
yra žemiau 30 metų amžiaus.

Virš 4 milijonų narių turi 
metalo, tekstilės ir panašios 
pramonės darbininkų unija. Ji 
išaugo Gomulkos — Giereko 
laikotarpyje, tačiau išsirinko 
naują valdybą. Jai priklauso vy
resnio amžiaus darbininkai, tar
nautojai ir net pensininkai.

Trečiai grupei priklauso “au
tonominės profsąjungos”, jun
giančios draudos ir bankų tar
nautojus, technikus ir inžinie
rius. Jų skaičius gali būti apie 
600.000.

Ketvirtai grupei priklauso 
mokytojai, augštųjų mokyklų 
dėstytojai. Narių — apie 400.- 
000. Visos profsąjungos turin
čios vieną tikslą — būti nepri
klausomomis, savarankiškai vi
duje tvarkytis, siūlyti kahdida- 
tus į valdybas be jokio spaudi
mo iš šalies.

Dauguma darbininkų ir tar
nautojų realiai žiūri į Lenkijai 
nustatytas ribas. Tik atskalūnai 

bei ekstremistinės grupės 
(3-5%) siekia komunistinės sis
temos panaikinimo. Jų esama ir 
Solidarumo unijoje. Ši mažuma 
turėtų būti išskirta. Tuo būdu 
būtų išvengta neramumų, sabo
tažo veiksmų.

Austrijon ir Vokietijon
Austrijoje jau atsirado tūks

tančiai pabėgėlių iš Lenkijos. 
Matomi “Fiat” automobiliai V. 
Vokietijoje su “PL”, t. y. Len
kijos raidėm. Per Čekoslovaki
ją lenkai pasiekia šį Alpių kraš
tą, gaudami nakvynę ir maistą 
stovyklose. Iš dviejų matytų po
kalbių televizijos programose 
susidariau vaizdą, kad tai poka
rinės Lenkijos inteligentija, la
bai gerai kalbanti angliškai ar 
vokiškai. Daugumos noras — 
emigruoti į užjūrius. Kiekvie
nas pabėgėlis tvirtinąs, kad 
Lenkijai gresia Sov. Sąjungos 
okupacija.

Milašius ir Vilnius
Rašydamas apie mūsų pietų 

kaimyną, negalėčiau praleisti 
ir Česlovo Milašiaus, jam skir
tos Hesseno krašto televizijos 
programos birželio 18 d. ir pa
vadintos “Czeslaw Milosz — ein 
Pole in Exil” (“Česlovas Mila
šius — lenkas tremtyje”). Kal
bėjo lenkiškai (tuo pačiu metu 
buvo duodamas vertimas vokiš
kai) apie savo jaunystę Vilniu
je, gimtąjį kraštą Lietuvą. Bu
vo rodomi Vilniaus vaizdai — 
Aušros Vartai, Gedimino kal
nas, Neris, bendras Vilniaus 
vaizdas, universitetas. Č. Mila
šiaus kalboje buvo jaučiama 
Lietuvos ir Vilniaus nostalgija, 
kurią jis išreiškė vienu eilėraš
čiu, dedikuotu Vilniui.

Ak, ta mūsų senoji sostinė! 
Keičiamas jos vardas vokiečių į 
“Wilna”, lenkų į “Wilno”, gudų 
į “Wilnia” . . . Tačiau mūsų sos
tinė buvo ir liks mums tik Vil
nius!

Rašydamas šiuos sakinius, 
prisiminiau plačiausiai skaito
mam Vokietijos dienraštyje 
“Bild” žinutę apie buvusių ka- 
cetininkų žydų suvažiavimą Je
ruzalėje ir susitikimą po 40 m. 
verslininkės iš Berlyno Belos 
Katz su Lea Pilacki iš Niujorko. 
Viena kitą apsikabinusios jos 
verkė kaip mažytės mergaitės, 
prisiminusios su širdgėla prieš 
40 m. iškentėtas Vilniaus geto 
dienas.

Sportiniai atsiminimai
Pabaigai trumpa žinutė bro

liams vilniečiams iš sportinio 
gyvenimo. Keletą kartų Vilniu
je matytas Lenkijos futbolo 
rinktinės žaidėjas E. Wilimovs- 
ki atšventė 65-tąjį gimtadienį. 
E. Wilimovski kartu su kitais 
Lenkijos vokiečiais — Petere- 
ku ir Wlodarzu sudarė Lenkijos 
rinktinės branduolį. Po 1939 
m., jis 8 kartus vilkėjo Vokieti
jos uniformą. Neužmirštamos 
jo rungtynės Vilniuje buvo 
1938 m. prieš tuometinę Rydz- 
Smigly vienuolikę. Jos “buvo 
laimėtos Lenkijos meisterio 
“Ruch” pasekme 4:2. Tame su
sitikime su lenkų kariškių klu
bu Lenkijos lygos pirmenybėse 
Ernestas Wilimovski įkirto du 
įvarčius. Šiuo metu yra pensi
ninkas ir gyvena Karlsruhe 
mieste, V. Vokietijoje.'-

NATALIJA SLIVINSKAITĖ

Winnipege kasmet rengiama 
“Folkloramos” savaitė rugpjū
čio mėnesį. Per tas 7 dienas 
miesto etninės grupės savano
rišku būdu įrengia 36 paviljo
nus. Vienas iš tų buvo “Vil
nius”, kuris buvo vienas iš ma
žiausių, bet savo širdimi vienas 
iš šilčiausių.

KLB Winnipego apylinkės 
valdybos kviečiamos, Toronto 
“Gintaro” dainininkės bei mu
zikantai atliko programą kas 
vakarą šv. Kazimiero parapijos 
salėje, kur buvo įrengtas “Vil
niaus” paviljonas.

Toronto ansamblio “Gintaro” 
dainininkės, muzikantai bei va
dovai pradėjo kelionę į Winni- 
pegą rugpjūčio 9 d., 8 v. v. iš 
Toronto orauosčio.

“Gintaro” būrelį sudarė va
dovė Giedrė Paulionienė, mo
kyt. Žibutė šilininkaitė, daini
ninkės — Rūta Meiklejohn, 
Apolonija Paliulytė, Regina 
Verbylaitė, Renata Kaknevi-' 
čiūtė, Dana Čepaitė ir Natalija 
Slivinskaitė. Vieneto priedas 
buvo vyriški balsai — Rimo 
Paulionio ir Vido Šilininko. 
Akompanavo mūsų gitaristas 
Chuck Gaudie, kuris tikrai ne
sitikėjo, kad bus pakrikštytas 
“čiuku”.

Sutikimas Winnipege
Winnipego orauostyje mus 

sutiko KLB apylinkės valdybos 
pirm. Juozas Grabys, Jurgis Va
laitis, Renius Balčiūnas ir p. 
Timmermanienė. Tuoj pat pa
kliuvome į painiavą — nebuvo 
mano lagamino. Ką daryti? 
Nei drabužių, nei karūnos. Ne
ramiai tą naktį miegojau, gal
vodama, ar suras mano tur
tus.

Apgyvendino mus viešbutyje 
“Carlton Inn” miesto centre. Iš 
pirmos dienos R. Balčiūnas pa
rūpino transportaciją — paliko 
savo automobilį “Bronco”.

šeštadienio rytą repetavome 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
o vakare ten buvome vaišinamos 
kinietišku maistu. Klebonas 
kun. J. Bertašius ragino visus 
kuo daugiau valgyti, kad balse
liai nenusilptų. Nutarėm, kad 
dabar reikia mankštos ir nuke
liavome į “disco”.

Grįžusi namo sužinojau, kad 
mano lagaminas rastas — pasi
rodo, buvo nukeliavęs į Kalgarį.

Sekmadienio rytą gintarie- 
čiai giedojo per lietuviškas pa
maldas Šv. Kazimiero šventovė
je. Ji maža, bet labai jauki ir 
graži. Rimas Paulionis palydėjo 
mus vargonais, kurie jau daug 
metų nenaudoti, nes nėra lietu
vio vargonininko.

Winnipegiečiai Jurgis Valai
tis ir Renius Balčiūnas vežiojo 
mus visur kas dieną į valgyklas, 
krautuves ir t. t.

Pirmieji pasirodymai
Sekmadienį buvo mūsų pir

mas pasirodymas “Vilniaus” 
paviljone. Nenorėjome nuvilti 
mūsų lankytojų. Mat, ši savaitė 
visur labai reklamuota krautu
vių languose, plakatuose, tele
vizijos ir radijo programose. 
Įėję į šventovę matėm skonin
gą tautodailės parodą kurią 
tvarkė Marius Timmermanas. 
O salėje kvepėjo koldūnai, ku
gelis, dešros, kopūstai. Ten mū
sų laukė Laima Rutkauskaitė 
(Vilniaus karalaitė) ir Vicki 
Daubaraitė (paviljono burmis
tre). Vyriausia atsakomybė te
ko Juozui Grabiui, kuris buvo 
paviljono koordinatorius.

Kas valandą dainavome ir 
pritarėm Jurgio Valaičio tauti
nių šokių grupei, kuri susidarė 
iš 12 vaikučių. Vyravo karnava
lo nuotaika, todėl jungėm visus 
į lietuvišką ratelį, palydimą mū
sų orkestro.

Per savaitės programas mums 
teko susipažinti su Norma Price, 
Manitobos turizmo ministere, 
kuri, artėjant jos vestuvėms, 
susilaukė iš mūsų “Ilgiausių 
metų”. Be to, pralinksminome 
ir pašokdinome Winnipego bur
mistrą Bill Norrie, kurio prose
nelis buvo lietuvis. Tarp gar
bingų svečių buvo teisėjai, pa
reigūnai iš “Folk Arts Council” 
ir “Folkloramos” komiteto ir t.t.

Ekskursija laivu
Antradienis greitai atėjo. 

Jau ekskursija laivu apmokėta. 
'Mus lydėjo visa eilė pažįstamų 
lietuvių. “Rouge River” laivas 
buvo labai didelis ir plaukė 
Assiniboine ir Rouge upėmis. 
Šios upės vingiuoja per,Winni
pego miestą. Dviejų valandų ke
lionės metu mes netylėjom. Mū
sų daina sutraukė žiūrovus iš 
viso laivo. Ekskursantai (daugu
ma amerikiečiai) vėliau atėjo į 

mūsų paviljoną grožėtis lietu
viška daina.

Kelionės pabaigoje matėme 
policijos pastangas išgelbėti nu
skendusį vyrą, kuris jau buvo 
nuneštas upės srovės. Kapito
nas aiškino, kad ši upė negili, 
tačiau turi labai pavojingas sro
ves ir kasmet daug jaunimo nu
skęsta besimaudydami.

Po išvykos laivu nuvažiavome 
“Kelekis” valgyklon, kuri pasi
žymi savo “karštais šuniukais” 
(hot dogs). Vėl lietuvių apylin
kės šeimininkai padengė visas 
išlaidas.

Vasarvietėje
Sunku buvo atsikelti trečia

dienio rytą po sėkmingos vaka
rinės programos. Visi gintarie- 
čiai su apylinkės palydovais ke
liavo į “Oak Point” — šv. Ka
zimiero parapijos ūkį prie Ma
nitobos ežero. Radome paruoš
tus pusryčius. Kurie mokėjo, 
buvo pavėžinti vandens slidė
mis. Įsimylėjome į Renio Bal
čiūno šunį “Rex”, kuris išplau
kė paskui mūsų laivelį, atsisa
kydamas grįžti į krantą. Greitai 
nuplaukėm į pagalbą ir šiaip 
taip ištraukėm “Rex” iš van
dens.

Jautienos karbonadai buvo 
kepami lauke. Visas maistas — 
kunigo J. Bertašiaus ir parapi
jiečių skaniai paruoštas. Vaka
rienės metu klebonas įteikė vi
siems gintariečiams lauktuves. 
Grynas oras, vandens slidės ir 
vaišingumas žavėjo visus. Nors 
jau buvome užsnūdę pakeliui į 
Winnipegą, sustojome saulėgrą
žų laukuose ir padarėm nuo
traukų.

Ir vėl teko skubėti, rengtis 
tautiniais drabužiais, repetuoti 
ir per netikėtą karštį atlikti 
programą su šypsena. Pakeliui 
į salę patyrėm, kad galima su
grūsti 13 žmonių su instrumen
tais į vieną automobilį.

Lankome Skotus, burmistrą 
ir kitus

Yra paprotys per “Folklo
ramos” dienas aplankyti kitų 
tautų paviljonus ir pasikeisti 
programomis. Tą vakarą buvo
me pakviesti į škotų paviljoną. 
Ko bijot? Jau buvome gerai su-

Naujos veiklos žingsniai
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Venecuelos LB krašto valdy
bos pirmininko tikslas yra at- 
steigti ar iš naujo įsteigti Bend
ruomenės apylinkes.

Atnaujinus Karako tikybinio 
komiteto veiklą ir išplėtus jį į 
Katalikų Misijos Tarybą, paste
bima pažangą: didėjantis į lie
tuviškas pamaldas atsilankančių 
skaičius, noras burtis ir drauge 
dirbti.

Š. m. rugpjūčio 9 d., kun. A. 
Perkumas ir krašto valdybos 
pirm. dr. Vytautas Dambrava, 
lydimi kfaštb^vMdybbs sekrefb- 
riaus Petro Kriščiūno ir Juliaus 
bei Aleksandros Vaisiūnų, ap
lankė Maracay lietuvių koloni
ją. Mat, norėta pagerbti buvusį 
Maracay kolonijos ilgametį vei
kėją a. a. Jurgį Bieliūną jo de
šimtųjų mirties metinių pro
ga, o taip pat imtis konkrečių 
žygių apylinkės veiklai plėsti ir 
stiprinti. Tai buvo jau trečias 
dr. Dambfavos apsilankymas 
šiame mieste.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais į a. a. Jurgio Bieliūno 
mirties metines susirinko dides
nis skaičius Maracay lietuvių 
— velionies gerbėjų ir draugų.

Kun. A. Perkumas atlaikė 
Mišias už Jurgio Bieliūno vėlę, 
trumpai primindamas jo atlik
tus Bendruomenei darbus. Jam 
rūpėjo lietuvybės išlaikymas, 
jaunuomenės auklėjimas ir mū
sų pačių gerovė. Jurgis Bieliū
nas buvo talentingas organiza
torius — jo laikais Maracay 
Bendruomenė ir lietuviai buvo 
laikomi pagarboje, augštuome- 
nė bei vietinės valdžios organai 
jam buvo prieinami, ir kiekvie
na proga lietuvių prašymas bū
davo išklausomas.

Pamokslo vietoje kun. A. 
Perkumas kvietė prisiminti 
Liurde Įvykusį tarptautinį kon
gresą ir ta proga išklausytį_Al- 
donos Eretaitės įkalbėtą ir'mu- 
zikFTHūstrūotą nTiurdb istori
ją, kurią prieš eilę metų pa
sauliui paskelbė viena protes
tantė savo parašytoje knygoje.

Po pamaldų kun. A. Perku- 
mo sušauktame susirinkime to
je pačioje šventovėje dr. V. 
Dambrava išreiškė savo pagei
davimą: Jurgio Bieliūno, kurį 
jis gerai pažinojo, Vlado Venc
kaus ir kitų lietuvių veikėjų at
minimui atgaivinti ir stiprinti 

sidainavę, bet kai pamatėm sa
lę su dviem tūkstančiais žmonių, 
kojos ėmė virpėti. Padainavome 
anglišką sutartinę ir paskui kar
tu su Rimu Paulioniu dainą 
“Laimingo vėjo”. Susilaukėm 
šilto plojimo.

Nors jau buvome susipažinę 
su miesto burmistru, turėjome 
oficialiai įteikti jam sveikinimą 
iš Toronto burmistro. Ta proga 
pasirašėm svečių knygoje ir pa
stebėjome, kad “Gintaro” ženk
las buvo pakabintas jo kabine
te. Winnipego burmistras išgy
rė Vilniaus paviljoną, “Ginta
ro” programą ir padėkojo už 
atsilankymą.

Ketvirtadienį visi buvome pa
kviesti pas J. T. Timmermanus. 
Vėsiame jų name atsigaivinom 
šaltibarščiais. Pailsėję keliavo
me pas V. Januškas. Vėl buvo
me aprūpinti maistu. Čia susi
pažinome su gaidžiais, vištomis 
ir aviliais.

Važiuojant namo, mūsų gita
ristas saugojo medaus kibirus 
ir rūpinosi, kad neapvirstų. Mes 
juokėmės ir pakrikštijome jį 
“Čiuku saldžiakoju”.

Tą vakarą škotai atsilankė į 
mūsų “Vilniaus” paviljoną ir 
pasidžiaugė mūsų apranga bei 
dainomis. Karštis salėje siekė 
32 ° C. Nors nespėjome prakaito 
šluostyti, negalėjom skųstis ma
tydami šeimininkes, kurios mai
šė kopūstus, virė koldūnus ir 
šildė kugelį.

Tą ketvirtadienio vakarą te
ko aplankyti anglų paviljoną 
“Mug Pub”, kur buvome gra
žiai priimti ir pavaišinti.

Penktadienį “Gintaro” būrys 
turėjo laisvą poilsio dieną. Kai- 
kurie pirko lauktuves, kiti ap
žiūrinėjo Winnipego meno ga
leriją ir parlamento rūmus.

Penktadienio vakarą sužino
jome, kad radijo pranešėjas, 
aplankęs lietuvių paviljoną, iš
reiškė savo nuomonę. Esą žmo
nės jame yra labai draugiški, 
maistas nepaprastai geras, dai
nos atliekamos nuostabiai har
moningai.

Po savo vakarinių programų 
aplankėme ukrainiečių paviljo
ną “Kiev”, kur vėl buvome pri
statyti ir pavaišinti. (B. d.) 

tautinę — religinę (veiklą Mara
cay lietuvių tarpe, plečiant 
Bendruomenės apylinkę ir iš
renkant valdybą, nes iki šiol 
Maracay lietuviai buvo atsto
vaujami tik vieno asmens. Jo 
nuomone, apylinkė turinti jėgų 
didesniam Bendruomenės dar
bui atlikti.

“Man buvo daug pasakota, 
kaip gražiai veikė Maracay lie
tuvių kolonija a. a. Jurgio Bie
liūno laikais — kalbėjo dr. 
Dambrava. — Lietuviai buvo 
veiklūs ir vieningi. Dabar išau
go jūsų vaikai, tačiau jie ir kai- 
kurie tėvai nebesuranda kelio į 
savuosius, ši padėtis negali bū
ti pateisinta. Privalome prisi
minti ęavo užmirštas pareigas ir 
atlikti darbą, kurio iš mūsų lau
kia svetimą priespaudą kenčian
ti tauta. Karakas netoli, ir mes, 
stebėdami jūsų pažangą, visuo
met ir visur jums padėsime”.

Po pamaldų visi dalyviai Van
dos Bieliūnienės buvo pakviesti 
pietums, kur vėl buvo prisimin
ti a. a. Jurgio Bieliūno darbai. 
Centro valdybos sekretorius 
Petras Kriščiūnas pareiškė di
delį apgailestavimą dėl jo nete
kimo.

Taip pat buvo pareikšta pa
dėka jo žmonai Vandai Bieliū- 
nienei, kuri sudaro mums kiek
vienais metais galimybę susi
burti ir nuolat remia lėšomis 
Bendruomenės veiklą.

Papietavus, svečiai buvo pa
kviesti į ištaigingą Vandos Bie
liūnienės butą, iš kurio visi ža
vėjosi žaliuojančiais kalnais ir 
vešlia jų augmenija. V. Bieliū- 
nienė savo komerciniais gabu
mais išvystė prekybą. Ji remia 
lietuvišką veiklą ir dalį pelno 
skiria tautiniam-religiniam dar
bui puoselėti.

Po gražiai praleistos die
nos, padėkoję maloniai šeimi
ninkei, visi išsiskirstėme savais 
keliais, turėdami viltį, kad ne
tolimoje ateityje Maracay at
gims ir taps pavyzdžiu kitoms 
kolonijoms. Penki asmenys bu
vo paskirti į laikinąją valdybą, 
kurių pareiga bus padėti persi
organizuoti ir stipriau veikti.

Naujasis krašto valdybos pir
mininkas žada aplankyti ir kitas 
lietuvių kolonijas, performuoti 
gerokai apleistą Bendruomenės 
administraciją ir apylinkių 
veiklą.
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Jauniausia stovyklautoja ONYTE UTZ sveikinasi su vyr. skautininke I. KERE- 
LIENE “Aušros” pastovyklėj Rako stovyklavietėj, JAV Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuviai skautai Europoje
Britanijos Lietuvių Sodyboje ištisą savaitę stovyklavo lietuvių 

jaunimas iš Britanijos ir V. Vokietijos

D. Britanijos lietuvių skautų 
gyvenime didžiausias įvykis bū
na, be abejonės, metinės stovyk
los, į kurias suvažiuoja maždaug 
visi tos organizacijos nariai. 
Kalbant apie jaunimo sambū
rius šiame krašte, reikia pasaky
ti, kad, su nedidelėmis išimti
mis, per skautų organizaciją 
pereina visas lietuviškas ar lie
tuviškų šaknų turįs atžalynas. 
Vieni nubyra gal greičiau, kiti 
jų eilėse suauga, bet tokios ki
tos organizacijos, kuri jungtų 
tiek jaunimo, čia niekada nėra 
buvę.

Šiemetinė stovykla buvo 32- 
ji. Kai tik po karo suvažiavo j 
Britaniją daugiau lietuvių, tai 
ir skautai sujudo organizuotis 
bei kasmet stovyklauti, iš pra
džių šen ir ten, o kai buvo nu
pirkta Lietuvių Sodyba, tai da
bar jau beveik visada jos žemė
je — ant kalniuko, beržynėlyje 
pridygsta palapinių, lyg koks 
laikinas pakeleivių kaimelis.

Patyrę vadovai
Buvo laikai, kai suvažiuodavo 

į stovyklą labai daug skautų. 
Bet ir į .šiemetinę (liepos 25-31 
d.d.) suvažiavo, palyginti, gra
žus skaičius vadų, o ir jaunimo 
maždaug nuo 7 iki 20 metų am
žiaus. Iš viso buvo 57, jų tarpe 
Vasario 16 gimnazijos 11 skau
tų būrelis (viena iš Čikagos).

Stovyklos viršininkas ir šie
met, kaip ir per praėjusius kele
rius metus, buvo paskautininkis 
Eimutis Šova, dalyvavęs pačio
je pirmojoje 1950 m. skautų 
stovykloje Britanijoje. Jo adju
tantas — vyr. skautininkas Juo
zas Maslauskas, kuris taip pat 
eina Europos rajono vadeivos 
pareigas ir turbūt nepraleido 
nė vienos stovyklos.

Stovykla buvo suskirstyta į 
dvi pastovykles: Žemaitijos var
du sesių, kuriai vadovavo pa- 
skautininkė Rūta Šovienė, 
Augštaitijos — brolių; vadova
vo skautininkas S. B. Vaitkevi
čius. Jų žinioje taip pat buvo 
paukštytės ir vilkiukai. Skauti
ninkų stovyklą sudarė “Vil
niaus” draugovė, kuriai vadova
vo J. Maslauskas.

Tokiam jaunuolių būriui, aiš
kų, vadai yra būtini, kad tvar
ka būtų palaikoma, visi sotūs 
stovyklautų, dar šį tą išmoktų 
per tokį trumpą laiką ir grįžtų 
namo dvasiškai turtingesni. Dėl
to vadovų buvo dar pakviestas 
nuolatinis Sodybos gyventojas 
kun. Aleksandras Geryba, kuris 
pirmąjį sekmadienį pasakė sto
vyklautojams įspūdingą pa
mokslą Dievo, tėvynės ir arti
mo tema. Maitinimo viršininku 
buvo paskirtas DBLS centro 
valdybos narys Balys Butrimas, 
o jį pavadavo A. I. Gerdžiūnai. 

Pasimainydami padėjo ir skau
tai. Iždininko ir sąskaitininko 
pareigas ėjo skautininkas Anta
nas Jakimavičius, skautavimo 
instruktorius buvo skautinin
kas Algis Gerdžiūnas, gamtos
— Irena Venskienė, dainavimo 
ir muzikos — solistė Vida Gas- 
perienė, laužų programos vado
vė — skautininke Irena Ger- 
džiūnienė, laužavedė — vyr. 
skautė skiltininkė Anita Šovai- 
tė, audimo vadovė — paskauti- 
ninkė Rūta Šovienė, rankdarbių
— Gene Cornish, lituanistikos 
I. Venskienė ir M. Barėnienė. 
Pranas Gudiškis, senas jūros 
vilkas, pamokė megzti jūros 
mazgus.

Daugumas tų išvardintųjų 
vyresniųjų skautų jau turi ilgų 
metų skautavimo patyrimą ir 
yra užsigrūdinę stovyklose.

Dienos darbai
Oras tomis dienomis pasitai

kė karališkas. Buvo šilta, sau
lėta ir gražu. Tik priešpaskuti
nę dieną skalsiai palijo, bet 
nuotaikos dėl to niekam nesu
gadino. O stovyklos visos die
nos, nuo rytinio švilpuko 8 v.r. 
iki vakarinio — 22.30, buvo už
imtos. Tik, žiūrėkite, praside
da mankšta, prausiamasi ir su
sitvarkoma, o štai jau ir atžy
giuoja iš dviejų pastovyklių dvi 
eilutės,’sesės ir broliai, prie vė
liavų aikštelės. Sustos, pasisvei
kins, atraportuos stovyklos vir
šininkui, o tas pasiklaus, kaip 
išmiegota, pasakys, kas bus vyk
doma ar numatoma, pridės gal 
juoką, kuriame kartais bus pras
minga pastaba, ir visad gražiai, 
švelniai, pamokomai. Tada visi 
atkalbės maldą, sugiedos him
ną, sustos eilutė prie virtuvės, 
ir susės visi prie išpuošto skau
tiško stalo, pradės ir užbaigs 
malda, pavalgę visi kartu uni
sonu padėkos maitintojui už pa
ruoštą valgį, ir, rodos, praside
da diena.

O toji diena labai turininga. 
Juk skautai yra jaunimo auklė
jimo organizacija, turinti tikslą 
žaidimais, iškylomis, stovyklo
mis ir praktiniu gyvenimo paty
rimu išauklėti savo narius Die
vo, tėvynės ir artimo meilės 
dvasioje.

Tai maždaug tokioje dvasioje 
ir praeina diena. Štai V. Gaspe- 
rienė, susodinusi visą didelį bū
rį, moko , lietuviškų dainų. Žiū
rėkit, į pamokos pabaigą vyres
niosios mergaitės jau gražiai 
traukia, o tie, kurie nemoka lie
tuviškai, nors pritaria nesudė
tingu refrenu, būgneliais, ar
monikėlėmis ar kitais . muzikos 
instrumentais, net ir akordeo
nais. štai J. Maslauskas išsive
da būrį paukštyčių ir vilkiukų 

(Nukelta į 4-tą psl.)
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O LIETUVIAI PASAULYJE

/ MIŠRIOS ŠEIMOS
Pluoštą žinių apie mišrias šeimas 

Sovietų Sąjungoje duoda “Komjau
nimo Tiesoje” paskelbtas pasikalbė
jimas su istorijos mokslų kandidate 
L. Terentjeva. Jos duomenimis So
vietų Sąjungoj yra 66,3 milijono šei
mų, kurių jau 14% yra mišrios etni
niu požiūriu. Didžiausias tokių šeimų 
nuošimtis yra Latvijoje, Kazachstane 
ir Ukrainoje. Ten jau kas penkta 
santuoka yra mišri. L. Terentjeva 
nemini Lietuvos, bet pabrėžia, kad 
mišrios šeimos daugiausia būna su
kuriamos respublikų miestuose. Mol
davijos, Ukrainos ir Gudijos mies
tuose tokių šeimų priskaitoma 30-40 
%, o vidurinės Azijos miestuose 
joms tenka 23,7%. Mišrių šeimų vai
kams leidžiama pasirinkti tautybę, 
kai jiems išduodamas pasas, sulaukus 
16 metų amžiaus. Pasak L. Terentje- 
vos, skyrybos mišriose šeimose esan
čios retesnės. Ruošiantis mišriai san
tuokai, geriau pasveriami visi “už” 
ir “prieš”, aptariamos galimos prob
lemos.

KARO PALIKIMAS
Lietuvoje vis dar atrandama nuo 

II D. karo laikų užsilikusių bombų 
bei artilerijos sviedinių. Prie Klai
pėdos Verpėjų gatvės yra įsteigtas 
kolektyvinis sodas uostamiesčio gy
ventojams. Kasant duobę tame sode 
statomo namelio pamatams, kastu
vas netikėtai užkliuvo už aprūdiju
sio artilerijos sviedinio. Buvo iš
kviesti karininko V. Danilovo vado
vaujami išminuotojai. Jie toje vie
toje rado ištisą vokiečių priešlėktuvi
nės artilerijos sviedinių sandėlį. Bu
vo surasta ir sunaikinta beveik 300 
sviedinių. Pranešime kalbama apie 
sunkią kovą su trisdešimt šešerius 
metus žemėje glūdėjusią mirtimi. 
Atrodo, pokario metais išminuotojai 
nebuvo atlikę rimto Klaipėdos teri
torijos patikrinimo tokius sprogme
nis surandančiais specialiais apara
tais. .

VĖTRA IR LIŪTIS
Liepos 19, sekmadienį, išaušo gra

žus rytas, skatinęs vilniečius poil
siauti prie Neries bei ežerų, nors bu
vo pranašaujamas gausus lietus su 
perkūnija. Numatytoji audra Vilnių 
pasiekė tik apie 8 v.v., kai didžioji 
poilsiautojų dalis jau buvo grįžusi 
namo. Staiga sušniokštė vėtra, pra
pliupo stipri liūtis. Miesto parkuose 
bei gatvėse buvo aplaužyta ir išvers
ta daug medžių, užsikimšusi kanali
zacija patvindė važiuojamąją gatvių 
dalį. Ypač didelis eismo sutrikimas 
susidarė Raudonosios Armijos pros
pekte ties Vilniaus baldų gamykla. 
Medžių išvartos kelią automobiliams 
užtvėrė Antakalnyje ties Suvorovo 
gatve, Lenino aikštėje, P. Cvirkos 
gatvėje. Galingi audros debesys ne
vienodai palietė visas Vilniaus da
lis. Liūtis visu pajėgumu žliaugė 
miesto centre, Paneriuose. Tuo tar
pu orauostis susilaukė tik vieno mi
limetro kritulių, Vokė — šešių mi
limetrų. Apželdinimo tresto darbuo
tojai iš gatvių ir aikščių pašalino vi
sas išvartas, nukentėjusius medžius 
žada pakeisti naujais.

TRAKŲ PROBLEMOS
Juozo Vaškevičiaus pranešimu “Li

teratūros ir Meno” 25 nr., specialia
me posėdyje Trakuose buvo svarsto
mos tolesnio šio miesto tvarkymo bei 
plėtimo problemos: “Trakų rajono 
vykdomojo komiteto pirmininkas R. 
Šukys ir pirmininko pavaduotojas
A. Lukšys painformavo, kad miestas 
visiškai baigia išsemti gyvenamųjų 
namų statybos rezervus; O prieš ke
letą metų Miestų statybos projekta
vimo institute paruošto gyvenamojo 
kvartalo detalaus išplanavimo pro
jekto pietvakariniame Totoriškių

13 DIENŲ SU
Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4 

Grupę lydi savininkai
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius, televizijas, 
šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 

Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX 

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simon's televisionHI ris J f'O Savininkai — 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.

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

ežero krante neįmanoma pradėti įgy
vendinti dėl palyginti brangių ma
gistralinių inžinerinių tinklų. Todėl 
buvo pasiūlyta svarstyti galimybę 
gyvenamųjų namų statybą' plėsti 
šiaurinėje miesto dalyje. Rajono ar
chitektė Z. Bernotienė ir landšafto 
architektas V. Matusevičius supažin
dino su šiomis teritorijomis, kurios 
genplane yra skirtos žaliems plo
tams. Apžiūrėtos ir kitos galimos gy
venamųjų namų statybos teritorijos, 
tarp jų ir plane numatytoji prie To
toriškių ežero . . .” Gyvenamųjų na
mų statybą šiaurinėse teritorijose 
griežtai atmetė architektai A. Ras- 
teika, K. šešelgis, J. Vaškevičius, S. 
Mikulionis, J. Glemža: “Jos yra vi
sai netoli salos pilies. Ir jeigu, kaip 
teigia vietos architektai, ši statyba 
pietvakarinėje šlaito pusėje neturės 
optinio ryšio su salos pilimi, tai pa
norama nuo šiaurės vakarinių miesto 
prieigų — Užtrakių kelio gali pa
žeisti šios istorinės miesto dalies har
moniją. Abejonių sukėlė argumen
tai, kad statyba čia ekonomiškesnė. 
O nutolęs miesto pramoninis rajonas 
dar labiau apkrautų ir taip sunkiai 
transportą praleidžiančias miesto 
centro gatves . . .” Buvo nutarta pil
nai panaudoti dar turimus gyvena
mųjų namų statybos plotus pieti
nėje pusiasalio dalyje, tarp Birutės 
gatvės ir autobusų stoties, kol bus 
pilnai paruoštos tolesnės Trakų mies
to plėtimo galimybės. Architektai 
priminė valstybinio plano komitetui, 
kad artimiausiais metais gyvenamų
jų namų statybą teks pradėti naujo
se teritorijose ir kad jai reikės 
papildomų lėšų.

PAMINKLAS PUTINUI
Kaunietis skulptorius Broniu_s _Za- 

įensas sukūrė bareljefinį paminklą 
rašytojui ir poetui Vincui Mykolai- 
čiui-Putinui. Jis pastatytas Kačergi
nėje, prie namo, kuriame nuo 1961 
m. gyveno ir 1967 m. birželio 7 d. 
mirė šis mūsų literatūros klasikas. 
“Literatūroje ir Mene” įdėtoje nuo
traukoje matyti prie naujojq pa
minklo nufotografuoti velionies ar- 
timiejį.

V LAIVAS PALECKIUI

Klaipėdos jūrų uoste buvo įre
gistruotas motorlaivis “Justas Palec
kis”, pastatytas Chersono laivų sta
tykloje. Motorlaivio vardas yra už
rašytas rusiškomis raidėmis, matyt, 
pabrėžiant paties J. Paleckio ištiki
mą tarnybą Maskvai. Naujasis lai
vas, atlikdamas 6.000 mylių kelionę 
iš Juodosios jūros į Klaipėdą, lan
kėsi Odesos, Nikolajevo, Hamburgo, 
Rostocko, Turku uostuose, pervežė 
pirmuosius krovinius.

FILMAS GENEROLUI
Lietuvos kino studija gavo įsaky

mą sukurti dokumentinį filmą Ryt
prūsiuose žuvusiam sovietų gen. I. 
Černiachovskiu!, gavusiam net dvi
gubą Sovietų Sąjungos didvyrio var
dą. Jis vadovavo trečiajam Gudijos 
frontui, kurio daliniai atnešė sovie
tinį “išvadavimą” Vilniui, Kaunui bei 
kitoms Lietuvos vietovėms. Filmo 
scenarijaus autorius ir režisorius yra 
L. Lazėnas, operatorius — J. Mato
nis. Jiems teks panaudoti kino kro
nikas, įvairius dokumentus, karo da
lyvių atsiminimus. Į tų liudininkų 
sąrašą jau yra įtrauktas maršalas I. 
Bagramianas, žuvusio generolo auto
mobilio vairuotojas B. Vinogradovas. 
Filmo tekstan bus įjungti rašytojų 
K. Simonovo ir L Erenburgo žodžiai. 
Gen. I. černiakovskis palaidotas Vil
niuje. Jo vardu yra pavadinta viena 
aikštė ir joje pastatytas paminklas 
šiam sovietiniam karvedžiui. Dabar 
dar prireikė ir lietuvių pagaminto 
filmo. V. Kst.

Simon’s
TRAVEL
KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU
GIMINĖM!!!

teL (514) 669-8834 '
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238 

06-986766 TOR
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Detroito jūrų šaulių “Švyturio” kuopos stovyklavietėje “Pilėnai” atkurtas žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklas, 
stovėjęs prie Karo muzėjaus Kaune ir sovietinės okupacijos nugriautas. Šis paminklas buvo pašventintas 1981 m. liepos 5 
d. Apeigas atliko kun. K. SIMAITIS Nuotr. P. Maletos

Lietuviai skautai Europoje
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

pamokyti kelio ženklų. Čia vėl, 
žiūrėk, A. Gerdžiūnas ir S. B. 
Vaitkevičius suaugusiems aiš
kina, kaip paruošti laužą, su
prasti ženklus ir kitokius skau
tiškus dalykus. Genė Cornish 
moko dailiųjų darbų, jų vaiz
duotę plečia. I. Venskienė susi
kaupusi aiškina apie lapus, kaip 
juos surinkti ir išdžiovinti. Ir 
šitaip diena iš dienos pasivaduo
dami vadai moko. O ir tų užsiė
mimų buvo įvairiausių.

Pramogos, paskaitos, laužai
O ką bekalbėti apie baseiną, 

kuris labai pravertė tokiame šil
tame ore! Apsuptame medžių, 
puikiame gamtos kampelyje čia 
vyko plaukimo pamokos ir džiu
gus krykštavimas. Aišku, teko 
kaikam “įkristi” ir su drabu
žiais, kaip gi galėjo būti kitaip!

Dar buvo suruošta iškyla į 
artimiausią ežerėlį, rodomi fil
mai, surengti naktiniai žaidimai 
ir dar kitokie įdomūs dalykai.

■Stovyklos nietu vyko ir pa
skaitėlės vyresnio amžiaus jau
nuoliams. V. Gasperienė įdo
miai papasakojo apie lietuvių 
dainas ir parodė praktiškai, 
kaip reikia dainuoti. S. B. Vait
kevičius pakalbėjo apie anglų 
skautus. Be kita ko, S. B. Vait
kevičius jau 20 metų dirba su 
Peterborough All Souls RC ang
lų skautų grupe. M. Barėnienė 
kalbėjo apie lietuvių literatūrą 
išeivijoje ir Lietuvoje, ir tame 
pokalbyje ypač aktyviai dalyva
vo Vasario 16 gimnazijos moki
nės.

O vakare, po vakarienės ir at
likus vėliavų nuleidimo apeigas, 
visi eina į skautišką laužą. Tas 
laužas populiarus ir tarp Sody
bos atostogautojų, ir tarnautojų. 
Prie laužo būreliais visi kartu 
dainuoja, vaidina, išdaigauja, 
mįsles spėja, šoka ir dar kito- 
kiausių išmonių prasimano, nes 
jauni visada lieka jaunais — iš
radingi, nepamainomi ir pilni 
neišsemiamos energijos.

Tada skaitomas ir tradicinis 
“Taukuotas puodas”. Jį šįkart 
buvo įsipareigojęs rašyti Vin
centas O’Brien, bet turėjo išva
žiuoti. Tas darbas buvo paves
tas pasivaduojant Mančesterio 
universiteto studentei Anitai 
Šovaitei ir Vasario 16 gimnazi
jos mokinei Lydijai Kairytei. 
Vienos dienos laidą suredagavo 
tik 14 metų Jackie Westmore
land, virtuvės viršininko anūkė. 
Į “Taukuoto puodo” dienos ak
tualijas patekdavo daugumas, 
bet didžiausias skanėstas, aišku, 
buvo populiarusis virėjas B. 
Butrimas.

Tarp didelių medžių liepsno
ja laužas, o gęstant sustojama 
ir giedama “Lietuva brangi”. 
Sudarius didelį ratą ir sukry
žiavus rankas, sugiedama skau
tų giesmė “Ateina naktis”, ir 
sako labanakt vieni kitiems. . .

Iškilminga sueiga
Paskutinę dieną, šeštadienį, 

įvyko iškilminga sueiga. Dalis 
skautų atliko įžodį. Jiems užri
šami geltoni ar raudoni kakla

raiščiai. Dalis keliama į augštes- 
nį laipsnį. Kaikam suteikiami 
pasižymėjimo laipsniai, paski
riamos dovanėlės, surengta pa
rodėlė ir kt. Pavyzdingiausia 
skautė buvo Anetė Gudaitė.

Iškilminga, sueiga susilaukė 
didelio būrio svečių iš Anglijos. 
Iš Londono atvyko ir kalbą pa
sakė kun. J. Sakevičius, kuris, 
pasirodo, buvo skautas vytis 
Lietuvoje ir lazdą turėjo. Dar 
buvo apsilankę iš Bradfordo 
skautininke Jadvyga Traškienė, 
rajono vadas skautininkas Ja
ras Alkis, DBLS centro valdy
bos nariai — Aleksandras Vil
činskas, Klemensas Tamošiūnas 
ir kt.

Stovykloje oficialiai vyravo 
lietuvių kalba, nors tarpusavyje 
buvo kalbama trimis kalbomis: 
lietuvių, anglų, vokiečių. Vadai 
vedė viską lietuvių kalba, o 
prireikus aiškino angliškai.

Reikėtų čia pasakyti, kad sto
vyklos dienomis skautus sekė 
rūpestingi, atidūs, budrūs, o 
prireikus ir griežti Anglijos lie
tuvių skautų vadai. Jie jautė sa
vo pareigą, patikėtą tėvų, o taip 
pat vykdė savo skautišką įsipa
reigojimą Dievui, tėvynei, arti
mui. Tad ši “Tėvynės“ stovyk
la buvo pavyzdinė. Tai pripaži
no ne tik pays vadovai, bet ir iš 
arčiau stebėję svečiai.

M. B-nė
Oakville, Ontario

AUKOJO TAUTOS FONDUI 1981 
METAIS. $70: J. Žiūraitis; $60: Pr. 
Linkevičius, A. Vaičeliūnas; $50: dr. 
S. Kazlauskas, Arūnas Vale-Vaičeliū- 
nas; $30: Vyt. Pulkauninkas, Al. Ra
monas, J. Vėgelis; $25: L. Jakaitis,
B. Liškauskas, Laima Moorby, E. 
Vaičeliūnaitė, J. Vaičeliūnas; $20: I. 
Bumelis, Vic. Juzėnas, V. Žemeckas; 
$10: Pr. Ališauskas, Z. Ancevičius, 
Br. Bagdonas, K. Beržanskis, V. But
rimas, V. Dubickas, M. Janušaitis, 
J. Klipčius, Myk. Krivickas, J. Maci
jauskas, Irena McKenna, A. Sargau- 
tis, Myk. Ramanauskas; $5: Ant. Au- 
linskas, D. Babiak, I. Barzdaitienė, 
J. Gimbutis, Vyt. Grabauskas, A. 
Paškauskas, S. Pyzevienė; $3: A. 
Stempel. Iš viso — $733.

A. Vaičeliūnas,
TF įgaliotinis

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė., 

Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) ........... 6%
santaupas ........................ 17%
term, depoz. 1 m.............18%
term, depoz. 3 m. ..........13%
reg. pensijų fondo ..........16% ■
90 dienų depozitus ..........19%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 21%
asmenines paskolas 23%

@ HAMILTON™
VYSK. VALANČIAUS MOKYKLA 

mokslo metus pradeda rugsėjo 19 d. 
tose pačiose St. Joseph mokyklos pa
talpose, 270 Locke gatvėj. Pirmasis 
dirbo šeštadienis yra registracijos ir 
susipažinimo, tad tą šeštadienį mo
kiniai bus paleisti 12 v. Į mokyklą 
vaikai priimami nuo 5 metų amžiaus. 
St. Joseph mokykloje veiks aštuoni 
skyriai su priešmokykliniu ir specia
liu skyriumi, čia mokymas vyks šeš
tadienio rytais nuo 9.30 v. ligi 12.30 
v.p.p.

Augštesniųjų lituanistinių kursų
— IX, X ir XI klasės mokslo metus 
pradeda rugsėjo 15, antradienį, toje 
pačioje St. Thomas More mokykloje, 
čia pamokos vyks antradienių vaka
rais nuo 5 v. ligi 8 v.v. Užskaitų 
kursų dėstytojai pasilieka tie patys
— V. Stanevičienė ir M. Leknickas.

Vysk. Valančiaus mokykla šiemet 
atidaro specialų skyrių lietuviškai 
nekalbantiems vaikams. Šią klasę 
mokyti yra pasiruošus tam speciali 
mokytoja Aid. Baltakienė-Volungytė. 
Mūsų kolonijoje yra nemažas skai
čius mišrių šeimų, kurių vaikučiai 
labai sunkiai ar visiškai nebekalba 
lietuviškai, tad į šitą klasę, tikimasi, 
susirinks nemažas skaičius norinčių 
lietuviškai pramokti studentų.

A. a. JUOZAS ZURLYS rugpjūčio 
21 d. buvo palaidotas Mississaugos 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nebepa
gydoma liga rugpjūčio 18 d. nutrau
kė jo gyvybės siūlą. Velionis buvo 
67 metų, “Fordo” fabriko pensinin
kas, po 22 metų darbo dėl negalavi
mų jau seniau pasitraukęs į pensiją. 
Giliame liūdesyje paliko jo žmona 
Marija, Lietuvoje — senutė motina, 
vienas brolis ir dvi seserys. Jaunes
nysis brolis gyvena Waterbury, Conn. 
Paliko jis čia ir daug liūdesio su
krėstų draugų, kurių jis labai daug 
turėjo. Tai buvo nepaprasto gerumo 
ir nuoširdumo žmogus, visiems davęs 
kelią ir niekam kelio nepastojęs. Re
ligingas parapijietis, buvęs pirmojo 
AV parapijos komiteto narys, rėmęs 
lietuviškas organizacijas ir reikala
vęs bei skatinęs jaunuosius kalbėti 
lietuviškai.

Velionis buvo dzūkas, ūkininkai
tis, Karinę prievolę atliko gusarų 
pulke. Po to įstojo į policijos mo
kyklą, kurią baigęs, gavo darbą Aly
taus apskr. policijos vado raštinėje. 
Per bolševikmetį buvo susiradęs sau 
darbą miškų urėdijoje, o paskui tu
rėjo slapstytis. Antrą sykį rusams 
ateinant, pasitraukė į vakarus ir gy
veno Mannheime. Teko jam pergy
venti šiurpulinguosius Dresdeno 
bombardavimus. Karui pasibaigus, 
dirbo pabėgėliais besirūpinančioje 
UNRRA organizacijoje. Į Kanadą at
vyko su auksakasio sutartimi, kurią 
atliko Vai d’Or aukso kasyklose. Iš 
ten 1950 m. atvyko į Hamiltoną, su
sirado darbą automobilių gamybos 
įmonėje, pats pasistatė sau namus 
ir abu su žmona, būdami taupūs ir 
sumanūs, įsigijo dar ir kitų nuosa
vybių.

Per Rožinį laidotuvių namuose su 
velioniu atsisveikindamas kalbėjo 
par. klebonas prel. J. Tadarauskas, 
o kapinėse draugų vardu atsisveiki
nimo žodį tarė J. Gimžauskas, A.a. 
Juozą čia laidojo apie du šimtai 
artimųjų, bet jį geru žodžiu mini 
visi, kurie turėjo progos jį susitikti 
ir su juo bendrauti.

Į DAINAVOS lituanistinių mokyk
lų mokytojų studijų savaitę buvo 
nuvykęs Vysk. Valančiaus mokyklos 
vedėjas K. Mileris.

JONĖ VYŠNIAUSKIENĖ, buv. 
Pranckevičienė, ištekėjo už inž. Ba
lio Steponio ir išsikėlė gyventi į Kle- 
velandą.

DEBORA IR EDVARDAS KRIŠ
TOLAIČIAI susilaukė . pirmagimio 
sūnaus, kurį pakrikštijo Mykolo var
du. Seneliais tapę J. G. Krištolaičiai 
didžiuojasi savo gražiai augančiu 
anūku.

PAS ST. ANT. JANKAUSKUS 
vieno mėnesio viešnagei iš Lietuvos 
yra atvykęs J. Šidlauskas, St. Jan
kauskienės brolis. Į Lietuvą aplan
kyti artimųjų yra išvykus S. Sauno- 
rienė. J Vilnių ilgesnėm atostogom 
išvyko E. Palmerienė. Iš Lenkijos 
trijų mėnesių atostogoms čia atvyko 
Z. Elvikienės vyro brolio duktė ir 
vyras.

B. ANT. ŠILGALIŲ dukrelė Rita
(Nukelta į 7-tą psl.)

JA Valstybės
MAŽOSIOS LIETUVOS REZIS

TENCINIO SĄJŪDŽIO suvažiavimas 
rugsėjo 12-13 d.d. įvyks Čikagoje, 
Tautiniuose Lietuvių Namuose. Nu
matytos keturios paskaitos, kurias 
skaitys šio sąjūdžio veikėjai — M. 
Gelžinis, A. Lymantas, M. Brakas 
ir J. Stikliorius. Bus aptarti orga
nizaciniai bei veiklos reikalai. Su
važiavimą globos Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugijos Čikagos skyriaus 
komitetas, vadovaujamas prof. dr. 
Jurgio Anyso ir Ramūno Buntino.

SAVO PAVILJONĄ liepos 3-5 d.d. 
Įvykusiame festivalyje St. Louis 
mieste, Missouri valstijoje, turėjo ir 
lietuviai. Tą lietuvišką namelį pri
menantį paviljoną pastatė vietinis 
lietuvių komitetas su bendrovės 
“Baltic Associates” darbuotojais iš 
Bostono ir Čikagos. Lankytojus be
ne labiausiai domino prie paviljono 
stovintis lietuviškas 15-kos pėdų 
augščio kryžius. Paviljoną aptarnavo 
bendrovės atstovai — Gintaras Karo
sas, Mykolas Drunga, Linas Meilus 
ir vietinis lietuvių komitetas, vado
vaujamas Broniaus ir Agotos Tiškų. 
Net kelias dešimtis paviljono lanky
tojų sudarė lietuviai, daugiausia lie
tuvių kilmės asmenys, pirmųjų atei
vių ainiai. Kaikurie jų dar nebuvo 
matę Lietuvos trispalvės vėliavos, 
nežinojo Vyčio, Geležinio vilko, Ge
dimino stulpų prasmės. Jie mielai 
pirko dr. A. Geručio redaguotą vei
kalą “Lithuania 700 Years” bei kitas 
angliškas knygas, anglų kalba iš
leistą J. Daužvardienės lietuviškų 
maisto patiekalų receptų knygą. To
kie svečiai taip pat norėjo žinoti, ar 
St. Louis mieste yra kokia nors lie
tuviška veikla. Iš tikrųjų čia dabar 
gyvena apie 40 naujųjų lietuvių šei
mų. Rytinėje dalyje jie spiečiasi ap
link parapiją, kuriai vadovauja kun. 
Vytautas Balčiūnas. Yra įsteigta LB 
apylinkė, veikia Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrius. Lietuviškų tauti
nių šokių programą festivalyje at
liko baleto studijos “Civic Ballet” 
šokėjos, beveik visos amerikietės. 
Jas paruošė tai baleto studijai vado
vaujanti Irena Adomavičiūtė-Gintau- 
tienė. Su pačiais šokiais žiūrovus 
anglų kalba supažindino Zigmas Gry- 
binas. Festivalyje dalyvavo ir “Exile 
Bar” šokėjai, pasižymėjęs St. Louis 
kabaretas, kurio savininkas ir muzi
kinis vadovas yra Frank Mockus, 
trečios kartos lietuvis, dar nepamir
šęs savo tėvų kalbos. Jo šokėjai at
liko jau sukabaretintus įvairių Rytų 
Europos tautų šokius.

A.a. ADOLFAS ANDRULIS, 59 
metų amžiaus, kepenų vėžiu liepos 
3 d. mirė Floridoje, Daytona Beach 
vietovėje. Velionis buvo kaunietis, 
pasižymėjęs krepšininkas “Aušros” 
berniukų gimnazijoje, krepšinį žai
dęs Vilniaus miesto rinktinėje. Po
kario Vokietijoje priklausė garsia
jai Kempteno “Šarūno” komandai. 
Velionis paliko gilius savo veiklos 
pėdsakus Floridoje, čia jis vadovavo 
savo įsteigtam Daytona Beach Lie
tuvių Klubui, organizavo lietuviškas 
vasarnamių statybos bendroves. Pir
miausia buvo įsteigta “Paims Del 
Mar” bendrovė, turėjusi 180 akrų 
žemės. Susijungus su amerikiečiais, 
ji gavo Riverwoodo vardą. Toje vie
tovėje velionis norėjo įsteigti lietu
višką kaimelį. Antroji “Litonos” 
bendrovė buvo skirta tik lietuviams. 
Daytona Beach bei apylinkių lietu
viai su veikliuoju tautiečiu liepos 
6 d. atsisveikino koplyčioj^.

Brazilija
P. AMERIKOS LIETUVIŲ JAU

NIMO STOVYKLA 1982 m. sausio 
21-25 d.d. bus surengta Lituanikos 
stovyklavietėje, kurią yra įsigiję ir 
sparčiai tobulina Sao Paulo lietu
viai. Jie tikisi susilaukti lietuviško 
jaunimo ir iš kitų P. Amerikos vals
tybių.

Argentina
RASA ŠOLICNAITĖ, PLB valdy

bos pasiųsta talkinti P. Amerikos 
lietuvių jaunimui, liepos 19 d. at
skrido į Buenos Aires orauostį, 
kur ją sutiko Argentinos Lietuvių 
Organizacijų Tarybos pirm. L. Stan
kevičius, Lietuvių Centro pirm. J. 
Mičiūdas, o dainomis su gitarų pa
lyda pasveikino būrys jaunimo. Lie
pos 21 d. R. šoliūnaitės veikla buvo 
aptarta ALOS Tarybos ir Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos posėdy
je Aušros Vartų parapijoje. R. šb- 
liūnaitė mokė jaunimą lietuviškų 
dainų ir tautinių šokių, dalyvavo jau
nimo stovykloje V. Elisoje, visuose 
kituose jaunimo renginiuose, dir
bo ir su mokyklinio amžiaus vaikais. 
Į Argentiną R. Šoliūnaitė atskrido po 
panašaus darbo su Kolumbijos lie
tuvių jaunimu. Trumpam teko su
stoti Rio orauostyje Brazilijoje. Iš 
Buenos Aires R. šoliūnaitė vienai sa
vaitei buvo nuvykusi į Urugvajų pa
dirbėti su Montevideo lietuvių jau
nimu.

Australija
PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETO 

pirm. A. Kramiliaus pranešimu, ši 
organizacija pasiekė didelį laimėji
mą Sydnėjuje, gavusi valandos pro
gramą rugpjūčio 2 d. Sydnėjaus IX- 
to kanalo televizijos stotyje. Pasi
rodymas buvo panaudotas pavergtų 
tautų Mišioms, kurias koncelebravo 
latvis kun. P. Bečs, pasakęs jautrų 
pamokslą apie religijos bei tikin
čiųjų persekiojimą sovietų okupuo
tose Baltijos šalyse, kun. P. Butkus 
ir slovakas kun. E. čemajus. Gie
dojo Sydnėjaus lietuvių choras “Dai

na", diriguojamas vadovo Br. Ki- 
verio. Maldą už Lietuvą skaitė E. 
Žukauskaitė, maldas už kitas tautas 
— estų, vengrų, latvių, slovakų, slo
vėnų, lenkų ir ukrainiečių atstovai. 
Televizijos ekrane tada buvo rodo
mas Europos žemėlapis su juodai 
apibrėžtomis pavergtos tautos sie
nomis ir jos vėliava. Televizijos sto
tis, nemokamai davusi laiką, vien tik 
savo tarnautojų atlyginimui išleido 
apie $5.000. Jeigu ji šią valandą bū
tų panaudojusi komerciniam reika
lam, būtų gavusi $50.000. Originalias 
Mišias stebėjo apie 100.000 žiūrovių. 
Prie jų suorganizavimo ir nemoka
mos televizijos laidos daug prisidėjo 
Sydnėjaus Katalikų Ryšių Centras.

AUSTRALIJOS LIETUVIAMS jau 
rodomas vaizdajuostėn įrašytas per
nai įvykusių XI-jų Lietuvių Die
nų filmas, kurio pagiminimą finan
savo LD komitetas. Techninį darbą 
atliko Vytautas Neverauskas, paruo
šęs ir anglišką tekstą, o lietuvišku 
tekstu pasirūpino V. Neverauskas, 
vyr. Abiejų tekstų komentarus įkal
bėjo Regina Pranckūnaitė. Filmas 
turi dvi valandos ilgio dalis. Pirmo- 
jon yra įtrauktos pamaldos, dalyvių 
eisena, atidarymo iškilmės, momen
tai iš meno ir tautodailės parodų, 
teatro spektaklio, dainų šventės, li
teratūros bei jaunimo vakarų, ALB 
krašto tarybos suvažiavimo, moky
tojų konferencijos. Antroji filmo da
lis skirta ištraukoms iš sporto šven
tės ir tautinių šokių vakaro. Filmas 
yra garsinis, tad jame girdimas vysk. 
V. Brizgio pamokslas, sveikinimo kal
bos, dainos ir netgi aktorių žodžiai 
S. Santvaro “Žvejų” spektaklyje.

INŽ. ARCHITEKTAS KAROLIS 
REISONAS, 87 metų amžiaus, po 
staigios ir trumpos ligos liepos 17 
d. mirė Adelaidėje. Velionis buvo 
gimęs Latvijoje, baigęs Rygos gim
naziją, architektūros studijas Petra
pilyje. Nepriklausomoje Lietuvoje 
jam teko būti Šiaulių miesto inži
nieriumi, žemės Ūkio Rūmų Kaune 
statybos organizatoriumi, Kauno 
miesto savivaldybės inžinieriumi bei 
statybos skyriaus vedėju. Architek
tūros konkursuose laimėjo premijas 
už projektus Prisikėlimo šventovei, 
Vytauto D. universiteto klinikoms, 
numatytam statyti centriniam Kau
no kalėjimui. Iš jo suprojektuotų 
pastatų minėtini: Kaune — “Liet
ūkio” namai, arkivyskupo rūmai, 
žemės Ūkio Rūmai, Prisikėlimo 
šventovė, “Pienocentro” rūmai (su 
architektu Landsbergiu), Vytauto D. 
muzėjus (su architektu Dubenedkiu 
ir inž. Krikščiukaičiu). Pokarinėje 
Vokietijoje darbavosi lietuvių sto
vykloje, mokytojavo Seedorfo lietu
vių gimnazijoje. Atvykęs Australijon 
1949 m., įsikūrė Adelaidėje, dirbo 
Britų Bendruomenės darbų departa
mento architektūros skyriuje. Ve
lionis daug laiko yra paskyręs Adel
aidės Lietuvių Namams, parapijos 
centrui. Palaidotas liepos 22 d. Cen
tennial kapinėse iš Šv. Kazimiero 
šventovės. Kadangi buvo lietinga 
diena, po kun. Pr. Dauknio atlaikytų 
pamaldų atsisveikinimas su velioniu 
įvyko šventovėje. Kalbėtojų eilėse 
buvo ALB Adelaidės apylinkės pirm.
C. Zamoiskis, Adelaidės Lietuvių Są
jungos pirm. P. Bielskis, inžinierių 
atstovas M. Pocius, parapijos tarybos 
— V. Baltutis.

Britanija
A.a. LEONAS KALINAUSKAS, 58 

metų amžiaus, birželio 15 d. mirė 
Saudi Arabijoje, kur jis dirbo kaip 
Britanijos atstovas to krašto gerovės 
reikaluose. Laidotuvės įvyko Wood
ford Green Londono dalyje, kur ve
lionis turėjo nuosavus namus. Liko 
liūdinti žmona, trys sūnūs ir dvi 
dukros.

TRADICINIS LIETUVIŲ RUDENS 
SĄSKRYDIS rugsėjo 12, šeštadienį, 
įvyks Mančesteryje. Numatomas pa
silinksminimas su atgaiva ir meni
ne programa. Ekskursija autobusu 
yra organizuojama iš Londono. Tiki
masi, kad sąskrydyje dalyvaus ir 
kitų kolonijų lietuviai.

Vokietija
DVIGUBA VYSK. A. DEKSNIO — 

auksinė kunigystės bei deimantinė 
amžiaus buvo paminėta ne tik Bad 
Woerishofene, bet ir kitose dviejose 
lietuvių kolonijose. Gegužės 23 d. 
jis lankėsi Homburge, atnašavo Mi
šias, sakė pamokslą. Buvo sugiedota 
Marijos litanija. Meninę programą 
salėje atliko Saaro krašte gyvenantis 
jaunuolis Vytas Nagelis ir tautinių 
šokių grupė iš Vasario 16 gimnazijos. 
Vyskupo pagerbtuvėms vadovavo LB 
Saaro apylinkės pirmininkas A. Pa- 
lavinskas. Jose taip pat dalyvavo 
Saaro krašto ministerės užsieniečių 
reikalams atstovas. Nemažai dalyvių 
buvo susilaukta ir Schwetzingene ge
gužės 24 d. Abiejose vietovėse vysk. 
A. Deksnys Mišias koncelebravo su 
lietuvių kapelionu kun. B. Liubinu 
ir savo giminaičiu kun. P. šakaliu, 
atvykusiu iš Brocktono. Sukaktuvi
ninką Schwetzingene sveikino sargy- 
gybų kuopos vadas J. K. Valiūnas. 
Dalyvių eilėse buvo Vasario 16 gim
nazijos direktorius J. Kavaliūnas, 
VLB reikalų vedėjas J. Lukošius bei 
bei kiti visuomenininkai.

LIETUVIŠKĄ ŠV. ANDRIAUS 
VAISTINE Eitensheime yra atidaręs 
Romualdas Bitautas, vaistininkystę 
studijavęs Lietuvoje. Jam talkinanti 
žmona Joana taip pat yra vaistinin
kė. Jiedu, atrodo, yra pirmieji sava
rankiškai dirbantys lietuviai vaisti
ninkai visoje V. Vokietijoje.



Tamsi naktis pievoje
VYTAUTAS TAMULAITIS

ir

Kai bitelė pravėrė akis, rau
donas vakaro saulės spindulys 
jau geso smilgos viršūnėje.

— Kur aš esu? — garsiai iš
tarė.

Bet niekas jai neatsakė. Tik 
visai arti išgirdo dainelę, lyg ji 
plauktų iš žemės gelmės.

Dega džiaugsmo spindulėlis
Čia prie tako, kur eini,
Kam dar spėji laimės mįslę, 
Jei širdy tu ją turi. . .
Nežiūrėk toli už marių, 
Nė už kalnų mėlynų, 
Pilnas laimės šulinėlis 
Čia prie tėviškės namų. . .
Bitelė nustebusi klausėsi

bailiai dairėsi. Ir niekaip nega
lėjo suprasti, kodėl girdi tokį 
tylų, niekad negirdėtą balsą, o 
nieko nemato.

— Aš turbūt jau mirusi, — 
ištarė bitelė.

— Tai laimingas būčiau, jei 
tokius sparnelius turėčiau, kaip 
tu...,— išgirdo vėl tą švelnų 
balsą iš po žemės.

— O kur tu skristum? Ar su 
manim į mirusių karaliją? — 
paklausė bitelė, nieko arti ne
matydama.

— Ne, — išgirdo atsakymą. 
— Skrisčiau prie baltų beržų ša
lia kelio, kuriuo ateina dabar į 
pievą nakties tyla. . .

— Kodėl aš tavęs nematau? 
Ar dėlto, kad aš numirusi?

— Gal matai, tik nepažįsti 
manęs.

— Tai kas tu esi?
— Aš žemės trupinėlis. Prie 

tavo kojų sėdžiu ir sau vienas 
dainuoju, kai man ilgu. . .

— Tai tu gyvas? — sušuko 
nustebusi bitelė.

— Ir ko taip nustebai! Ar že
mė galėtų taip gražiai žydėti, 
jei būtų mirusi. . .

— Bet aš turbūt jau numi
riau, — tarė bitelė. — Kai ma
ne užpuolė plėšįkas, tai nukri
tau ir nežinau, kur dabar esu. 
O gal tik sapnuoju, kad aš kalbu 
su tavim. . .

— Mirusieji nesapnuoja, —- 
atsakė žemės trupinėlis. — Tik 
gyvi. • •

— Bet aš niekad dar nebuvau 
mirusi, tai ir nežinau, ką daro 
mirusieji.

— O aš žinau, —tarė žemės ti nakties vėsumos po sunkios 
trupinėlis. — Jie spindi rasos 
lašelyje ant gėlių vainiko, kurį 
nupina jiems gyvenimas.

— O kur mano gėlių vaini
kas? — ji dairėsi tamsoje.

— Jei neturi, tai dar nenumi
rei. . .

— O kaip galiu žinoti, kad dar 
nenumiriau?

— Turi ko nors ilgėtis ir mo
kėti verkti, — atsakė žemės tru
pinėlis. — Mirusieji jau negali 
ilgėtis ir neturi ašarų — paliko 
jas gyviesiems. Už tai ir aš ži
nau, kad esu gyvas, nes ilgiuo- 
siu nakties tylos su gaivinančia 
rasa ir moku verkti, kai mane 
mindžioja svetimos plėšiko ko
jos. . .

— O aš ilgiuosi savo namų 
senos obelies pavėsyje. Ir man 
graudu, kad jau negaliu grįžti 
sulaužytu sparneliu. . . — bite
lės akyse pasirodė dvi mažos 
ašaros ir nukrito viena po kitos 
ant žemės trupinėlio. . . .

— Tai tu gyva,. — tarė žemės 
trupinėlis. — Tikrai tu nenumi
rusi, jei gali ilgėtis ir verkti.

— Bet į savo namus jau ne
grįšiu. . . — užsidengė bitelė 
akis.

— Visi gyvieji grįžta. Tai ir 
tu grįši. Tik mirusieji negali su
grįžti. Jie neturi ilgesio, kuris 
parvestų juos namo ...

Š. Amerikos lituanistinių mokyklų mokytojų studijų savaitėje. Iš kairės: A.- 
VAIČIŪNAS iš Kanados, tautinių šokių mokytoja J. MATULAITIENĖ, muzikas 
ST. SLIŽYS iš Jungtinių Amerikos Valstybių
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— Kokia laimė, kad aš galiu 
dar ilgėtis ir verkti, — sušuko 
bitelė nudžiugusi. — Jei aš gy
va, tai ilgesys parves mane na
mo, — ir, nesusilaikydama iš 
džiaugsmo, sukaupė visas jėgas, 
išsipainiojo iš žolių tankumyno 
ir klupdama lipo į augštą smil
gos viršūnę.

Jau bijojo judinti sveikąjį 
sparneli, kad nenusiristų Į tam
sią žolių tankynę prie žemės. 
Palipusi augščiau, į linkstan- 
čios viršūnės šakeles, bitelė 
tvirtai įsikabino ir apsidairė. 
Žiūrėjo į ateinančią juodą nak
tį, užklojančią dideliais, tam
siais šešėliais visą pievą. Sodo 
jau nesimatė. Ilgaūsio pušies 
viršūnė, stovėjusi išdidi ir augš- 
tai iškėlusi galvą, jau buvo pa
bėgusi bekraštėje tamsos platy
bėje, neturinčioje pabaigos prie 
išnykusio horizonto.

Niekad negirdėti ir nesu
prantami nakties balsai vis gar
siau 4r garsiau pasigirsdavo pie
vos žolių kupstuose. Nuaidėda
vo ne tik juokas ir barniai, bet 
ir pagalbos šauksmas, kuriam 
juoda nakties tamsa buvo kur
čia ir nebyli.
' Lindo iš savo slėptuvių da
bar tie, kurie nemėgo saulės ir 
dienos šviesos. Skrido virš smil
gos viršūnės ne tik mažos nak
ties peteliškės, bet pasirodė vie
na po kitos ir didelės plaukuo
tos šmėklos, tamsiais sparnais, 
panašios į raganą, atėjusią į avi
lį vogti medaus. Lyg kokios bai
dyklės, žalia fosforine ugnimi 
degančiomis akimis, iš lėto, ne
skubėdamos mojavo juodais 
sparnais, pamažu išnykdamos 
savo tamsiame ir paslaptingame 
kelyje.

Kišo savo juodas barzdas ir 
plėšikai, lįsdami iš savo slėptu
vių žemės skylėse, iš po akme
nų ir pūvančių lapų krūvos. Al
kani ir pasiilgę nakties mušty
nių, vis garsiau šūkavo žolių 
tankumynuose.

Pasigirdo • atsargūs žingsniai 
slapukų, einančių jieškoti, ar 
neužtiks kokio užsisvajojusio 
nakties, tyloje.

Prie smilgos kelmo iškišo gal
vą ir sliekas. Ilgutis, didžiausias 
žemės mylėtojas ir artojas. Visą 
dieną gręžęs skyles ir sausą že
mę valgęs, norėjo dabar atsiger- 

ir ilgos darbo dienos. Bet greit 
vėl smuko Į žemės gelmes, išgir
dęs artėjančius plėšikų žings
nius.

Bitelė glaudėsi ir spaudėsi 
prie smilgos šakelės, supratusi 
dabar, kokia ji buvo mažytė ir 
bejėgė šitoje bekraštėje nakties 
tamsybėje, taip greit pakeitu
sioje skambančią vasaros dieną 
Į neatspėjamą, rūsčią paslaptį 
. . . Jei kas būtų ir pasakęs avi
lyje, kad ji sužeista pievoje lau
kia pagalbos, niekam ten nebū
tų buvusi staigmena. Šimtai bi
čių negrįždavo į namus kasdien. 
Sužeistos ir užpultos plėšikų, 
sutikdavo savo likimą taip pat 
tokiomis tamsiomis naktimis 
vienos ir bejėgės. Tik avilyje 
jos visos buvo drąsios, viena ki
tą gynė ir viena už kitą mirė. 
Bet laukuose turėjo kovoti ir 
mirti .viena, nesitikėdama pa
galbos ir paguodos žodžio. . . 
Šitokios mirties iš ilgesio bitelė 
jau nebijojo. Tik ją dabar gąs
dino tie naktiniai baliai ir ne
pažįstami žingsniai. Koks nors 
barzdotas plėšikas galėjo užlip
ti į smilgos viršūnę ir nusinešti 
sužeistą į savo tamsų urvą. O 
ten prarytų ne tik ją, bet ir jos 
vasaros pasaką. . . Guosdama 
pati save tuo, kas buvo likę, bi
telė garsiai ištarė:

— Bet negaliu prarasti vil
ties, kol dar ilgiuosi ir verkiu. . .

— O kodėl tu verki tokią gra
žią vasaros naktį? — staiga iš
girdo nepažįstamą balsą, ir žals
va šviesa apšvietė smilgos šake
lę. Bitelė pamatė gelsvą vabalo 
galvą, kuri draugiškai žiūrėjo į 
ją. Gale savo tamsių sparnų, ap
vedžiotų geltonu dryžiu, jis lai
kė pasikabinęs savo nuostabią 
šviesą. Tai buvo Žibukas (light
ning bug), gyvas nakties žiburė
lis.

— Dar daug tylių vasaros 
naktų man ateis čia į pievą, o 
tau patekėjusi saulė vėl sužėrės 
žieduose, — pasakė jis, apšvies
damas ją savo šyiesele.

— Ir aš žinau, kad saulė žė
rės žieduose. Bet jau ne man,
— tarė bitelė. — Su vienu spar
neliu negaliu grįžti namo ir už 
tai turėsiu mirti.

— Bet nė vienas vabaliukas 
dėlto nemiršta. Kiti ir be galvos 
dar gyvena, ne tik be sparnų ir 
be namų.

— Bet aš ne tokia, kaip jie vi
si, —- atsakė bitelė. — Aš gi
miau bite. O visos bitės miršta, 
kai sužino, kad jau negrįš namo. 
Jų širdis tik savo namų meile 
gyva. Ir jos niekas nepakeis. . .

— Bet tu daug žiedų pamaty
tum po šios tylios nakties. Ne
jau tu nesidžiaugtum? . . .

— Ne, — atsakė bitelė. — Aš 
ne peteliškė, kuri džiaugiasi tuš
čiu ir beprasmiu džiaugsmu. 
Man gyvenimas jau būtų bever
tis, jei neturėčiau kam aukotis 
ir dirbti. . .

— Tai dabar žinau, kodėl ta
vo namai gražūs ir amžini, — 
tarė Žibukas. — Jie jau išstovė
jo milijonus metų, nors daug 
namų ir miestų sugriuvo. Ir dar 
daug jų grius, bet tavieji stovės- 
nepajudinami ant tavo meilės 
ir aukos pamatų, stipresnių net 
už akmenį. . .

Bitelė nieko neatsakė, tik il
gai žiūrėjo į nuostabų vabaliuko 
žiburėlį, žalsva šviesele švie
čiantį jai į akis.

Staiga Žibukas užgesino savo 
žiburėlį, nė žodžio neištaręs, ir 
klausėsi nakties tyloje, lyg bū
tų kažką netikėto išgirdęs.

— Čia netoli yra plėšikas, — 
tarė jis tyliai. — Tu nejudėk ir 
prisiglausk prie smilgos šake
lės. Taip, kaip aš. . .

— Kur tu, kur tu? — pasigir
do nakties tyloje skardus širšės 
balsas. Ji skraidė pievoje, visai 
arti žemės, rodos, didelį ratą 
sukdama.

— Atsiliepk, jei tu gyva! — 
dar išgirdo bitelė jos tolstantį 
balsą.

— Aš čia! Ir gyva! — sušuko 
bitelė. Bet širšė jau buvo toli ir 
negalėjo jos išgirsti.

— Ji plėšikė. Ar tu ją pažįsti?
— paklausė Žibukas ir vėl užsi
degė savo žiburėlį.

— Ji išgelbėjo mano gyvy
bę. . .

— Nevisi plėšikai tokie geri,
— tarė Žibukas. — Ir dabar, 
net naktį, tavęs jieško.

— Bet jei ir suras, nieko ne
padės šią tamsią naktį.

— Nebijok tamsios
— tarė žibukas. — Ji 
turi daug paslapčių, 
šviesi diena. O taip pat pilna 
nuostabių stebuklų, kurie ne
matomi saulės spindėjime. Jei 
tu bijai nakties, aš pabūsiu su 
tavim kartu ir papasakosiu, ko
kia ji graži, kai jos tyloje pra
byla mylinčios žemės širdis. . .

nakties, 
graži ir 
kaip ir

• Ką darome kitiems, atrodo daug; 
ką kiti daro mums, atrodo niekis.

(Pranciškus salezietis)
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Gotikų bokštai
Mylių gotikų bokštus, kurių smailios viršūnės, 

lyg aštrios vilyčios, į dangų šauna.
Jie, ant kalvų augštų sustoję, 
dienų dienomis saulėj žvilga kaip auksas.

Gotikų bokštai mano sielą kerėja 
ir su ja kyla į mėlyną augštį.
Pro jų viršūnių gaidžius praskrieja 
vasaros debesys, vėjai ir paukščiai.

Kieti kaip plienas, iš akmens nutašyti, 
gracingi ir liekni, lyg strėlės metalo, 
gotikų bokštai. Viršūnes iškėlę, 
plačiai po visą apylinkę žvalgos.

Gotų architektūros augštos bažnyčios, 
kaip eglės metalo, debesis siekia.
Srūva į žemę spindinčios šviesos 
nuo bokštų laibų ir per lygumas driekias.

Gotikų bokštai. Jų aštrios viršūnės, 
smailiom vilyčiom sminga į dangų.
Jie, ant kalnų augštų pastatyti, 
vario varpais ryto saulėje žvanga.

J. KUČINGIO vadovaujama lietuvių parapija Los Angeles miestePrelato
atšventė 40 metų sukaktį. Nuotraukoje — meninės programos atlikėjai. Iš 
kairės: pianistė R. Apeikytė, sol. G. Čapkauškienė, klebonas prel. J. Kučingis, 
filmų aktorė Rūta Lee-Lowe, sol. R. Strimaitis Nuotr. L. Kanto

Man patinka Maironis
Maironis gimė Raseinių aps

krityje, netoli Dubysos krantų. 
Dėlto jo raštuose abu šie vardai 
yra labai dažnai minimi. Pvz. 
“Kaip puikūs slėniai sraunios 
Dubysos, miškais lyg rūtom 
kalnai žaliuoja. . .” Kaip mato
me, Maironis buvo labai sužavė
tas Dubysos grožio. Taip pat jį 
labai veikė miškų ir kalnų gro
žis. Jis apie gamtos grožį labai 
daug savo kūriniuose rašė:
Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs. 
Ar saulė leidžias, ar vakarėlis 
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.

Jis saulę vaizdavo kaip žmo
gų, nes jo raštuose saulė buvo 
labai svarbi. Ji ne tik šildo pa
saulį ir duoda šviesos, bet žmo
gui teikia ir viltį:
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir nebuvus, 
Saulutė džiugins vėl patekėjus. . .

Iš patriotinės Maironio lyri
kos man labiausiai patinka ei
lėraštis “Nedaugei mūsų”. Jis 
man patinka, nes labai atgai
vina dvasią ir viltį kovoti prieš 
priespaudą. Maironis skatina

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Nuo kalnų 
slenka žiema
Nuo kalnų slenka žiėma. 
Saulė keliauja per vandenį. 
Amžina naktis laukia 
vasaros griuvėsių...
Mano žodžių skonis kartus, 
karčiame eilėrašty apie 
svetimus namus, saulės dievą 
ir pasaulinį tvaną...

Aš noriu pamiršti žodžius, 
kurie kabo tarp minčių — 
be ERDVĖS. . .

Tarp šiandien ir vakar 
suskaitytos džiaugsmo valandos. 
Tarp šiandien ir rytoj 
beorės ir bespalvės dienos 
beginkliai žodžiai...

Oras tyli. Dainų kalnuose 
gęsta ugnys. Be šviesos 
gimsta vakaras...

O tu tylėk ir klausyk... 
Kažkur krykia gulbės, 
kaip mano širdies balsas...

Dienų sodne vysta gėlės.
Tik dangus blizga nuo . 
vandens ir saulės harmonijos — 
žydėdamas. 

1980.

stoti kartu, nepasiduoti, ir prie
šas bus nugalėtas:
Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė, 
I darbą stokim vyrs į vyrą:
Sujungtos rankos suteiks stiprybę...

Iš Maironio asmeninės lyri
kos man labiausiai patinka ei
lėraštis “Vasaros naktys”. Šis 
eilėraštis man yra kartu rami
nantis, ir kartu liūdnas. Mairo
nis lyg nori mums pasakyti, kad 
ramios vasaros naktys yra lyg 
magiška jėga, kuri paslepia lai
kinus kasdieninius žmonių siel
vartus:
Ramios, vienodos magiška jėga 
Migdote gamtą saldžia svajone. 
Kam gi nemigdot mano troškimų? 
Ko man taip ilgu, ko man taip 

liūdna?

Didžiausias skirtumas tarp 
“Čičinsko" ir “Jūratės ir Kasty
čio” yra tas, kad “Čičinske” bu
vo daug tikrų istorinių faktų. 
“Jūratė ir Kastytis” yra fanta
zija, turinti tarptautinę temą, 
žinomą jau graikų mitologijoj, 
apie tai, kaip dievai ar dievai
tės įsimyli žmones. Čičinskai 
yra tikri istoriniai asmenys. Jie 
buvo bajorai, protestantai, Jo
nušo Radvilos šalininkai. Čičins
kas išardė Lenkijos-Lietuvos 
seimą šaukdamas “veto”. Kitas 
tikras faktas buvo, kad tais lai
kais Čičinskas keldavo savo dva
re pokylius, nes tais laikais vi
si bajorai juos keldavo. Netikri 
dalykai “Čičinske” buvo kunigo 
nušovimas, dvaro nuskendimas 
ir tai, kad Čičinsko lavono net 
žemė nenorėjo priimti.

Žymiausios Maironio dramos 
yra Vytauto Didžiojo trilogija, 
kuri susidarė iš trijų dalių. Pir
moji jos dalis yra “’Kęstučio 
mirtis”, kuri aprašo Lietuvą po 
Gedimino, kaip Kęstutis buvo 
nužudytas Jogailos, o Vytautas^ 
pabėgo. Antroje dalyje “Vytau/ 
tas pas kryžiuočius” parodoma, 
kaip Vytautas kartu su kryžiuo
čių pagalba atgavo Lietuvos sos
tą. Trečioji dalis “Didysis Vy
tautas — karalius” buvo skirta 
Vytautui pagerbti ir apgailės-' 
tauti, kad jo nespėjo vainikuoti 
karaliumi:

Maironis pasirinko istorinį 
dramų turinį, nes jam praeitis 
atrodė gražesnė, negu jo laikų 
Lietuva. Prisikėlusi Lietuva 
Maironiui nebeatrodė tokia gra
ži, kaip svajonė, tad, norėdamas 
svajonėse atsigaivinti, jis nu
kreipė savo plunksną į Lietuvos 
praeitį, kurią labai mylėjo.

“Jaunosios Lietuvos” jauni
mas susidurdavo su problema: 
tėvai ūkininkai norėdavo, kad 
sūnūs būtų kunigais, o jie daž
nai dėl įvairių priežasčių jais 
nenorėdavo būti. Kartais sūnus 
tikrai neturėjo pašaukimo į ku
nigus, bet tėvai stipriai jį ragi
no eiti. Problemų tarp tėvų ir 
vaikų ir dabar turime.

A. Gedrimaitė

Atsiųsta paminėti
Marija Aukštaitė, ANT MARIŲ 

KRAŠTO. Romanas (istorinis amžių 
duelis). Viršelį piešė dail. J. A. Na- 
vikevičius. Kalbą peržiūrėjo Česlo
vas Senkevičius. Leidėjas — A. F. 
Navikevičius. Toronto 1981 m., 419 
psl. Kaina — $10.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo 
ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. 
1981 m. gegužė, 25 nr. Redaktorė 
— Stefanija Stasienė (18,112 Wind
ward Rd., Cleveland, Ohio 44119, 
USA). Administratorius — Juozas 
Plačas (3206 W. 65th Place, Chicago, 
Ill. 60629, USA). Išeina dukart į 
metus. Prenumerata — $4, atskiras 
nr. — $2.

SIETYNAS, trimėnesinis lietuvių 
pensininkų žurnalas, 1981 m. birželis, 
8 nr. Redaktorius — P. Enskaitis. 
Leidėjas — Hamiltono Lietuvių Pen
sininkų Klubas. Metams — $4. Adre
sas: “Sietynas”, P.O. Box 1046, Ha
milton, Ont.

Tėviškės Žiburiai 1981. IX. 10 — Nr. 37 (1648) ■ psl. 5

□ KULTlRIUEJE VEIKLOJE
ŠIEMETINĖ K O M P O Z. BRO

NIAUS JONUŠO LITUANISTIKOS 
STIPENDIJA paskirta Teresei Gai- 
delytei, gyvenančiai Omahoje, Neb- 
raskoje. Ją vienbalsiai pasirinko ver
tintojų komisija, kurion buvo įjungti 
Omahos ir Čikagos lietuvių atstovai. 
Stipendiją yra įsteigusi ir ja rūpinasi 
velionies našlė Emilija Jonušienė. 
Pirmoji stipendija teko Robertui Sal
džiui iš Brazilijos, antroji — Marytei 
Bizinkauskaitei iš Bostono, trečioji 
— Viliui Dundzilai iš Čikagos. Ket
virtąją stipendiją T. Gaidelytė gavo 
už savo labai plačią lietuvišką veiklą. 
Ji yra aktyvi skautė, pasižymėjusi 
laužavedė, laikraštėlių leidėja bei 
iliustratorė, dalyvavusi visose sto
vyklose, vadovių suvažiavimuose, stu
dijų dienose. T. Gaidelytė taip pat 
priklauso Omahos tautinių šokių gru
pei “Aušra", vietiniam chorui “Ram- 
bynas”, dalyvauja lietuvių fotografų 
parodose Čikagos Jaunimo Centre. 
Lankydama Šv. Marijos kolegiją, bu
vo išrinkta į studentų senatą, iliust
ravo’ kolegijos 1978-79 metraštį. Šiuo 
metu T. Gaidelytė siekia magistrės 
laipsnio Creightono universitete 
Omahoje.

SYDNĖJAUS SKAUTŲ ŽIDINYS, 
švęsdamas sidabrinę savo veiklos su
kaktį, šio Australijos didmiesčio lie
tuviams rugpjūčio 9 d.’ surengė lite
ratūrinę popietę “žodžiais gintaro 
pakrantėn”. Su muzikos intarpais jo
je buvo skaitomi išeivijos rašytojų 
kūriniai — Jurgio Blekaičio, Kazio 
Bradūno, Bernardo Barzdžionio, An
tano Gustaičio, Nijolės Jankutės, 
Juozo Kralikausko, Algimanto Mac
kaus, Jono Meko, Henriko Nagio, 
Kosto Ostrausko, Vlado Šlaito, Tomo 
Venclovos, Australijoje mirusio Pul- 
gio Andriušio. Popietės programon 
taipgi įsijungė vietiniai poetai Juo
zas Almis Jūragis, Vincas Kazokas ir 
Aldona Veščiūnaitė. Popietei vado
vavo Jadvyga Viliūnienė, ją pradė
jusi Marijos M. Slavėnienės eilėraš
čiu “Nostalgija”.

TRECIOJI KNYGŲ MUGĖ MASK
VOJE buvo surengta rugsėjo 2-8 d.d. 
Nevisi amerikiečiai leidėjai gavo vi
zas joje dalyvauti. Dažnai rusų kal- 
bon verčiamos užsieniečių autorių 
knygos susilaukia pakeitimų ir netgi 
praleidimų, nes vertėjai turi prisitai
kyti prie kompartijos linijos. Dėlto 
kilo mintis viešojoje Niujorko bib
liotekoje rugsėjo 14 d. specialiais 
pietumis pagerbti į laisvąjį pasaulį 
iš Sovietų Sąjungos pasitraukusius 
rašytojus, kurie yra išjungti iš Mask
vos mugės. Jų pagerbtuvėmis pasirū
pins Amerikos leidėjų draugija, R.
B e r n s te i n o vadovaujamas Laisvo so buvo paskirtos šešios premijos, 
žodžio Fondas, iš kurio yra kilusi 
ir Helsinkio grupė, sekanti žmogaus 
teisių pažeidimus Sovietų Sąjungoje. 
Ilgame pakviestų rašytojų sąraše yra 
minimas ir Tomas Venclovą. Garbės 
svečiais yra įtraukti šeši sovietų ra
šytojai, kalinami darbo stovyklose, 
vienas, gavęs penkerius metus trem
ties, ir akademikas dr. A. Sacharo
vai izoliuotas Gorkyje.

/zVENECUELOS LIETUVIAI, pa- 
//gerbdami mirusį ilgametį VLB pirm. 
/ inž. Vladą Venckų, laidotuvių metu 

surinko pinigų jo vardo premijoms. 
Konkurse galėjo dalyvauti viso lais
vojo pasaulio jaunimas, atsakydamas 
į klausimą “Kuo išeivijos jaunuolis 
gali būti naudingas Lietuvai?” Vien
kartinės premijos buvo numatytos 

i kiekvienam žemynui. Vertintojų ko
misija — Bronė Domeikienė, Alek
sandra Vaisiūnienė ir Jūratė Stat- 
kutė-Rosales tesusilaukė dviejų kon
kursinių rašinių? Buvo nutarta kbn- 
kursą atidėti vėlesniam laikui, jo 
premijų paskyrimą bei jų įteikimą 
susieti su 1983 m. įvyksiančiu lietu
vių jaunimo kongresu, paliekant tą 
pačią temą. Premijoms skirtus pini- ■ 
gus globoja “Vilties” draugija, lei
džianti “Dirvą” Klevelande.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS Čika
goje, Marijos gimnazijos salėje, 1982 
m. vasario 6-7 d.d. suvaidins muziki
nę trijų veiksmų dramą “Vilniaus 
pilies legenda”. Libretą jai parašė 
Klevelande gyvenanti Aurelija Ba- 
lašaitienė, pasinaudodama J. Tumo- 
Vaižganto “Vilniaus pilies pasakos” 
motyvais, o muziką kuria čikagietis 
kompoz. Aloyzas Jurgutis. Panerių 
valdovas, grįžęs iš sėkmingo mūšio, 
svajoja apie naują pilį, kuri sustab
dytų priešų puolimus. Valdovo pata
rėjas Rimtūnas ragina kreiptis į 
krivį Nygailą, kad jis išaiškintų die
vų pageidavimus, užtikrinančius pi
lies tvirtumą. Suktasis Nygaila pa
reiškia, kad po pilies pamatais turi 
būti palaidotas vienturtis sūnus. Vie
na motina sutinka paaukoti Vakarį, 
bet jis nuo mirties išsigelbsti kriviui 
Nygailai pateiktais klausimais. Tada 
Nygaila reikalauja paaukoti vientur
tę Rimtūno dukrą Laimą, kuri yra 
Vakario sužadėtinė. Ritinamas kerti
nis akmuo Laimos neužmuša, net jos 
nepaliečia, į pamatus nusinešdamas 
tik gėles iš jos rankų. Supykęs die
vaitis Perkūnas nutrenkia gyvybės 
aukos reikalavusį krivį Nygailą. Mu
zikinėje dramoje, turinčioje ir kal
bamų intarpų, vyraus mišrus choras, 
galės pasireikšti moterų bei vyrų 
chorai, solistai, duetų atlikėjai. Kla- 
vyrą kompoz. A. Jurgutis tikisi už
baigti rugsėjo mėnesį, orkestraciją 
— iki gruodžio mėnesio. “Vilniaus 
pilies legendos” dirigentu bus pats 
kompoz. A. Jurgutis, režisore — L. 
Buivydaitė-Ambrosini, dėstanti teat
ro kursą Čikagos universitete, cho
reografu — J. Puodžiūnas.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRO priesalyje J. S. Bacho “Mi
šias h-moll” atliko Vilniaus konser
vatorijos choro studija, vadovaujama 
Vytauto Cetkausko ir Antano Jozė- 
no. Jai talkino simfoninis orkestras, 
diriguojamas Jono Aleksos, operos 
solistai — J. Ciurilaitė, S. Jonaitytė, 
V. šiškaitė, G. Grigorianas ir V. 
Kuprys. Recenzentų numone, tai bu
vo gražus konservatorijos ir operos 
teatro kūrybinio bendradarbiavimo 
rezultatas.

ŠIEMETINĘ ŽEMAITĖS VARDO 
PREMIJĄ, kurią kasmet skiria Že
maitės kolchozas Kelmės rajone, 
laimėjo Vladas Dautartas už novelių 
romaną “Senojo gluosnio pasaka”. 
Si jau šešioliktoji premija jam buvo 
įteikta Vilniuje, Lietuvos Rašytojų 
Sąjungoje.

VIII ■ JAME TARPTAUTINIAME 
R. SCHUMANNO PIANISTŲ KON
KURSE Zwickau mieste, R. Vokieti
joje, dalyvavo vilnietis Jurgis Kar- 
navičius. Vilniun jis parsivežė dip
lomą už R. Schumanno, F. Chopino, 
L. Beethoveno, dabartinio vokiečių 
kompoz. E. Mayerio kūrinių atliki
mą. J. Karnavičius yra baigęs Vil
niaus konservatoriją, dirba M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje, studijas 
tęsia Maskvos P. Čaikovskio konser
vatorijos aspirantūroje.

FOTOGRAFIJOS MENO DRAUGI
JOS parodų salone vilniečiai turėjo 
progą susipažinti su meninėmis bul
garų nuotraukomis. Jas atsiuntė 
“Plovdivo” fotoklubas, vadovauja
mas D. Kirjakovo, dalyvavusio pa
rodos atidaryme. Pati paroda buvo 
skirta 1300-sioms Bulgarijos įkūrimo 
metinėms. Nuotraukos atspindėjo is
torinius paminklus, Bulgarijos da
bartį, jos žmonių šiokiadienius.

UTENOS KRAŠTOTYROS MUZĖ- 
JUS surengė Vilniaus dailės institu
to studentų grafikos darbų parodą. 
Jaunatvišku veržlumu, kompozici
niais jieškojimais pasižymėjo studen
tų sukurti portretai, natiurmortai, 
kaimiški ir pramoniniai gamtovaiz
džiai.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS sezo
no užbaigai paruošė premjerą, ku
riai buvo pasirinkta čekų rašytojų 
L. Lopelskos ir G. Kručlovos pjesė 
“Gandriukas ir kaliausė”, skatinanti 
vaikų meilę gamtai. Kauniečių lė
lininkų teatras laimėjo Sovietų Są
jungos kultūros ministerijos premi
ją už I. Cionskio pjesę “Juodoji viš
ta arba Požemio gyventojai”, pa
ruoštą rež. L. Lankauskaitės. Iš vi- 

dėl kurių varžėsi net 111 lėlių teatrų.
MINSKO MENININKŲ RŪMUO

SE savo darbų parodą “Žydėjimas” 
turėjo fotografas R. Rakauskas. Ji 
Minskan buvo atkelta iš Maskvos. Pa
rodai jis buvo sutelkęs apie 100 me
ninių nuotraukų, priklausančių “Žy
dėjimo” ciklui.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE pirmą savo koncertą surengė 

■ naujasis kamerinis choras, įsteigtas 
ir vadovaujamas Povilo Gylio. Be
veik visi jo nariai yra konservatoriją 
jau baigę ar ją bebaigiantys chorve
džiai. Programon buvo įtraukti K. 
Monteverdžio, H. šiuco, J. S. Bacho, 
I. Stravinskio, P. Hindemito, A. Šen- 
bergo, P. Ebeno, Z. Sestako kūriniai. 
Pasak muzikologo Jono Bruverio, 
koncerte išryškėjo darbo pradžios 
nesklandumai. Didinant garso jėgą, 
nesykį suiro balsų tembrų vieningu
mas, skambesio kokybė bei grožis.

RESPUBLIKINES 1981 M. PRE
MIJOS paskirtos: A. Bernotui — už 
eilėraščių rinkinį “Paglostyk žolę”; 
L. Gutauskui — už eilėraščių knygas 
vaikams “Juoda žemelė — baltas py
ragėlis” ir “Dangaus kalvis perkū
nas”; filologijos dr. V. Kubiliui — 
už monografiją “Kazio Borutos kū
ryba”; kompoz. F. R. Bajorui — už 
sonatą smuikui ir fortepijonui “Pra
bėgę metai”, lietuvių liaudies dainų 
ciklą balsui ir fortepijonui “Auki, 
auki, žalias berže”; smuikininkui R. 
Katiliui — už koncertines progra
mas ir muzikos garsinimą 1975-80 
m.; rež. L Petrovui — už Vilniaus 
rusų dramos teatre paruoštus spek
taklius, kurių sąraše yra J. Grušo 
“Barbora Radvilaitė”; dail. R. Ja- 
sudytei — už Vilniaus universitetui 
sukurtus gobelenus “Broleliai”, “Gul
belė”, “Sesulės” iš triptiko “Kovos 
su kryžiuočiais”, gobeleną “Daina” 
iš ciklo “Lietuva”; dail. S. Jasioniui 
— už tapybos darbus kaimo temo
mis, portretą “Antanas Strazdas”, 
gamtovaizdžius “Balandis”, “Liepa”, 
“Vasarai baigiantis”, “Ruduo - prie 
Būtingės”.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
aktoriaus meistriškumo katedra gy
venimam išleido XXIII-ja savo auk
lėtinių laidą, kurią sudarė 13 jau
nųjų aktorių, paruoštų katedros ve
dėjos prof. I. Vaišytės, vyr. dėstyto
jos J. Ušinskaitės. Diplominiai jų 
spektakliai buvo suvaidinti Vilniaus 

i dramos teatre. Į juos buvo įtrauktos 
V. Šekspyro, J. B. Moljero kūrinių 
ištraukos, M. Gorkio pjesė “Miesčio- 
nys”, vaidinimas J. Biliūno kūrybos 
motyvais “Nepramintais takais”, V. 
šuškino apsakymų inscenizacija “Bū
na! . . Pasitaiko!” ir tradicinis “Pas
kutinis užsiėmimas”. Kartu su būsi
mais aktoriais debiutavo ir sceno
vaizdžius sukūrusi jaunoji dail. N. 
Livontaitė. Jaunieji aktoriai įsijungs 
į Vilniaus, Paneyėžio ir Šiaulių dra
mos teatrus. V. Kst.
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H0LKRI1 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

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

AKTYVAI —virš 19 milijonų

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

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 18’/j% 
term, indėlius 6 mėn. 18 %
term, indėlius 1 metų 17 %
term, indėlius 3 metų 15 %
pensijų s-tq 14 %
tapomųjų s-tų ..................11 %
spec. taup. s-tų 14 %
depozitų-čekių s-tų .............6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 20!Ą%
mortgičius nuo .................19!Ą%
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 cheųues). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sųskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

OTEDUABI’C EIIDC 406 Roncesvalles Avė.OlErnANd rUIld Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

----------------------o----------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

PROGRESS
REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) 
Automobilio saugumo pažymėjimai

Telefonas 531-1305
(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
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
e Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių e 
e Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas e

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas
■

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sportę Sąjungos centro valdyba. Iš kairės: Sigitas Krašauskas. Algimantas 
Banelis, Mečys Empakeris, pirm. Pranas Berneckas, Mindaugas Leknickas, Jonas Nešukaitis (visi torontiečiai). Trūksta 
klevelandiečio Algirdo Bielskaus

AfA 
RIMUI KLEVUI 

tragiškai mirus,
jo tėvus EUGENIJĄ ir LEONĄ, jų dukrą MARGARITĄ 
KLEVUS giliai užjaučiame ir kartu liūdime _

Bronė, Bronius ir Algis Venslovai 
Stoney Creek, Ont.

MIELAI

AfA
LIUDAI KRAKAUSKIENEI

mirus,
jos vyrą ANTANĄ, dukrą ELVYRĄ su vyru, jos seseris 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdime —

Ona Vilkelienė
Anelė Berškienė
Marytė Dunčikienė

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kios naudos neturėjo nei Alber
ta, nei jo vartotoja Kanada, iš
metanti dideles savo dolerių su
mas užsieniui ir tuo pačiu silp
ninanti dolerio vertę.

Spauda, vertindama pasirašy
ta sutartį, pripažįsta, kad ji bu
vo neišvengiama, tačiau kelia 
klausimą, kodėl buvo sugaišta 
net 16 mėnesių, padariusių daug 
žalos. Esą dabar reikės nema
žai laiko, kol pabėgęs kapitalas 
vėl grįš naftos pramonėn. Bus 
gerokai suvėlintas siekis turėti 
pakankamai savos naftos, kad 
jos nereikėtų įsivežti iš užsie
nio. Daug kam naujoji sutartis 
primena 42 dienas trukusį Ka
nados paštininkų streiką. Jis 
taip pat padarė daug žalos be 
jokio konkretaus tikslo, nes bu
vo patenkinti beveik visi pašti
ninkų unijos reikalavimai, at
mesti prieš streiko pradžią. Pa
našiai įvyko ir su nafta. Alber
tos premjeras P. Lougheedas iš
sikovojo 75% pasaulinės kainos 
kaip buvo reikalavęs. Tokiu at
veju beprasmiškais atrodo net 
ir konservatorių vyriausybės nu
vertimas bei 1980 m. pradžioje 
įvykę federacinio parlamento 
rinkimai, atnešę pergalę libera
lams. Konservatorių ministerio 
pirm. J.. Clarko vyriausybė jau 
buvo pasiekusį naują naftos su
tartį su Alberta. Ją paklupdė 
galiono benzino pabranginimas 
18 centų specialiu mokesčiu Ka
nados iždui. Nors liberalai buvo 
pažadėję pigesnes naftos kainas, 
per vienerius metus galionas 
benzino pabrango nuo $1.15 iki 
$1.75. Su naująja sutartimi tas 
benzinas pabrangs iki $3.60 ar 
galbūt dar daugiau. Dėlto libe
ralus lig šiol stropiai remiantis 
dienraštis “The Toronto Star” 
savo rugsėjo 3 d. vedamajame 
staiga prašneko apie pažadų pa
žeidimą, kuris gali sumenkinti 
kanadiečių pasitikėjimą libera
lais ir jų vadu P. E. Trudeau.

Pylos tenka ir Ontario prem
jerui J. Davis, smerkusiam per- 
augštas naftos kainas, kai sutar
ties su Alberta siekė ministeris 
pirm. J. Clarkas. Tada buvo sa
koma, kad Ontario pramonė ne
galės pakelti naftos bei jos ga
minių pabranginimo. Paskuti
niame Ontario biudžete prem
jero W. Davis vyriausybė staiga 
įvedė provincinį 20% pajamų 
mokestį benzinui bei alyvai, jį 
susiedamas su vartotojų moka- 
mom kainom. Kai jos pakyla, 
padidėja ir provincinio iždo pa
jamos. Dabar tų padidėjimų bus 
tikrai daug su augančiomis naf
tos kainomis. Pasak Toronto 
dienraščio “The Globe and 
Mail”, 1981-82 m. Ontario val
džia iš provincijoje parduoda
mų naftos gaminių gaus nema

žiau kaip $905 milijonus. Šiuo 
savo veiksmu ji prisidės ypač 
prie benzino kainų didinimo, 
pakeldama tas kainas, kurias 
buvo numačiusi naujoji Kana
dos ir Albertos vyriausybių su
tartis. Dienraštis primena skai
tytojams, kad iš bendros litro 
benzino kainos Ontario valdžiai 
tenka 6%, o tokio mokesčio ne
turinti Alberta už litrą parduo
damos naftos tegauna 4,8%.

Naftos sutartį šiltai sutiko 
verslininkų sluogsniai, numa
tantys kapitalo grįžimą Kana- 
don, dolerio vertės pakilimą, 
darbų pagausėjimą. Panašios 
numonės yra ir Kanados vyriau
sybė. Pradžioje doleris iš tik
rųjų pradėjo kilti, bet jo kilimą 
vėl sustabdė Kanados banko žy
miau sumažintos palūkanos pa
skoloms. Toronte ir kituose 
miestuose pradėjo organizuotis 
21% mortgičių negalintys pa
kelti namų savininkai. Netgi or
ganizuojama jų protesto kelionė 
autobusais rugsėjo 15 d. Ota- 
von, demonstracijos prie par
lamentų rūmų, kai ten bus su
sirinkę pagrindiniai liberalų 
parlamentarai aptarti infliacijos 
problemų. Apie kelionę auto
busais Otavon kalba ir kaiku- 
rie montrealiečiai. Mortgičių pa
brangimas nuo 10,5% iki 21% 
daug kam yra nepakeliama naš
ta, vedanti prie neišmokėtų na
mų pardavimo, šį klausimą da
bar jau pradėjo svarstyti ir Ka
nados ministerių kabinetas. Su
mažinus paskolų palūkanas, 
krinta dolerio vertė, o jas pa
didinus, kanadiečiai negali pirk
ti ir išlaikyti namų. P. Heylle- 
ris, kadaise buvęs žymus libe
ralų veikėjas, ilgametis minis
teris ir netgi ministerio pirm. 
P. E. Trudeau pavaduotojas, šią 
problemą gvildena savo savai
tinėje skiltyje “The Toronto 
Sun” dienraštyje. Įsidėmėtina, 
kad būdamas liberalų vyriausy
bėje, jis jieškojo būdų parduo
damų namų kainoms sumažinti, 
bet nesusilaukė pritarimo. Dėl
to pasitraukė iš valdžios ir iš 
liberalų partijos, vėliau netgi 
perėjo pas konservatorius. Savo 
skiltyje P. Hellyeris teigia, kad 
mortgičių naštai sumažinti tėra 
vienintelė išeitis. Valstybinis 
Kanados bankas turi atsisakyti 
perdaug augštų palūkanų Kana
dos dolerio vertei išsaugoti. Ta
da gerokai pabrangtų iš JAV 
Kanadon įvežami vaisiai ir dar
žovės, Floridoje kanadiečių pra
leidžiamos atostogos, bet pake
liami pasidarytų mortgičiai na
mų savininkams. Esą šiuo atve
ju pirmon vieton turi būti sta
tomas pastogės užtikrinimas ka
nadiečiams, o ne jų atostogos 
bei kelionės JAV, amerikietiški 
vaisiai ir daržovės ant kanadie
čių stalo.

A. E. LePAGE Daiva T. Dalinda, B. A.

SPORTAS LIETUVOJE
Maratoninio plaukimo varžybos 

buvo surengtos Kuršių mariose. Jose 
plaukikams teko įveikti beveik 10 km 
nuotolį nuo Ventės Rago iki Nidos 
uosto vartų. Atrankiniu būdu į šias 
varžybas pateko šeši stipriausi 
plaukikai. Trečią kartą iš eilės 
laimėtoju tapo Kauno kūno kultūros 
instituto dėstytojas Raimundas 
Bačiliūnas, Nidon atplaukęs per 2 
vai. 35 min. 58 sek. Antroji vieta su 2 
vai. 36 min. 15 sek. teko Kauno 
politechnikos instituto studentui 
Hariui Savičiui, trečioji su 2 vai. 45 
min. 35 sek. — Kauno kūno kultūros 
instituto studentui Romui Janavi
čiui. Du pastarieji savo jėgas 
maratoniniame plaukime bandė 
pirmą kartą. Beveik visi šių varžybų 
dalyviai buvo kauniečiai.

Sąjunginėse kulkinio šaudymo var
žybose Maskvoje pasižymėjo vilnietė 
Auksė Treinytė. Ji išsikovojo I vietą 
šaudymo pratime PP-2, pneumatiniu 
pistoletu išmušusi 383 taškus. Antrą 
vietą užėmė L. Afanasjeva iš Rovno 
su382 tšk., trečią — T. Kalinina iš 
Lvovo su 381 tšk.

Lietuvos augštojo pilotažo pir
menybės susilaukusios ir svečių 
lakūnų, įvyko Kapsuke (Marijam
polėje). Pirmenybių čempijonu buvo 
pripažintas vilnietis R. Paksas, II vie
toje palikęs kaunietį L. Jonį, III — 
leningradietį N. Timofejeva. Dviejų 
pratimų varžybas dėl S. Dariaus ir S. 
Girėno taurės taip pat laimėjo R. 
Paksas.

Sąjunginėse 14-15 metų amžiaus 
jaunių plaukimo pirmenybėse 
Jerevane čempijone tapo Kauno 
XXV-sios vidurinės mokyklos devin
tokė Raminta Šupilaitė, 100 m. nu
gara nuplaukusi per 1 min. 7,8 sek.

Vilniaus aeroklubo skraidymo 
aikštelėje Kiviškėse 10 dienų kovojo 
parašiutininkai iš Lietuvos, Sovietų 
Sąjungos, Čekoslovakijos, R. Vo
kietijos, Bulgarijos, Lenkijos, Veng
rijos, Rumunijos, Š. Korėjos ir 
Kubos. Pirmą kartą tokio masto var
žybose Lietuva turėjo atskirą savo 
rinktinę. Jos atstovai dviejose 
rungtyse iškovojo sidabro, keturiose 

, — bronzos medalius. Bendroje 
komandinėje įskaitoje I vietą užėmė 
Sovietų Sąjungos rinktinė, II — 
Lietuvos, III — Čekoslovakijos. 
Moterų grupėje laimėtojomis tapo 
sovietės, vyrų — čekoslovakai. Šiose 
grupėse Lietuvos parašiutininkės ir 
parašiutininkai užėmė trečiąsias 
vietas. Moterų grupės čempijonės 
vardą išsikovojo gomelietė J. 
Marakucka, vyrų —Sovietų Sąjungos 
rinktinei priklausęs V. Valiūnas, 
Gudijos lietuvis.

Akademinio spartakiados irklavi
mo varžybos įvyko Trakuose. Jose 
pirmą vietą su 325,5 taško išsikovojo 
Lietuvos merginos, o Lietuvos vai
kinai su 338 taškais atsidūrė tik IV 
vietoje. Dėl jų Lietuvos irkluotojų 
rinktinei, bendroje įskaitoje surin
kusiai 663,5 tšk., teko tik III-ji vietą. 
Guodžiamasi, kad tokią prizinę vietą 
Lietuvos moksleiviai užėmė pirmą 
kartą spartakiados istorijoje. Mergi
nos galėjo laimėti dar daugiau taškų, 
bet stipriausios irkluotojos sparta
kiadoje negalyvavo. Tuo metu joms 
teko ruoštis pasaulinėms jaunių irk
lavimo varžyboms Bulgarijoje.

Skautų veikla
• LSS vadovų-vių sąskrydis Dai

navoje — rugsėjo 26-27 d.d. Regis
truotis — iki rugsėjo 14 d. adresu: 
v.s. J. Paronis, 6219 S. Whipple St., 
Chicago, Ill. 60629, UA. Sąskrydžio 
mokestis $40, įskaitant maistą ir pa
talpas, gali būti siunčiamas su re
gistracijos lapu arba sumokamas at
vykus į sąskrydį. Programa: šešta
dienį, rugsėjo 26, 8 v.r. — registra
cija, pusryčiai. Po to — atidarymas, 
susipažinimas, pranešimai, temos, jų 
diskusijos grupėmis ir bendrai. Re
gistruojantis pageidaujama pranešti, 
kuriose diskusijų grupėje būtų nori
ma dalyvauti. Temos — pagal LSS 
tarybos komisijų sritis: lietuvišku
mo, ideologijos, tarpt, ryšių, spau
dos, skautybės fondo, veiklos ir kt.

• Rugsėjo 16 d., 7.30 v.v., “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų vadovų-vių 
posėdžiai Prisikėlimo patalpose — 
pirmiausia atskiri, paskui bendras. 
Kviečiami visi ir visos vadijų nariai- 
rės būtinai dalyvauti.

• Spalio 4, sekmadienį, “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntai Toronto salo
se turės bendrą iškylą, kuria bus 
pradedama žiemos sezono veikla.

• Romuvai aukojo: J. Lasys $100, 
Br. Bijūnas — $50. Skautiškas ačiū.

• Romuvai aukojo: L. Kirkilis $50, 
V. A. Nakrošiai, K. Kaminskas ir A. 
Stuopis po $10, Z. Jackus $14, B. Re
meika $5; V. Krikščiūnas $4. Ačiū vi
siems. C. S.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

Tei. 537-3431
Namų 494-0605

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus 
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant 
namus ir t.t. LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame f* JB A J| JK
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------- ----------

MOKA:
18,/2% už 90 dienų term, indėl.
18 % už 6 mėn. term, indėlius
17 % už 1 m. term, indėlius
15 % už 3 m. term, indėlius
18 % už pensijų ir namų planų
14 % už specialių taup. sqsk.
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:

20V4% už asm. paskolas

19’/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 28 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 sqskaitu 
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

TTA A Rezidencinės ir komercinės nuosavybėsĮ j y Į Į xApartamentai • Kondorniniumai • Nuomojimas 

P T? A T IT Angelė E. Karnienė 
JLVJLjZA.JLj REALTOR • • • BROKER a a o NOTARYTĮ Qrp Ą HR T? 3701 Gu,f Boulevard, St. Petersburg Beach, FL 33706 
JLu 1 A. 1 JL Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St • LE 1-3074 o Sav. P. Uibalis

AUTOMOTIVE FIBER
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

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

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

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

TIM’S AUTO BODY LTD
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius. 
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.) „„„
Toronto, Ont., M6R 1 VS FILTS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
“SOVIET GENOCIDE IN 

LITHUANIA”
Pastabos dėl dr. Jono Balio pastabų

VLIKo valdybos (ne VLIKo) vice
pirmininkas dr. Jonas Balys savo pa
stabose (1981.V.25) dėl mano recen
zijos “Soviet Genocide in Lithuania” 
nori įtikinti “Tėviškės Žiburių” skai
tytojus, kad sovietų NKGB komisaro 
pavaduotojo Serovo instrukcija be 
datos faktiškai yra NKVD 1939.X.11 
įsakymas Nr. 001223. Esą “dėl ter
minologijos nėra problemos”, nes 
“abu pavadinimai NKVD ir NKGB 
buvo pavartojami pagrečiui” (pa
braukta dr. J. Balio). Čia dr. Balys 
klysta. NKGB atsirado tik nuo 1941 
pradžios, todėl 1939 m. nebuvo ir ne
galėjo būti pavartojimo pagrečiui 
(1941 m. deportacijas vykdant, NK
GB ir NKVD veikė sutartinai: NKVD 
kariniai daliniai sudarė deportuoja
mųjų konvojus ir vykdė areštus). Be 
to, Serovo dokumentas yra instruk
cija “o poriadkie provedenja opera-

ciji po vyseleniju”, ogi 1939.X.11. do
kumentas yra įsakymas “about the 
accounting concerning the anti-so- 
viet element”.

“Soviet Genocide in Lithuania” 
knygoje klaidingas tapatinimas Se
rovo instrukcijos be datos su 1939. 
X.11 NKVD įsakymu 001223 ne tik 
sudaro pagrindą abejonei pačios 
instrukcijos autentiškumu, bet ir 
kenkia kitų knygos teiginių patiki
mumui. Anot paties dr. Balio, “pra
bilti į žmonių sąžinę” galima tik tie
sa.

O kad Berzinš, Kasias ar VLIKo 
komisija tą klaidą kartojo, nuo to ji 
netopa tiesa. Reikia tikėti, kad ati
tinkami leidiniai ateityje tos klaidos 
nebekartos. Dr. Balio minimas Kai
me kaip tiktai Serovo instrukcijos 
nesieja su NKVD 1939.X.11 įsaky
mu 001223. Bet jis Pajaujo knygoje 
necituojamas ir į bibliografiją ne
įtrauktas.

Dr. Baliui užkliuvo ir recenzento 
pastaba apie karo aplinką. Jis nepa

galvojo apie knygos skaitytoją ame
rikietį ir jam nekilo klausimas, kad 
tam skaitytojui paveikti labiau tiktų 
ne karo meto, o pokarinių sovietinių 
žiaurybių pavyzdžiai. Mjr. J. Tom
kaus atvejį spaudoje yra detaliai pa
aiškinęs VI. Domeika. Tik dr. Balys 
gal tai pamiršo. Beje, Vaitiekūnas 
lig šiol dar nėra buvęs VLIKo valdy
bos nariu.

Vytautas Vaitiekūnas

VILNIAUS ADMINISTRACIJA
Šiuo metu mūsų tauta yra atsidū

rusi kryžkelėje. Vienas kelias — kur
ti Lietuvą be jokių kompromisų 
marksizmui-leninizmui bei lietuviams 
komunistams, kurie tik padeda nai
kinti tautos sielą. Kitas kelias — 
pražūties, kuriuo šiuo metu eina dau
gelis mūsų išeivijos veikėjų. Argi 
mūsų tikėjimas ir mūsų principai 
gali būti suderinami su bendradar
biavimu su baisiausiais mūsų tautos 
išdavikais bei priešais?

Vardan ko mes bendradarbiauja
me su jais? Vardan tautos ateities, 
vardan vienybės, vardan pagalbos 
mūsų tautai? Kodėl mes, lietuviai, 
pasiduodame įtakai, kuri mus žudo?

Kur mus nuvedė unija su Lenkija? 
Kur mus nuvedė 1940 metai? Kur 
mus nuves pažiūra, kad išdavikas ko
munistas ir nekomunistas bei lais
vas tikintis lietuvis gali turėti bend
rą kalbą? Kada mes pagaliau supra
sime, kad tarp išdaviko lietuvio ko
munisto ir okupanto komunisto ruso 
nėra jokio skirtumo?

Kas gi yra generolas V. Vitkaus
kas, A. Sniečkus, J. Paleckis, M. 
Gedvilas, A. Venclova ir kiti pana
šūs lietuviai komunistai? Tai žmo
nės, kurie įnešė juodą dėmę mūsų 
istorijai. Tai mūsų tautos duobkasiai, 
kurie kasė duobę eilę metų mūsų ti
kėjimui ir Lietuvos nepriklausomy
bei.

Mūsų tauta šiandieną dega neapy
kanta viskam, kas rusiška ir komu
nistiška okupuotoje Lietuvoje. Ar 
mūsų veikėjai įsivaizduoja, kas at
sitiktų okupuotoje Lietuvoje, jeigu 
nebūtų rusų kariuomenės? Lietuva 
paskęstų kraujo jūroje, kuri atsiras
tų iš keršto bei neapykantos dabar
tinei santvarkai ir tautos išdavikams.

Z. Cesna savo rašinyje “Vilniaus 
administracija — išdavikiška ar pat
riotinė?” pavaizduoja A. Sniečkų ir

J. Paleckį kaip Lietuvos patriotus. 
Jis yra nevienas, kuris stengiasi pa
rodyti mūsų tautos išdavikus kaip 
didvyrius. Tai Maskvos KGB linija. 
Gaila tik, kad ant tos meškerės pa
kliūva kaikurie naivūs patriotai už
sienyje. Okupuotoje Lietuvoje žmo
nės tai aiškiai mato ir komunistinių 
veikėjų nelaiko didvyriais. Pvz. M. 
Sumauskas gyveno Panemunėje, kur 
ir aš gimiau. Lietuvos nepriklauso
mybės laikais už komunistinę veiklą 
sėdėjo kalėjime. Jo pasaulėžiūra yra 
visai svetima mūsų tautai. Dėlto jis 
negali būti vaizduojamas didvyriu, 
kaip tai daro Z. Cesna.

Man teko pačiam pažinti daug Sau
gumo tarnautojų, kompartijos veikė
jų, senų ir jaunų partijos narių. Tik 
maža dalis jų yra lietuviai ir galvoja 
apie lietuvių tautą. Išdavikai niekad 
neveda tautos jai naudingu bei tei
singu keliu.

Vidimantas Valatka

BE GINTARO ŽEMES
Labai seniai aš palikau savo gin

taro žemę. Ir iškeliavau į platų pa
saulį su viltimi vėl į ją sugrįžti. Po 
ilgų, sunkių kelionių ir klajonių aš
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apsistojau vienoje didelėje valstybė
je, kur ir dabar gyvenu.

Bet mano mintys ir mano ilgesys 
neša mane į gimtosios žemės Baltijos 
krantus.

Mažas būdamas ganiau avis ir kar
ves. Atėjus rudeniui, ėjau į mokyk
lą. Lankiau žemės ūkio kursus. Vė
liau Jaunųjų Ūkininkų Ratelyje da
lyvavau. Bet ūkininku būti nebuvo 
jokio noro. Lankiau gimnaziją ir ją 
baigiau. Vėliau studijavau literatūrą. 
Mane viliojo poezija ir proza, muzika 
ir menas.

Man begyvenant naujoje valsty
bėje, sušlubavo sveikata ir atsidū
riau psichiatrinėje ligoninėje, kur ir 
dabar esu. Ten jokios ramybės nei 
poilsio nerandu.

Šiais metais liepos 16 d. suėjo man 
65 metai amžiaus, iš kurių 29 metai 
praėjo ligoninėje. Deja, galo dar ne
matyti.

Mano gyvenimas nukeltas į gim
tuosius namus, tenai, kur Baltija 
skalauja .gintaro krantus. Jaučiu jos 
sielvartą ir kančias. Visame pasauly
je nėra vietos Dievui. Visur vyrau

PENSININKAMS...
PRAŠYMAI ONTARIO NUOSAVYBĖS 

MOKESČIŲ NUOLAIDOMS GAUTI
Pernai Ontario provincija mokestinę kreditų sistemą pensininkams 
pakeitė nauja programa, būtent, nuosavybės ir pardavimo mokesčių 
nuolaidų programa, siekiančią palengvinti savivaldybės, mokyklos ir 
pardavimo mokesčius. Nuosavybės mokesčių nuolaida (Property 
Tax Grant) iki $500 šeiminiam vienetui duodama kasmet dviem iš- 
mokėjimais. Pardavimo mokesčių nuolaida $50 duodama au
tomatiškai kasmet kiekvienam Ontario gyventojui, turinčiam 65-rius 
metus amžiaus ar daugiau.

NUOSAVYBĖS MOKESČIŲ NUOLAIDOS

PRAŠYMAI

1980 metų nuosavybės mokesčių nuolaidos buvo išmokėtos vienu 
ypu. 1981 metais jos išmokamos dviemis dalimis. Pirmoji dalis, au
tomatiškai išmokėta pavasarį, buvo lygi pusei jūsiškės 1980 metų 
nuolaidos.
Gauti antrajai daliai privalote įteikti prašymą pajamų ministe
rijai.
Jei gaunate federacinę senatvės pensiją (Old Age Security) Ir turite 
teisę į ją, gausite prašymo blanką nuosavybės mokesčių nuolaidai
1981 metų rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje. Tie, kurie pasieks 65 
metų amžių tarp rugsėjo ar gruodžio mėnesių, gaus prašymų blan
kus 1982 metų pradžioje.

Pensininkai, kurie dar neturi teisės į federacinę senatvės pensija, 
bet anksčiau įrodė savo teisę į nuosavybės mokesčių nuolaidą, taip 
pat gaus prašymų blankus.
Pajamų ministerija siunčia prašymų blankus tiktai tiem pensinin
kam, kurie, manoma, turi teisę į minėtą nuolaidą. Jeigu negausite

prašymo blanko iki rugsėjo 21 dienos ir manysite, kad turite teisę, 
kreipkitės į nemokamai pasiekiamą Informacijos Centrą.

TURI TEISĘ
Jei esate 65-rių metų amžiaus ar vyresnis ir turite ar nuomojate 
namą, galite gauti nuosavybės mokesčių nuolaidą iki $500.
Jei esate nuomininkas, jūsų nuolaida bus 20% jūsiškės nuomos 
arba $500, žiūrint kuri suma yra mažesnė.
Jei esate savininkas pagrindinės rezidencijos, jūsiškė nuolaida 
bus lygi jūsų nuosavybės mokesčių sumai arba $500, žiūrint kuri 
suma yra mažesnė.
Jei esate vedęs ir gyvenate su savo sutuoktiniu ar sutuoktine arba 
dalinatės savo patalpa su kuo nors kitu, turinčiu per 65-rius metus 
amžiaus, — bus duodama tik viena nuolaida.
Jei dalinatės savo namu su kuo nors kitu, ne savo sutuoktiniu, turin
čiu per 65-rius metus amžiaus, — nuolaida bus padalinta pagal nuo
mos dydį arba nuosavybės mokestį.

Pasistenkite rūpestingai užpildyti 
savo prašymų blankus!

IŠIMTYS
Jei gyvenate slaugos namuose, senelių prieglaudoje arba 
panašioje institucijoje, neturite teisės į nuosavybės mokesčių 
nuolaidą, nebent pilnai padengiate slaugos išlaidas ir institucija 
moka savivaldybės bei mokyklų mokesčius.
Jei gyvenate nuosavybėje, atleistoje nuo mokesčių, neturite 
teisės.
Tačiau, jei persikeliate į nuo mokesčių atleistą nuosavybę, slaugos 
namus, senelių prieglaudą arba panašią instituciją 1981 metais, — 
turite teisę į nuosavybės mokesčių nuolaidą, nustatomą pagal iš
laidas, padarytas patalpoje, gyventoje prieš persikėlimą.
Jei atvykote gyventi į Ontario provinciją 1981 metais, jūsų nuo
savybės mokesčių nuolaida bus apskaičiuota pagal išgyventą laiką 
Ontario provincijoje.

PARDAVIMO MOKESČIŲ NUOLAIDOS"

Pardavimo mokesčių nuolaidos — $50 čekiai bus išsiuntinėti au
tomatiškai visiems Ontario pensininkams spalio mėnesį.

NEMOKAMA INFORMACIJA

Raskite keletą ekstra minučių užpildyti savo prašymo blan
kui ir dar kartą rūpestingai peržiūrėkite. Tai palengvins 
ministerijai patikrinti jūsų prašymą ir paruošti jums čekį. 
Čekiai bus pradėti siuntinėti antrojoje spalio mėnesio 
pusėje.

Metropoliniame Toronte skambinti telefonu 965-8470
Telefoninėje srityje 807 prašykite telefonistę numerio Zenith 8-2000
Visose kitose srityse skambinkite 1-800-268-7121

Ministry George Ashe
, Minister

Ot T. M. Russell
Revenue Deputy Minister

Ontario

ONTARIO MOKESČIŲ NUOLAIDOS 
VYRESNIESIEMS PILIEČIAMS

ja nihilistinė dvasia.
Be Dievo žmonės sužvėrėjo. Visur 

veiksmas ir dantų griežimas. Ir kas 
jį pagydys be Dievo Tėvo, Jėzaus 
Kristaus ir Dievo Motinos meilės?

Nėra meilės ir pagarbos žmogui. 
Vieni kitus žudo, naikina. Tai tokį 
laikotarpį gyvena mūsų dvidešimtas 
amžius.

Jei norime išsivaduoti iš šių die
nų gyvenamos tragikos ir chaoso, tu
rime eiti šviesos, tiesos ir meilės ke
liu, kurį nurodė mums visiems mū
sų visų Gerasis Kūrėjas.

Viktoras Dumbliauskas

NEGALIU SKAITYTI
Daug metų prenumeravau “Tėviš

kės žiburius” ir su malonumu skai
čiau. Deja, mano akys nebetarnauja 
— viena tik tematau. Esu 92 metų. 
Taigi atsiprašau, kad ateityje nebe
galėsiu daugiau Tamstų leidžiamo 
savaitraščio prenumeruoti. Linkiu 
sėkmės Jūsų darbe.

P. Misevičius

Šypsenos
Kur tu rasi?

“Kur tu šiandien rasi tokį 
lietuvį, kuris geruoju prisipa
žintų klystąs, o savo ideologinį 
ar ir asmeninį priešininką lai
kytų teisiu?” (Bronys Raila).

Menas Ir karas
Berniukas, pamatęs kine, 

kaip indėnai dažo veidus, pa
klausė tėvą kodėl jie taip daro. 
Tėvas atsakė, kad jie ruošiasi 
kariauti. Vakare berniukas pri
bėgo prie tėvo šaukdamas:

— Tėte, bėkime! Mama ruo
šiasi kariauti!

Tortas elgetai
Suskamba durų skambutis. 

Išeina šeimininkė. Prie durų — 
apdriskęs valkata.

— Ar negalėčiau, poniute, 
gauti gabaliuką torto? Jau dvi 
dienas esu nevalgęs.

— Kodėl gi torto, o ne duo
nos?

— Mat šiandien mano gimta
dienis. . .

Artistės
Greta Garbo kartą sutiko Kla

rą Bow su vyru.
— Matau, kad tavo vyras 

šiandien apsivilkęs naujais dra
bužiais.

— Klysti! Naujas ne drabu
žis, o vyras!

Montgomery jaunystė
Vienoje Londono mokyklų 

yra 1915 m. klasės dienynas, 
kuriame yra mokytojo įrašas 
apie septyniolikmetį mokinį:

“Atsilikęs pažangume. Tin
gus, neteikiąs jokių ateities vil
čių”. Knygos skiltyje “pavardė 
ir vardas”: Robert Montgomery. 
Tas mokinys buvo garsusis ang
lų generolas Montgomery.

Parinko Pr. Alš.

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

2299 Dundas St. W., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario 
M6R 1X7 namM 233-0303
(Kampas Bloor ir Dundas St.) įstaigos (416) 537-2643

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

Optometristas 
Dr.R.J. Lapienis 
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

Tel. 621-5050 
Talkininkas (Associate) 
J. S. POLLOCK, O.D.

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ 
TONY GENYS 2 3 1 - 2 8 3 9 
PAUL K O L Y č I U S 789-154 5
VACYS ŽIŽYS 232-1990

metu ekskursijos
l VILNIŲ

30
dar yra vietų

Spalio 9
dar yra vietų

Ekskursijos 8 dienų 
Kaina - $1,365.00. / 
Galima sutvarkyti ir 
dviem savaitėm, jei 
norima aplankyti ir kitus 
Europos miestus.

BOOKBINDING STUDIO 
SAMOGITIA 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

g HAMILTON
(Atkelta iš 4-to psl.)

rugsėjo 19 d. išteka už dr. R. Tytus. 
Ta proga būsimai jaunamartei ir jau
najam buvo surengti du daug arti
mųjų sutraukę mergvakariai.

“STELCO” ĮMONĖJE nuo rugpjū
čio 1 d. prasidėjo darbininkų strei
kas. Čia dirba dauguma Hamiltono 
dirbančiųjų lietuvių. Streikas, ku
riam dar galo nematyti, visiems at
neš nemažų nuostolių.

K. M.
HLŽ IR MEDŽIOTOJU GIEDRAI

ČIO KLUBAS ruošia rugsėjo 13, sek
madienį, gegužinę klubo šaudykloje 
už Kaledonijos. Pradžia — 13 v. 
Kviečiame visus dalyvauti, nes bus 
daug įdomybių: įvairūs šaudymai, 
meškeriojimai, loterija ir kitos links
mybės. Rugsėjo 26 d. prasidės var- 
žybinis klubo narių šaudymas iš 22 
kalibro. Registracija — prieš 10 v. r. 
kitą dieną bus lėkščių šaudymas.

Registruotis prieš 12 v. Ten visi 
galės įsitikinti, kad klubo pastato 
statyba jau vyksta. Valdyba

PADĖKA
Ačiū brangiems tautiečiams ir tau

tietėms už nuoširdžias vaišes, bran-' 
gias dovanas ir pagerbimą mūsų 
gūžtelės. Jūs tikrai parodėt savo šir
dies gerumą. Gerais darbais, o ne 
žodžiais jūs mylite mus. Mes jūsų ne
pamiršime Tavęs N. Stasy Aleksai, • 
Onutės ir Adolfo Godelių. Ačiū Van
dai ir Juozui Raguckams, Suzan ir 
Algiui Aleksams, Alfonsui ir Ketei ■< 
Rugieniams, Babiui Novak, Peter, 
Nowud ir kitiems geriems drau
gams. Jūsų linkėta mums laimė ir 
Dievo palaima telieka su mumis. Mes 
trokštame, kad jūsų gerumas pasi
belstų į daugelį tokių apleistų šir
džių, o mes eitume jūsų gerais pra
mintais takais. Dar kartą ačiū vi
siems —

Petrutė ir Viktoras Dums
Hamilton, Ont.

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu 
V. BAČĖNO adresu ir telefonu.

V. DAC E N AS
All Seasons Travel, B.D

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

—J———— - — . WJ - _____ * • ' '

Optical Studio 
OPTIKAS 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).

Visais kelionių 
reikalais kreiptis

V. BAČĖNAS

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

W G. DRESHER TE
tą tv INSURANCE
£)RESHER-ĮJaRAUSKAS 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

INSURANCe * Namų —- Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

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

— Klebonas kun. J. Staškus tebėra — Susituokė Jolanda Dūdaitė ir
Riverdale ligoninėje ir tikisi, kad 
netrukus galės grįžti klebonijon.

— Rugsėjo 13, sekmadienis, yra 
paskutinis įsigyti pakvietimams į a. 
a. kun. P. Ažubalio pagerbtuves rug
sėjo 20 d.

— Parapijos darbuose talkina sve
čias kunigas K. Simaitis iš Detroito. 
Praėjusį sekmadienį jis atnašavo abe
jas Mišias ir pasakė pamokslus, pa
vaduodamas vietos kunigus.

— Lietuvių kapinėms tvarkyti pa
aukojo po $100: Aloyzas Viskontas, 
John-Philip McDonald ir Mrs. Betty 
McDonald iš Otavos, Marija Levi- 
šauskienė.

— Rugsėjo 13, sekmadieni, 10 v. 
Mišios — už a. a. Jurgį ir Genovaitę 
Račius (metinės), 11 v. r. — už a. a. 
Joną Tonkūną.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos — kiekvieną sekma

dienį — 9.30 v. r.
— Sekmadienio mokykla prasidės 

rugsėjo 13, sekmadienį, 9.30 v. r.
— Moterų draugijos susirinkimas 

— rugsėjo 13 d. po pamaldų pas M. 
Reinertienę, 50 Quebec Ave., Apt. 
102. Tikimės gausaus narių ir vieš
nių dalyvavimo.

— Parapijos choras pradės savo 
veiklą pirmąja repeticija rugsėjo 14 
d., pirmadienį, 7.30 v. v., šventovė
je. Kviečiame buvusius ir naujus 
choristus įsijungti į choro eiles.

— Dėkojame svečiam kunigam už 
pamaldų atlaikymą ir ligonių lanky
mą: kun. A. Dumpiui iš Winnipego 
(rugpjūčio 30 d.), kun. sen. P. Di
liui iš Čikagos (rugsėjo 6 d.).

— Mirus kun. Algimanto Žilinsko 
tėveliui po ilgos ligos Bostone, nuo
širdžiai užjaučiame jį, šeimą, kitus 
giminaičius bei artimuosius ir kartu 
su jais liūdime.

Mirus a. a. Juozui Zurliui, 
vietoj gėlių laidotuvėms Alfon
sas ir Aldona Erstikaičiai pa
skyrė “T. Žiburiams” $30.

PADĖKA
Jūs negalit įsivaizduoti jaus

mo lietuvaitės, kuri ateina į salę 
ir mato tokį jaukų, gražų po
būvį — savo mergvakarį. Aš ne
su iš Toronto, daugumas jūsų 
manęs net nepažinojot, bet atė
jot, o kurios negalėjot ateiti, 
prisidėjo! prie įjungimo manęs 
į Toronto gyventojas.

Nuoširdžiai dėkoju to įspūdin
go mergvakario iniciatorei tetai 
dr. A. Kazlauskienei, visom ren
gėjom, viešniom, pamergėm ir 
giminėm, atvažiavusiom iš Či
kagos ir RoČesterio.

Jūsų sudėtas kraitis, nuošir
dūs linkėjimai ir mielas priėmi
mas pasiliks mano ir Edvardo 
širdyse kaip vienas to amžino 
džiaugsmo spindulys. Aš esu tik
ra, kad vedybinis mano gyve
nimas Toronte bus malonus bei 
džiugus tarp tokių nuoširdžių 
ir draugiškų žmonių.. Jaukiai ir 
maloniai praleistos valandos Jū
sų tarpe ilgai lydės mus. Ačiū.

Vilija Rasutytė, 
Čikaga, Illinois

HONEY HARBOUR parduodami 
sklypai — 6 akrų, 7 akrų, 18 akrų, 
60 akrų ir 90 akrų. Pirmieji trys — 
6, 7, 18 akrų parduodami po $10.000. 
Skambinti Jonui tel. 1-705-538-2202.

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253 
Toronte.

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė ■

savininkė V. SIM1NKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” teL 769-5009, vakarais 
teL 763-6256. Adresas: 710 Annette 
St, Toronto, Ont, vienas blokas į ry
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo
nines, laidotuvių namus ir tt. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių 
tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Bruce Dziengo.
—Ekskursija į Sv. Žemę, Romą ir 

Asyžių išvyksta šį sekmadienį, rug
sėjo 13. Grįžta rugsėjo 27 d. Su ja 
išvyksta ir klebonas kun. Aug. Sima
navičius, OFM.

— Parapijos choras pradeda repe
ticiją rugsėjo 10, ketvirtadienį, 7.30 
v.v., muzikos studijoje. Kviečiame 
naujus choristus įsijungti į mūsų pa
rapijos chorą. Vadovas ----- sol. V.
Verikaitis.

— Palaidoti iš mūsų šventovės lie
tuvių kapinėse: a.a. Marija Paukš
tienė, 79 m.; paliko sūnų Henriką ir 
dukrą Ireną su šeimomis, Lietuvoje 
— seserį Pauliną; a. a. Edvardas Pa- 
velko, 69 m.; paliko žmoną Feliciją.

— Mūsų parapija iškvietė Čikagos 
Lietuvių Operą su veikalu “I Litua- 
ni”. šiuo reikalu rūpinasi visuome
ninė sekcija, vadovaujama J. Vinge- 
lienės, su parapijos tarybos prezidiu
mo pritarimu ir pagalba. Tai didin
gas ir gražus kūrinys apie lietuvius 
ir lietuvių kovas su kryžiuočiais. Bi
lietai pardavinėjami sekmadieniais 
po Mišių salėje, šiokiadieniais bilie
tus galima įsigyti parapijos raštinėje. 
Kviečiame galinčius tapti mecena
tais šios gražios operos. Paaukojęs 
$75 tampa mecenatu ir gauna $25 
dolerių vertės bilietą bei pakvietimą 
į banketą po programos. Garbės me
cenatais tampa tie, kurie aukoja dvi
gubą mecenato kainą ar daugiau. Šis 
spektaklis Toronte įvyks lapkričio 8, 
sekmadienį.

— Pradedant rugsėjo 13 d., vaka
rinės sekmadienio Mišios bus 7 v.v.

— Pakvietimai į a. a. kun. P. Ažu
balio pagerbtuves gaunami sekma
dienį parapijos salėje po pamaldų.

— Parapijai aukojo: V. A. Kryža- 
nauskai a. a. J. Reivyčio atminimui 
$150, J. P. Barakauskai a. a. A. Gri
ciaus atminimui $100, S. B. Sakalai 
$100, H. Adamonis $50.

—' Į Kennebunkportą rugsėjo 14 d. 
atlikti rekolekcijų išvyksta kun. Ig
nas Mikalauskas, OFM.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Jo
kūbą Šimkų, užpr. duktė, 9 v. už Ago
tą ir Mykolą Batūras, už Domininką 
ir Stasį Asevičius, užpr. D. K. Batū
ros, 10 v. už Juozą Paškevičių, užpr. 
A. Z. Stančikai, 11:30 už parapiją, 
7 v. v. už Stasį Vaitiekūną, užpr. B. 
Vaitiekūnienė.

A. a. Karolis Žilinskas, 82 
metų amžiaus, mirė š. m. rug
sėjo 3 d. Miltone, Mass. Palai
dotas Bostono liuteronų kapi
nėse rugsėjo 5 d. Apeigas atli
ko velionies sūnus kun. Algi
mantas Žilinskas iš Toronto. 
Velionis paliko liūdinčią žmo
ną Augustę-Mortą (Simokaity- 
tę), sūnus Bernardą Bostone, 
Algimantą Toronte, dvi seseris 
ir keturis vaikaičius.

A. a. Liudos Krakauskienės 
atminimui vietoje gėlių Marytė 
Dunčikienė “TŽ” paaukojo $30.

A. a. Elzės Kuzmicklenės at
minimui vietoje gėlių V.A.B. 
Baubinų šeima “T. Žiburiams”’ 
paaukojo $20, A. ir V. Bentpo- 
riai — $15, O. ir J. Kirvaičiai — 
$15 (kaip užuojautą vyrui ir sū
nui su šeima).

Sukaktuvinis ateitininkų kon
gresas, paminėjęs 70 metų 
“Ateities” žurnalo nueitą kelią, 
įvyko Čikagoje rugsėjo 4-7 die
nomis Ateitininkų Namuose ir 
Jaunimo Centre. Dalyvavo apie 
500 registruotų veikėjų (moks
leivių, studentų ir sendraugių) 
ir daug svečių. Kongresas buvo 
labai darbingas bei sėkmingas. 
Iš Toronto dalyvavo: L. ir R. 
Underiai, J. ir O. Gustainiai, dr. 
J. ir A. Sungailos, E. ir J. Čup- 
linskai su šeima, A. Matulionie
nė, Br. Pabedinskienė, V. ir L. 
Kolyčiai, kun. Pr. Gaida, abu 
klierikai — Kazys Kaknevičius, 
Edis Putrimas ir kiti. Daly
vavo taipgi keliolika moks
leivių ir studentų su savo vėlia
vomis. Ypač įspūdingos buvo 
pamaldos Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje, kur dalyvavo per 
1000 tautiečių. Pamaldas laikė 
vysk. V. Brizgys, koncelebravo 
apie 15 kunigų, dalyvaujant 
vysk. A. Deksniui. Platesnis ap
rašymas — kitame “TŽ” nr.

Sukeistos nuotraukos. “TŽ” 
36 nr. yra sukeistos nuotraukos 
sol. A. Pakalniškytės ir mokyto
jų studijų savaitės. Tai įvyko 
spaustuvėje, kurioje dirba ka
nadiečiai. Atsiprašome palies
tuosius ir skaitytojus.

Stambi auka. Gauta $250 au
ka, skirta “Tėviškės Žiburiams”, 
ir šis laiškutis: “Mūsų mylimo 
vyro ir tėvo LEONO GOTCEI- 
TO brangiam atminimui auko
jame “Tėviškės žiburiams” 
$250. Žmona Elena Gotceitienė 
ir vaikai”. Dėkojame už šią 
duosnią auką lietuviškajai spau
dai ir reiškiame nuoširdžią už
uojautą velionies šeimos na
riams.

Anapilio steigėjo bei statyto
jo a. a. kun. P. Ažubalio pagerb
tuves — rugsėjo 20, sekmadie
nį. Jos bus pradėtos Velionies 
ir jo giminės paminklo šventi
nimu 5 v. p. p. lietuvių kapinė
se. Akademinė dalis su menine 
programa ir vakariene Anapilio 
salėje 5.30 Vx v. Meninę progra
mą atliks du nauji smuikinin
kai, neseniai imigravę iš Lietu
vos Regina ir Atis Bankai ir to
rontiškis “Volungės” choras. 
Pakvietimai gaunami sekmadie
nį, rugsėjo 13, parapijose po 
pamaldų arba pas G. Trinkienę 
tel. 762-9517 (po 4 v. p. p.) ir 
B. Čepaitienę tel. 621-2343.

Registracija j Augštesniuo- 
sius Lituanistinius Kursus To
ronte įvyks š. m. rugsėjo 28-29 
dienomis įprastinėje kursų vie
toje, West Park Secondary 
School, 6-9 v. v. Šiemet, kaip ir 
pernai, veiks XI, XII ir XIII už
skaitų klasės ir lietuviškai ne
mokančių klasė. Toronto miesto 
gimnazijų mokiniai už kursus 
nieko nemoka. Toronto prie
miesčių mokiniai moka $20 į 
metus, o tie, kurie gyvena už 
metropolinio Toronto ribų, mo
ka $358 į metus. Lietuviškai 
nemokančių klasės mokiniai, 
gyveną metropolinio Toronto 
ribose, moka $30 už dviejų se
mestrų kursą. Mokesčiai sumo
kami registracijos dieną.

Kursai veiks antradienių va
karais.

Kursų vedėjas
Rašytojo A. Škėmos drama 

“Živilė” bus vaidinama Toron
te West Park Secondary School 
salėje (Bloor-Dundas gatvių 
sankryžoje) rugsėjo 27, sekma
dienį, 4 v. p. p. Vaidins Los An
geles Lietuvių Dramos Sambū
ris, vadovaujamas režisorės D. 
Mackialienės. Spektaklį globoja 
— radijo programa “Tėvynės 
prisiminimai”.

“T. žiburiams”. reikalingas 
talkininkas pagelbėti ekspedici
jai antradieniais ir nuvežti savo 
automašina laikraščio siuntai į 
centrinį paštą. Tinka ir papras
tas didesnės talpos automobilis. 
Dėl sąlygų prašoma teirautis 
“TŽ” administracijoje tel. 275- 
4672.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos suvažiavimas įvyko 
rugsėjo 5-6 d. d. Čikagoje. Iš 
Toronto dalyvavo visa eilė gy
dytojų.

Toronte yra įsteigta draugija 
“Anorexia Nervosa”. Jos tikslas 
— teikti medicinines žinias apie 
ankstyvą šios ligos atpažinimą, 
sudaryti tarpusavio pagalbos 
grupes minėta liga sergančių ir 
jų tėvų, teikti informaciją apie 
atitinkamus specialistus bei li
gonines, kuriose gydoma “ano
rexia nervosa”. Minėtą organi
zaciją rekomenduoja Toronto 
Mental Health Association, 
Community Services, Clark 
Institute of Psychiatry. Keli 
šios ligos specialistai yra tos or
ganizacijos patarėjai. Organiza
cijoje yra ir lietuvių. .Informa
cijų teirautis telefonu 762-5246.

Straipsnį apie sovietų oku
puotas Baltijos valstybes iš
spausdino “The Globe a. Mail” 
rugsėjo 7 d. laidoje su antrašte: 
“Anti-Soviet feeling grows in 
Latvia”. Straipsnis paimtas iš 
laikraščio “The Economist” ir 
parašytas žurnalisto, atsilankiu
sio Rygoje. Jame sakoma, kad 
Lietuva esanti vienintelė iš 15 
Sov. Sąjungos respublikų kata
likiška ir K. Bendrija ten — 
vienijantis veiksnys, panašiai 
kaip Lenkijoje. Jos sostinėje 
Vilniuje esanti aktyvi disidentų 
grupė ir leidžia savaitinį po
grindžio laikraštį (? Red.). Esti
ja stipriai kovojanti su rusini
mu ir lengviau gali sekti Vaka
rų gyvenimą, nes pagauna Suo
mijos televizijos laidas. Latvija 
esanti produktingiausia pramo
nės srityje, bet labiausiai suru
sinta (latvių tesą 45%) ir stoko
janti maisto. Eilės stovinčios 
prie maisto krautuvių. Miestie
čiai važiuoja į Šiaulius pirkti 
maisto gaminių,' ypač dešrų. 
Protestai prieš rusinimą Latvi
joje esą nežymūs, menkai orga
nizuoti. Kartais jaunimas išeina 
į gatves su įrašais ant marški
nių “Latvian power” ir mėgsta 
giedoti senąjį Latvijos himną. 
Atviriausią protesto forma — 
sovietinių paminklų užtėplioji- 
mai ir rusų apstumdymai. Lat
vijos kompartija dar nežinanti 
kaip su tokiais reiškiniais kovo
ti.

NORITE TAPTI KUNIGU? 
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės: 
Father Nigro, Gonzaga U. 
Spokane, 99259, USA.

Brangiam sūnui, broliui

AfA
RIMANTUI KLEVUI

tragiškai žuvus, tėveliams LEONUI ir EUGENIJAI 
KLEVAMS, seseriai MARGARITAI ir giminėms reiš
kiame gilią užuojautą—

Hamiltono Mergaičių Choras
~ “Aidas”

Brangiam sūnui AfA
RIMANTUI KLEVUI

tragiškai žuvus, ilgametį KLB Šalpos Fondo darbuo
toją komiteto narį LEONĄ KLEVĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

KLB Šalpos Fondo Hamiltono skyriaus 
komitetas

LIUDAI KRAKAUSKIENEI
mirus

Windsore, Ontario, jos vyrą ANTANĄ, dukrą ELVYRĄ 
su vyru, jos sesutes Amerikoje, visus gimines bei 
artimuosius Lietuvoje ir Kanadoje, jų liūdesio valan

doje nuoširdžiai užjaučiame —

A. J. Pūkai A. O. KanapkaI

MYLIMAM TĖVELIUI
AfA 

LEONUI GOTCEITUI
mirus,

dukrą IRENĄ EHLERS su šeima ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Maironio mokykla

Tragiškai žuvus
AfA

RIMUI KLEVUI,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo tėvams LEONUI 
ir GENOVAITEI KLEVAMS, sesutei MARGARITAI 
bei kitiems giminėms ir kartu su jais liūdime —

prel. J. Tadarauskas 
kun. St. Šileika 
parapijos komitetas

AfA 
FELIKSUI JANUŠUI

mirus Čikagoje,
jo brolį JONĄ JANUŠĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame —

Jonas ir Bronė Maziliauskai
Marta Adomavičienė
Marius Šilingauskas

Ignas Urbonas

PADĖKA
Mirus mūsų brangiam vyrui ir tėveliui

A.A. LEONUI GOTCEITUI,
nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems Tėvams pranciškonams 
— Tėvui A. Simanavičiui, Tėvui I. Mikalauskui, Tėvui E. Jur- 
gučiui ir kun. J. Staškevičiui už koncelebruotas šv. Mišias, 
Rožinio maldas ir palydėjimą į kapus.

Dėkojame P. Gulbinskui už giedojimą šventovėje ir 
kapinėse. Dėkojame brangiems karsto nešėjams.

Didelį dėkingumą reiškiame visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už velionies lankymą, už 
pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu, už lankymą laidotuvių 
namuose, už maldas, šv. Mišių aukas, gėles, vietoj gėlių 
paaukojusiems TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS ir palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą.

Dėkojame p. Gataveckienei už pusryčių paruošimą. 
Ypatinga padėka priklauso Onutei Rimkevičienei už pagalbą, 
Sigitai Aušrotienei ir visoms ponioms, prisidėjusioms prie 
vaišių stalo.

Jūsų visų parodytas didelis nuoširdumas mums sunkią 
skausmo valandą pasiliks visą laiką mūsų širdyse.

Su giliu dėkingumu —

Elena Gotceitienė, sūnus Apolinaras Gotceitas, 
dukros — Elena Matulaitienė, Irena Ehlers ir 
Dalia Kazlauskienė su šeimomis

MONTREAL
Dailininkas Pr. Baltuonis, kaip 

jau buvo užsiminta “TŽ”, buvo su
žeistas krintančio stiklo Steinbergo 
parduotuvėje. Kol atvyko greitoji 
pagalba ir nuvežė sužeistąjį į arti
miausią ligoninę, nubėgo daug krau
jo. Tai labai nusilpnino ligonį. Grei
ta kraujo transfūzija išgelbėjo jo gy
vybę. šiuo metu Pr. Baltuonis jau
čiasi gerai, tik dar negali valdyti de
šinės rankos pirštų, nes krisdamas 
stiklas perkirto nervus. Operacijos 
būdu jie buvo sujungti, tačiau ner
vų suaugimo procesas yra labai lė
tas — gali užtrukti ilgesnį laiką. 
Kol kas jis negali dirbti kaip skulp
torius. Dėlto turėjo atšaukti visas 
numatytas parodas ir sustabdyti pra
dėtus skulptūrinius darbus.

Ateitininkų atstovai — inž Iz. Ma- 
liška ir abu jaunieji Mališkos daly
vavo sukaktuviniame ateitininkų

LITAS

kongrese Čikagoje.
Metinis pensininkų klubo “Rūta” 

bazaras rengiamas spalio 24-25 die
nomis. Jame ruošiasi dalyvauti gana 
daug moterų ir vyrų su įvairiais 
rankdarbiais bei dirbiniais.

Lituanistinė mokykla pradės moks
lo metus rugsėjo 12 d. tose pačiose 
patalpose St. Henry High School.

Aušros Vartų parapijos choras 
po vasaros atostogų vėl pradės gie
doti per 11 v. r. pamaldas sekmadie
niais rugsėjo 13 d.

Hamiltono lietuvių teatras “Au
kuras” lankysis Montrealyje spalio 
31 d. ir suvaidins B. Pūkelevičiūtės 
3 v. komediją “Antroji Salomėja 
painiavose”. Spektaklį rengia KLK 
Moterų dr-jos Montrealio skyrius.

A. a. Gražina Montvydaitė-Tkacz 
mirė St. Adele vietovėje. K.

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-9827

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius.................. 20%
Terminuotus vlenerių 
metų indėlius ................................. 18%
Uždarus terminuotus 
vienerių metų indėlius  ............... 19%
Specialias taupomąsias 
sąskaitas ........................................ 17%
Taupomąsias sąskaitas ................ 11%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas.......... ..................... 6%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
prekybines 
Paskolas mirties 
atveju apdraustos 
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 11
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS
1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9 — 3
Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8

Penktadieniais > 12 — 6 12 — 6

PETRAS AD

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

AMONIS
C. I. B.

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ 

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

SSB. SMITH-CORONA

Specialiai papigintomis kainomis parduodamos 

rašomosios mašinėlės 
su lietuvišku ir anglišku raidynu

Skambinti arba rašyti: STASYS PRAKAPAS, 
"SMITH-CORONA" atstovas (Dealer). Telefonas: 233-4486 
Siunčiu mašinėles į visas šalis, iškaitant Lietuvą. “Classic 12’ į Lietuvą 

kainuoja su muitu ir pasiuntimu $290.00

Mielam bičiuliui
AfA

JUOZUI DEMERECKUI
iškeliavus amžinybėn, žmonai ONAI, dukrelėm — 
VERUTEI ir DANUTEI su šeima reiškiame nuošir
džiausią užuojautą—

Romas ir Algis Michalauskai
Dalia Michalauskaitė-Taylor ir šeima

“ARO”plokštelėsVAJUS
GARBĖS MECENATAI

$1000: Irena ir Osvaldas Delkai (pasižadėjimas)

NAUJI MECENATAI:
$100: Albina ir Pranas Augaičiai, Algirdas Banelis, dr. An

gelė ir Sigitas Kazlauskai, Haris Lapas, Bronė ir Jonas Mazi
liauskai, Stasė Viskontienė, A. V. S.

Iš viso iki 1981 m. rugsėjo 3 d. surinkta............ $10,513.45

(Platesni aprašymai — “TŽ” birželio 11, liepos 2 ir 30 d.)

Mecenatai gaus nemokamai plokštelę, jų pavardės bus 
įrašytos į plokštelės viršelį. Jie bus pakviesti į “ARO” plokštelės 
sutiktuvių koncertą ir dail. Algmino meno parodą š.m. spalio 24 ir 
25 d.d. Toronte. Mecenatų sąrašas baigiamas rugsėjo 14 d. 
Prašome nedelsti.

Aukas galima įteikti “ARO” dirigentui sol. V. Verikaičiui, val
dybos nariams, choristams arba ižd. T. Stanuliui, 81 Norseman 
St., Etobicoke, Ont. M8Z 2P7, tel (416)231-4937. Aukas galima 
įnešti į “ARO” sąskaitą 6716 nr. "Paramoje” arba sąsk. 4060 nr. 
Prisikėlimo banke.

Toronto Lietuvių Vyrų Choro “Aras” valdyba


