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Boikotuoti ar priimti?
Didžiųjų tautinių švenčių progomis, kai ryškiau 

pasirodo lietuviškasis gyvastingumas, džiaugiamės savo 
jaunimu ir gyvename viltimi, kad lietuvybės ateitis 
išeivijoje yra užtikrinta. Bet tai sceninis įspūdis, 
sudarytas puošnaus paviršiaus, už kurio slepiasi daug 
mažiau viltinga tikrovė. Scenose matome žydintį jaunimą, 
bet dalykai visai kitaip atrodo parapijų kronikose. Ten 
matome vis dažnėjančias mišrias sutuoktuves, kurių 
eilėje tik retai švysteli grynai lietuviškos sutuoktuvės. To
kiai būklei esant, kyįa rūpestis ateitimi. Juk visiems 
aišku, kad jaunimui pasinešus mišrių sutuoktuvių link, 
lietuvių ateitis yra pasmerkta miriop. Jei gausioje 
tautinėje grupėje atsiranda viena kita mišri pora,nesuda
ro jokio pavojaus, bet kai taip poruojasi dauguma, iškyla 
gyvybinis pavojus. Tokia tautinė grupė išeivijoje pasmer
kia pati save tautinei savižudybei. Imant kiekvieną 
asmenį atskirai, rodos, nematyti jokio pavojaus, bet kai 
surikiuoji visus juos į vieną eilę, pamatai visą padėties 
rimtumą. Deja, daug kas jo nemato ir netgi savotiškai 
teisina, esą jie kanadiečiai ar amerikiečiai ir tedaro kaip 
jiems patinka. Tai liūdnas nesusipratimas, matantis tik
tai vieną medalio pusę. Neužmirškime, kad jie yra ne tik 
amerikiečiai ar kanadiečiai, bet ir lietuviai.

PRIEŠ didėjančią mišrių santuokų grėsmę nėra 
jokių aiškių priemonių ar receptų. Šioje srityje 
neveiksmingos nei tėvų, nei vyresniųjų pastangos, 
nes čia niekas negali įsakyti. Žymios įtakos betgi gali 

turėti jaunimo organizacijos. Jos gali sudaryti palankią 
atmosferą lietuviškom sutuoktuvėm, gali nuteikti savo 
narius jieškoti partnerio lietuvių eilėse, gali skleisti šūkį 
— lietuviška širdis jieško lietuviškos širdies, gali pokal
biais, svarstybomis ir panašiais būdais įsąmoninti 
jaunimą vengti mišrių santuokų. Kai jaunimas matys 
grėsmę ir lietuviškos santuokos gyvybinę reikšmę, nu
kreips savo pajieškas ir savo širdis į lietuviškas gretas, 
kur, bent kol kas, yra gražaus pasirinkimo. Jeigu jaunimo 
organizacijose, ansambliuose prigytų mintis bei ryžtas 
kurti lietuviškas šeimas, mūsų išeivijos ateitis sušvistų 
naujomis viltimis. Ta linkme turėtų pajudėti visos 
lietuvių jaunimo organizacijos ir skatim sąjūdį kurti 
lietuviškas šeimas. Iki šiol nebuvo girdėti ryškesnio balso 
iš organizacijų pusės. Nei suvažiavimuose, nei stovyklose, 
nei susirinkimuose sutuoktuvių klausimas nekeliamas. 
Jis, matyt, laikomas grynai asmeniniu reikalu ir nedrįs
tama kalbėti viešumoje, nors tai gyvybiniu dalykas. Negir
dėti tuo reikalu kalbant nei parapijose. Tyli ir jaunimo 
spauda. Atrodo, tylėjimu norima išspręsti problemą.

SAKOMA, tyla — gera byla, bet tylėjimu dar nė viena 
problema nebuvo išspręsta. Tylėjimu paprastai 
leidžiama riedėti dalykams pakalnėn. Mišrių 
sutuoktuvių atveju, atrodo, tylima, nes nesiryžtama stip

riau pajudėti, išjudinti lietuviškąjį dinamizmą, galintį 
turėti1 dar žymios įtakos. O pajudėti reikia, nes kitaip 
dalykai riedės vis smarkiau ir tai mums nepalankia kryp
timi. Pajudėti galima dviem kryptim, būtent, lietuviškų 
santuokų kūrimo ir mišrių santuokų integracijos. Visų 
pirma reikia sustiprinti ryžtą jaunojoj kartoj kurti 
lietuviškas šeimas, bet tais atvejais, kai, nežiūrint visų 
pastangų, atsiranda mišrių šeimų, jas integruoti į 
lietuvišką gyvenimą. Jau yra nemažai atvejų, kur toks in
tegravimas, įjungimas buvo sėkmingas. Boikotas tokiais 
atvejais nieko nelaimi, tik atstumia tautietį nuo lietuviš
kos bendruomenės. Be to, atšiaurus sutikimas kitataučio 
asmens savoje bendruomenėje būtų nekultūringas mos
tas. Jei kitatautis ar kitatautė nesipriešina tokiam integ
ravimui, problema gali būti visai pakenčiamai, o kartais 
net laimingai, išspręsta. Blogas atvejis, kai lietuvis ar 
lietuvė yra lenkiami integruotis kitataučių bendruome
nėm Tada negausiai lietuvių grupei darosi nuostolis, nes 
mūsų žmonės iškrinta iš lietuviškosios bendruomenės ir 
tampa kitos bendruomenės stiprintojais. Kai mūsų tautai 
gresia gyvybinis pavojus, kiekvienas nubyrėjimas yra 
reikšmingas.

Europos lietuvių vyskupas ANTANAS DEKSNYS šventina a. a. kunigo PETRO AŽUBALIO ir jo giminės paminklų rug
sėjo 27 dienų Toronto-Mississaugos lietuvių kapinėse. Paminklo projektas — archit. dr. A. Kulpos Nuotr. St. Dabkaus

Pasaulio įvykiai
PASAULĮ SUKRĖTĖ STAIGUS EGIPTO PREZ. A. SADATO NU
ŽUDYMAS, nors jo gyvybė buvo nuolatiniame pavojuje nuo 1979 
m., kai pasirašė taikos sutartį su Izraelio premjeru M. Beginu, 
susilaukdamas beveik visų arabų šalių pasmerkimo. Tris savaites 
prieš A. Sadato mirtį buvo susektas sąmokslas jam nužudyti. Buvo 
suimta apie 70 asmenų, jų tarpe net ir kariuomenės narių, bet 
viena maža grupelė išliko nepaliesta. Savo uždavinį ji įvykdė ka
rinio parado metu prie Kairo, kai buvo švenčiamos 1973 m. karo 
su Izraeliu metinės. Iš patranką traukusio sunkvežimio iššoko keli 
vyrai, ginkluoti granatom ir automatiniais sovietų gamybos šautu
vais. Be jokio pasipriešinimo jiems pavyko pasiekti tribūną, ku
rioje'su savo palyda stovėjo A. Sadatas. Dvi kulkos perkirto kairę 
krūtinės pusę, viena — kaklą, •--------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Anglų kalba Kvebeke
Ginčai dėl Kanados kons

titucijos užgožė Montrealyje 
prasidėjusią verslininko Allan 
Singerio bylą, kuri iš tikrųjų yra 
susieta su Britų Š. Amerikos 
Aktu, laikomu Kanados 
konstitucija. Kvebeko premjero 
R. Levesque parlamente praves
tas prancūzų kalbos įstatymas 
nr. 101 uždraudė bendrovėms ir 
netgi privatiems verslininkams 
vartoti kitas kalbas savo įmonių 
iškabose. Leidžiama tik viena 
prancūzų kalba. Šis įstatymo 
paragrafas įsigaliojo š.m. rug
sėjo 1 d. Montrealietis verslinin
kas A. Singeris, II D. karo vet
eranas, atsisakė pakeisti savo 
įmonės jau 27 metų senumo 
iškabą “Allan Singer Limited — 
Printers and Stationers”. Vy
riausybės vardu prieš jį buvo 
pradėta byla už prancūzų kalbos 
įstatymo pažeidimą. A. Singeriui 
gresia net $1.000 galinti siekti 
bauda už pirmą įstatymo

pažeidimą, už antrą — iki $5.000. 
Teisiamąjį gynęs advokatas C. A. 
Sheppardas paprašė teisėją R. 
Craigą, kad byla būtų pravesta 
anglų kalba. Po trumpos per
traukos teisėjas angliškai 
pranešė, kad Kvebeko teisme 
įprasta vartoti abi kalbas, 
nepažeidžiant teismo orumo. 
Prancūziškai kalbėjusiems val
džios liudininkams buvo 
parūpintas vertėjas, kuris jų kal
tinimus A. Singeriui išvertė į 
anglų kalbą. Kaltinamojo 
gynėjas adv. C. A. Sheppardas 
pareiškė, kad valdžios įsakymas 
seną anglišką iškabą pakeisti 
vien tik prancūziška prieš
tarauja Britų Š. Amerikos Aktui. 
Esą tuo reikalu jau kreiptasi į 
augščiausiąjį Kvebeko teismą, 
kuris sprendimą turės padaryti 
spalio 28 d. Teisėjas R. Craigas 
tada bylą atidėjo iki gruodžio 8 d.

Šį įvykį pasigavo visi trys To- 
(Nukelta į 8-tą psl.)

Rašo Lietuvos pogrindžio spauda

Nubaustas už eisenos organizavimą
Inžinieriaus Vytauto Vaičiūno, Helsinkio grupės nario, teismas Širvintose

INŽ. VYTAUTO VAIČIŪNO 
TEISMAS

1981 m. kovo 25 d. pas VAI
ČIŪNIENĘ į darbą atvyko du 
čekistai. Pranešė, jog namuose 
esanti krata, ir vyras noris su 
ja pasimatyti. VAIČIŪNIENĘ 
išsivežė.

Parvažiavus namo, vyro jau 
nerado. Vėliau paaiškėjo, jog 
krata buvo padaryta ir motinos 
sode, kur buvo laikomas auto
mobilis.

Saugumiečiai, liepę pasiimti 
maisto, VAIČIŪNIENE nusive
žė į milicijos skyrių. Jai parei
kalavus kratos protokolo, sau
gumiečiai paaiškino, jog tai esą 
ne jos reikalas — kratos proto
kolą turįs VAIČIŪNAS.

— Mes jums viską atsiųsime 
paštu, — pažadėjo tardytojas 
JUCYS.

Pasimatymo metu už palaimi
nimą vyro kryžiaus ženklu, VAI
ČIŪNIENĖ buvo skubiai išves
ta, nes, matyt, čekistai išsigan
do, kad ramus ir drąsus žmonos 
elgesys nepadarytu didesnės 
įtakos vyrui, kuri visokiais bū
dais norėjo išvesti iš pusiausvy
ros.

Tardytojas JUCYS patarė bū
ti “protinga moterimi ir pagai
lėti vyro”. Ir pats sakėsi, kad 
jam gaila VAIČIŪNO: jis geras 
specialistas, galėtų būti naudin
gas visuomenei; siūlėsi užstoti 
prieš prokurorą, žadėjo, kad, 
galimas daiktas, jei žmona “pro
tingai” atsakinės į klausimus, 
vyrą greitai paleis.

— Pasakykite, jei norit išgel
bėti savo vyrą, kur yra era 
(elektroninis aparatas)? — vai
dino gelbėtoja tardytojas JU
CYS.

Tardytojas niršo, kam Vytau
tas VAIČIŪNAS įstojo į Helsin
kio nutarimams ginti lietuviš
kąją grupę, aiškino sovietinių 
įstatymų humaniškumą, teiravo
si, ką pažįstanti iš kunigų, vys
kupų ir su kuo palaiko ryšius.

1981 m. kovo 26 d. tardytojas 
JUCYS pranešė L. VAIČIŪNIE
NEI, jog “užmiršęs” perduoti 
vyrui maistą, drabužius, ir lie
pė pačiai viską nuvežti į Vilnių.

Kovo 27 d., žmonai nuvykus 
į Vilnių, tardytojas JUCYS pra
nešė, kad jos vyras bus teisia
mas už viešosios tvarkos pažei
dimą.

— Mes jam galime pritaikyti 
kriminalinį arba politinį straips
nį. Galime ir abu kartu. Gaus 
apie 10 metų, — gąsdino tardy
tojas.

Saugumiečiai žadėjo VAI
ČIŪNIENEI, jei duos naudin
gus parodymus, leisti perduoti

jailkJBlBLjnąistą.

TTG Katalikų komitetas ba
landžio 23 d. pasiuntė pareiški
mą Lietuvos KP CK sekretoriui, 
protestuojanti dėl Vytauto VAI
ČIŪNO ir Mečislovo JUREVI
ČIAUS rietei&Fio suėmimo, ta
čiau jokio atsakymo į pateiktą 
protestą niekas nesulaukė.

Birželio 24 d. inž. VAIČIŪNO 
žmona gavo pranešimą iš Vil
niaus II-os juridinės konsultaci- 
j o s. Advokatas A. VAIČE
KAUSKAS rašo, kad š. m. bir
želio 24 ir 25 d. jam yra paves
ta ginti Vytautą VAIČIŪNĄ.

Kol L. VAIČIŪNIENĖ susira
do transportą,, kol atvažiavo į 
Vilnių, atėjo vėlus laikas. Atė
jus į augščiausiąjį teismą, nie
kaip nebuvo galima sužinoti, 
kur vyksta teismas: atvažiavu
sius siuntinėjo iš vieno kabine
to į kitą; iš prokuratūros į augš
čiausiąjį teismą ir atvirkščiai, 
kol pagaliau sužinojo, kad teis
mas bus tik rytojaus dieną Šir
vintose.

Birželio 25 d. Širvintų liau
dies teismo būstinė buvo apgul
ta milicijos ir saugumiečių. Į 
teismo salę buvo leidžiami tik 
Saugumo darbuotojai ir parti
jos patikėtiniai. Atvažiavusieji 
teisiamojo draugai ir tikintieji 
taip pat norėjo pakliūti į teismo 
salę, bet jų niekas neleido, nors 
dar daug buvo tuščių vietų. L. 
VAIČIŪNIENEI paprašius įleis
ti į teismo posėdį nors tris jos 
pažįstamus, atvažiavusius kartu damas, kaip jam atsakyti. Padė- 
su ja, teismo sekretorė pradėjo 
šaukti: “Kaip jūs drįstate pra
šyti teisėją, kad į salę įleistų 
jūsų pažįstamus?! Jūs laukinė! 
Jūs miške augusi!”

Į salę einant nepažįstamiems 
asmenims, prie durų stovėjęs 
vyriškis su raudonu raiščiu ant 
rankovės pastebėjo savo drau
gui: “čia eina partiniai darbuo
tojai”. Pagaliau į salę buvo 
įleista ir teisiamojo žmona. 
Įvestas j salę teisiamasis peržvel
gė sėdinčiuosius, jieškodamas 
pažįstamų veidų. Jo žmona, sė
dėjusi netoli teisiamųjų suolo, 
tyliai jam šnipštelėjo: “Vyteli, 
nieko nėra! Neįleido! Nesidai
ryk.” Ir tuojau pasigirdo neto
liese sėdėjusios jaunos moters 
replika: “Kam meluojate?! Kam 
meluojate?! Žiūrėkite, kiek 
daug žmonių!”

Teisiamasis, nors atrodė 
smarkiai sublogęs, iškankintas, 
išblyškusiu veidu ir nešvariais 
drabužiais, tačiau iš veido spin
dėjo didelė ramybė ir giedru
mas, taip kontrastingas jį su
pančiai aplinkai — neramiems 
teismo nariams ir pilnoms pyk
čio ir pagiežos akims salėje*.

LTSR Augščiausiojo teismo 
“atviram” posėdžiui pirminin-

kavo JANKAUSKAS. Prokuro
ras — MURAUSKAS. Kaltina 
masis atsisakė advokato paslau
gų-

Inž. Vytautas VAIČIŪNAS 
buvo kaltinamas, jog organiza
vęs eiseną iš Tytuvėnų į Šiluvą.

Dalis liudininkų į teismą ne
atvyko. Kiti — dažnai painiojo
si ir melavo.

Tytuvėnų apylinkės pirminin
kas ‘ Henrikas JUZELIŪNAS 
kalbėjo, kad eisenos būna kiek
vienais metais, o leidimo nie
kas neprašė. Jam pareikalavus 
eisenai išsiskirstyti, niekas jo 
neklausė. Kadangi buvo nedar
bo diena, tai intensyvaus judėji
mo nebuvo. Jis matęs vyriškį 
su vėliavėle, bet ar jis yra tas 
pats teisiamasis, nežino, nes rte- 
įsidėmėjo. Kiek laiko buvo su
stabdytas judėjimas — taip pat 
neatsimena.

Stanislovas TURYS girdėjo 
kalbant vyriškį, matė jį buvus 
su rudu lietpalčiu ir vėliau pa
stebėjo, kaip tas vyriškis sustab
dė judėjimą ir praleido maldi
ninkus.

Česlovas JANUŠONIS, važia
vęs automašina ir, pamatęs ei
seną, išlipo pasižiūrėti, o kadan
gi jis mėgstąs fotonuotraukas, 
tai pradėjęs fotografuoti eiseną. 
Teisiamajam Vytautui VAIČIŪ
NUI paklausus, kaip jo nuotrau
kos pateko į jo baudžiamąją by
lą, liudininkas pasimetė, nežino-

tį išgelbėjo teismo pirmininkas: 
“Jūs turbūt pagalvojot, kad to
kios eisenos pažeidžia įstaty
mus ir atnešėte į miliciją, kad 
vidaus organai imtųsi atitinka
mų priemonių”. Aišku, liudinin
kas mielai patvirtino teismo pir
mininko pasufleruotą minti. Be 
to, jis matęs vyriškį, kuris su
stabdė transportą ir praleido ei
seną. Sustojusių mašinų buvo 
daug.

Liudininkė Irena GAUBŠAI- 
TĖ neskyrė bažnyčios nuo šven
toriaus ir nuolat painiojosi savo 
parodymuose. Ji atvažiavusi su 
autobusu į Tytuvėnus ir, pama
čiusi minią, susidomėjo kas ten 
vyksta. Žmonių minioje pama
čiusi vyriškį, kuris dabar teisia
mas, vienoje rankoje turintis 
raudoną vėliavėlę, o kitoje — 
konstitucijos knygelę. Minėtas 
vyriškis su raudona vėliavėle 
sustabdęs transportą ir pralei
dęs minią. Judėjimas buvo su
trukdytas apie pusę valandos.

Liudininkas Juozas DANILO
VAS taip pat atpažino kaltina
mąjį ir liudijo, kad jis su rau
dona vėliavėle sustabdė judėji
mą ir praleido maldininkus.

dvi — kojų šlaunis. Kartu su A. 
Sadatu žuvo apie 10 asmenų, 
buvo sužeista 25. Žuvusiųjų są
raše yra ir koptų vyskupas Sa
muelis. Stebuklingai gyvas išli
ko Egipto viceprez. H. Mubara- 
kas, stovėjęs prie A. Sadato, su
silaukęs tik lengvo rankos su
žeidimo. Asmeninė aštuonių vy
rų A. Sadato apsauga visiškai 
pasimetė — atentatininkams 
nepastojo kelio ir netgi nepra
dėjo šaudyti į juos, nors prezi
dento apsaugai jie buvo paruoš
ti JAV. Pirmieji ugnimi į ugnį 
reagavo asmeniniai užsienio 
diplomatų sargai. Sunkiai su
žeistą A. Sadatą jo artimieji 
bandė uždengti kėdėmis. Jis 
mirė nuvežtas ligoninėn.

Keturi žudikai
Patranką traukęs sunkvežimis 

turėjo aštuonių karių įgulą. 
Oficialiai teigiama, kad atenta
te dalyvavo tik keturi: Itn. Ch. 
Islambulis ir trys karinėm uni
formom aprengti civiliai, maho
metonų fanatikai, kuriems vie
tą sunkvežimyje parūpino aten
tatui vadovavęs minėtasis leite
nantas. Esą jis norėjo atkeršyti 
A. Sadatui už savo brolio suėmi
mą, bet šiaip ši grupelė neturė
jo jokių ryšių su platesnio mas
to sąmokslu. Oficialią versiją 
skeptiškai sutinka atentatą ma
tę užsienio diplomatai. Jie klau
sia, kaip tie civiliai galėjo pa
tekti į karinį sunkvežimį, kuris 
kaip tik važiavo arčiausiai tri
būnos, kodėl sunkvežimis susto
jo netoli paradą priimančio A. 
Sadato, kodėl visiškai nereaga
vo asmeninė jo apsauga?

Laidotuvės
Beveik tūkstantį savo oficia

lių atstovų į A. Sadato laidotu
ves atsiuntė 80 valstybių. Dėl 
komplikuotos jų apsaugos ofi
cialioji laidotuvių dalis buvo 
pradėta beveik A. Sadato žuvi
mo vietoje. Laikinai jis palaido
tas po Nežinomam kareiviui 
skirta piramide, kur prieš pat 
nužudymą buvo padėjęs vaini
ką. Ateityje jo palaikai bus per
kelti į mauzolėjų žuvimo vieto
je. Ten taip pat bus pastatyta 
mečetė. JAV prez. R. Reaganas, 
pats pergyvenęs sužeidimą aten
tate, laidotuvėse nedalyvavo. Į 
jas jis pasiuntė tris buvusius 
prezidentus, turėjusius ryšių su 
velioniu A. Sadatu: R. Niksoną, 
G. Fordą ir J. Carterį. Oficialiu 
delegacijos vadovu buvo valsty
bės sekr. A. Haigas. Į laidotuves

atvyko ir Izraelio premjeras M. 
Beginąs, nors jam grėsė di
džiausias pavojus. Dalyvių eilė
se taip pat buvo V. Vokietijos 
kancleris H. Schmidtas, Pran
cūzijos prez. F. Mitterandas, 
Italijos prez. S. Pertinis, Kana
dos atstovai — gubernatorius 
E. Schreyeris, užsienio reikalų 
min. M. MacGuiganas.ir amba
sadorius R. Elliottas. Iš viso 
arabų pasaulio atstovus atsiun
tė tik Omanas, Somalija ir Su
danas.

Naujas vadas
A. Sadatas, numatydamas sa

vo mirtį, prezidento pareigoms 
buvo paruošęs viceprez. H. Mu- 
baraką, pasirinktą 1975 m. Jis 
yra lakūnas, baigęs karo aviaci
jos mokyklą, tobulinęsis du kar
tus Sovietų Sąjungoje, kai Egip
tas turėjo artimus ryšius su 
Maskva. 1969 m. H. Mubarakas 
buvo paskirtas karo aviacijos 
štabo viršininku, talentingai or
ganizavo aviacijos smūgius 1973 
m kare su Izraeliu. Perėjęs po- 
litikon, A. Mubarakas įėmė A. 
Sadato pasirašytą taikos sutartį 
su Izraeliu bei tęsiamas dery
bas. Susitikimuose su M. Begi
nu bei kitais laidotuvėse daly
vavusiais vadais jis įsipareigojo 
laikytis ligšiolinės A. Sadato 
politikos. Sekantį pavasarį Iz
raelis Egiptui turi grąžinti pas
kutinę. Sinajaus pusiasalio dalį, 
tačiau A. Sadatui nepavyko pa
siekti jokios pažangos derybose 
su M. Beginu dėl savivaldos Ga
zos juostoje ir vakarinėje Jorda
no pakrantėje gyvenantiems 
arabams. Toje pakrantėje vis 
dar steigiami izraelitų kaimai, 
sekančių ketverių metų laiko
tarpyje izraelitų skaičių planuo
jama padidinti iki 120.000. Oku
puotoji sritis oficialiai vadina
ma bibline Judėja ir Samarija. 
Būsimo prez. H. Mubarako lau
kia nelengva problema, kurios 
neįstengė išspręsti ir A. Sada
tas, M. Begino laikytas artimu 
bičiuliu. A. Sadatas, perėmęs 
valdžią iš 1970 m. mirusio prez. 
G. A. Nasserįo, taip pat žadėjo 
laikytis jo politikos, bet vėliau 
pasirinko savitą taikos su Izrae
liu kelią. Panašiai dabar gali pa
sielgti ir H. Mubarakas, jeigu 
nebus susilaukta Izraelio nuo
laidų vakarinei Jordano pakran
tei arba prasidės arabų šalių 
kurstomi neramumai pačiame 
Egipte. Irano ajatola R. Cho- 
meinis egiptiečius jau ragina 
imtis islamiškos revoliucijos.

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Jis nepakenčia stabų
Moderniojo žmogaus stabai 

ir dievybės nėra statulos iš auk
so ir sidabro, kaip buvo Atėnuo
se šv.. Pauliaus laikais. Nors 
modernusis žmogus nuolatos 
pabrėžia, kad jis ateistas, ta
čiau •'ligi- šiol jis nerado būdo 
kaip išsilaisvinti nuo dabarties 
stabų. Jis garbina juos galbūt 
ne religinio kulto prasme, bet 
savo širdyje ir savo troškimuo
se yra netgi labai susirūpinęs 
jų neprarasti.

Šie stabai yra dargi pavojin
gesni kaip pagonių dievai iš 
Atėnų, nes turi daugiau jėgos 
žmogaus širdžiai ir pačiam gy
venimui.

Šių dienų ateistas garbina ei
lę žemiškų dalykų, kuriuos jis 
pavertė stabais, būtent, pinigus, 
galybę, techninę pažangą, pato
gumus, seksą, sveikdtą, nepri
klausomumą. Ir nuodėmė yra 
ne todėl, kad tie dalykai gali 
būti blogi, bet todėl, kad jis 
juos garbina, laiko juos abso
liučiais, pasiruošęs prieš juos 
klauptis.

Bet ir šiuo atžvilgiu yra sun
ku pravesti aiški skirtumo lini
ja tarp tikinčių ir netikinčių, 
nes vienų ir kitų širdyse auga 
drauge kviečiai ir raugės. 
Abiem joje yra užtenkamai vie
tos.

Nevienas žmogus yra pusiau 
stabų garbintojas ir pusiau 
krikščionis. Kiekvienas žmogus 
yra viliojamas pagundos klaup
ti prieš stabus, kuriuos jis pats 
sukūrė. Bet tuo pačiu laiku jis 
yra traukiamas slėpiningo noro 
garbinti tikrą Dievą, kuriam jis 
jaučiasi esąs “nežinomas”. Jis 
jaučia jj esant skirtingą nuo sa
vo dievų, širdies gelmėse gal 
jis turi baimės surasti tokį Die
vą, lyg ir nujausdamas, kad šis

Dievas gali iš jo pareikalauti su
deginti daugelį jo numylėtų sta
bų. .

Širdies gilumoje jis jaučia 
esąs traukiamas to paties daly
ko, kurio bijo. Galbūt tai yra 
slaptas polinkis į tai, kas nau
ja, veržimasis į nežinomybę, ku
ri jį traukia ir tuo pačiu laiku 
atstumia, kai jis nuolatos randa- 
paslaptingą paradoksą, kurį 
kiekvienas žmogus nešioja savo 
širdyje, būtent, nuojautą, kad 
jis yra pusiau angelas ir pusiau 
žvėris, pusiau miręs ir pusiau 
prisikėlęs, pusiau šventasis ir 
pusiau demonas, pusiau kūrė
jas ir pusiau sukurtasis, pusiau 
karalius ir pusiau vergas, pu
siau pilietis ir pusiau išvietin- 
tas žmogus, pusiau vaikas ir pu
siau senis, pusiau technikas ir 
pusiau poetas (Plg. J.- Arias, 
The God I don’t believe in, Ab
bey Press, 1973, p. 174).

Žmogus yra gundomas kurti 
savo paties stabus, įtikinti save, 
kad jie yra tikrieji dievai. Bet 
tuo pačiu metu jis jieško neži
nomo Dievo, tokio Dievo, kurio 
nežino kaip jį sukurti. Didžiau
sio nuoširdumo momentais jį 
tiki esant tikrą Dievą, vienintelį 
galintį duoti atsakymus jo ga
lutiniems klausimams, duodantį 
prasmę jo paties buvimo paslap
čiai.

Bet šis nežinomas Dievas, ku
rio jis siekia, nepakenčia stabų. 
Iš to išplaukia du dalykai. Pir
ma: šis Dievas sunaikins jo sta
bus; jis yra Dievas, reikalaująs 
išmesti iš šventovės visus sta
bus. Antra: šis Dievas atsakys į 
tuos labai intymius, nuoširdžius 
ir kilnius siekius, kuriuos žmo
gus teisėtai yra sukūręs savo 
širdyje, savo pasaulyje ir savo 
istorijoje. K. J. G.

Iš Venecuelos

Gyvename viltimi
Įsteigus Lietuvių Katalikų 

Misijos Tarybą, keliems jos na
riams pavesta vicepirmininkų 
teisėmis tvarkyti atskirą darbo 
sritį. Inž. Antanas Šulcas tvar
ko sekmadienio Mišių skaity
mus; inž. Broniui Deveikiui pa
vesti šalpos, finansų ir ūkio rei
kalai, Vincui Baronui — tech
niniai .rūpesčiai, susiję su pa
maldomis. Elena Gutauskienė 
talkina tarybos globėjui dr. Vy
tautui Dambravai, kuris prašo
mas-organizuoti specialias reli
gines šventes, pamaldas ir reli
ginio turinio programas. Sten
giamasi įjungti tarybos sudėtin 
lietuvių katalikiško jaunimo at
stovus.

Lietuvių Katalikų Misijos Ta
ryba pritarė sekantiems globė
jo siūlymams: veikiant išvien su 
VLB centro valdyba, aplankyti 
visas lietuvių šeimas Venecue- 
loje ir jas paraginti aktyviau 
įsijungti į Bendruomenės ir ka
talikų misijos darbą, lankyti lie
tuviškas pamaldas, įsąmoninti, 
jog tai yra efektyvus būdas reli
giniam ir tautiniam susiprati
mui puoselėti.

Stengiamasi padėti lietuviams 
katalikams priimti sakramentus 
lietuvių kalba, talkinant kun. 
A. Perkumui organizavimo cįar- 
be. Tikintieji turi suprasti, kad 
kunigas važiuoja ne vien Mišių 
laikyti, bet ir sakramentų teikti, 
paruošti vaikučius pirmajai Ko
munijai, mokyti katekizmo, pa
rinkti ir išmokyti lietuvių vai

kus tarnauti Mišioms ir t. t.
Apie visus tuos dalykus pra

nešama tautiečiams telefonu, 
katalikų misijos biuleteniais ir 
informaciniais laiškais.

Katalikų misijos globėjas 
pranešė pataręs kun. A. Perku
mui laikinai nutraukti lietuviš
kas pamaldas provincijoje, nes 
jų lankytojų skaičius labai ma
žas. Katalikų Misijos Taryba pa
ti turi imtis konkrečių žygių 
šiai padėčiai pataisyti. Yra ap
gailėtinas reiškinys, kad kuni
gas randa laiko ir jėgų aplanky
ti įvairias Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes, o lie
tuviai katalikai nesuranda laiko 
dalyvauti lietuviškose pamaldo
se, kurios yra organizuojamos 
kartą į mėnesį ar dar rečiau jų 
pačių mieste.

Gyvename viltimi, kad religi- 
nė-tautinė veikla Venecueloje 
sužydės, nes veiklos pumpurai 
jau dabar auga ir plečiasi.

A. Vaisiūnienė

Optometristas
Dr.R.J. Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario

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

Bevartydamas savo senas 
nuotraukas, atradau ir vieną ne
tobulai padarytą, tad dabar be- 
gelstančią, iš pirmųjų Kanados 
gyvenimo metų tolimos šiaurės 
miške.

Iš nuotraukos į mane žiūri 
tarp išsprogdintų uolienų ant 
kastuvų pasirėmę darbo apran
goje su apsaugos kepurėm ir 
bekepuriai išsidraikiusiais plau
kais vyrai. Tai pokarinės imi
gracijos žmonės, atvykę su dar
bo sutartimis į šį kraštą. Tie 
vyrai dar Vokietijoj turėjo pa
sirašyti sutartį, kad 9 mėnesius 
dirbs jiems “Hydro” bendrovės 
duotą darbą ir kad sutinka tam 
laikui Vokietijoje palikti savo 
šeimas. Paskui, kaip ir visi imi
grantai, jie turėjo pereiti visus 
sveikatos tikrinimus ir atitikti 
Kanados saugumo reikalavimus.

Nuotraukoje dar gerai atpa
žįstu visada geros nuotaikos ir 
gerą pokalbininką buvusį gim
nazijos mokytoją, kitą — Lietu
vos mokesčių inspektorių ir di
delį tautininkiškosios valdžios 
gynėją. Toliau atpažįstu ir jo 
sūnų, pirmąjį čia įsigijusį naują 
kanadiškos vilnos eilutę ir sa
vaitgaliais iš miestelio parsivež- 
davusį įvairių išgyvenimų ir pa
sakojimų.

Iš visų išsiskiria savo apran
ga ir visada su skrybėlę karo 
metais sostinėje buvęs skysto 
kuro paskirstymo viršininkas, 
kuris dėl savo rengimosi visų 
buvo vadinamas “daktaru”. 
Nuotraukoje šelmiškai šypsosi 
seno rūkoriaus manierų vien
turtis Kauno gimnazistas ir la
bai jau darbštūs, net ir nuotrau
ką darant akių nepakėlę, du 
broliai ūkininkaičiai nuo šakių.

Kiek nuošaliau suskaldytą 
uolieną verčia kažkaip peranks- 
ti pražilęs, visada apsiskutęs, 
susišukavęs ir pasiruošęs užsi
vilkti uniformą policijos vach
mistras. Matau ir save patį dar 
jauną, išpūstais žandais ir jau 
spėjusį atsivalgyti stovyklos ke
pėjų labai skaniai kepamų cina
mono bulkų.

Kur dabar visi tie nuotraukos 
žmonės po 33 metų? Vienas gy
vena su manim tame pačiame 
mieste, bet mūsų pirmųjų dar
bo metų draugystė yra nutrū
kus. Kiek žinau, trys gyvena 
Toronte, du yra išsikėlę į JAV- 
bes ir dviejų nebėra gyvųjų tar
pe.

Traukiniu iš Halifakso
Kai generolo Black vardu pa

vadintas Amerikos karo trans
porto laivas 1948 m. gegužės 
15 d. rytą įplaukė .į Halifakso 
uostą, aš dėkojau Dievui, kad 
nenumiriau jūroje, bet pama
čiau dar ir pažadėtą Kanados- 
žemę. O buvau apsirūpinęs viso
kiausiom priemonėm apsisaugo
ti nuo jūros ligos. Įlipau į laivą 
labai drąsus, bet įplaukus į At
lantą, ne tik pats susirgau, bet 
ir su savb sūrių silkių receptu 
susargdinau kaikuriuos savo 
draugus.

Iš Halifakso traukiniu mūsų 
transportą vežė per Kanadą ir 
skirstė į darbovietes. Pirmoji 
traukinio sustojimo ir persėdi
mo vieta buvo Montrealis. Čia 
vakarą mus lietuvius, stoty pa
sitiko kažkoks Adomonis ir Mi
leris. Adomonis, jau anksčiau į 
Montrealį atvykęs dipukas, ku
ris mus visus apdovanojo ciga
retėmis. Mileris, kuris pasirodė 
esąs Montrealio advokatas, ne
norėjo tikėti, kad gali būti ir 
kitas jo bendravardis.

Iš Montrealio traukinys jau 
vežė mus tiesiai į paskyrimo 
vietą — netoli nuo Thessalono 
miestelio kažkur miške prie 
“Rayner Construction” vykdo
mos užtvankos statybos. Čia pa-

piantis miško oras. Toliau už 
stovyklos šniokščia akmeninga 
kažkokiu indėnišku vardu vadi
nama upė, kurią turėsime už
tvenkti. Pro medžių viršūnes 
matai tik granitinių kalnų kau
burius.

Iš pradžių mūsų visų darbas 
buvo atkasti žemę nuo akmens 
kauburio, kad galėtų prieiti ir 
išgręžti skyles sprogdinimui. 
Išsprogdinus, reikėjo nurankio
ti išsprogdintas skeveldras ki
tam gręžimui ir sprogdinimui. 
Vėliau, kai tų atkasinėjimo dar
bų mažiau bebuvo likę, iš mū
sų būrių pradėjo imti vyrus ce
mento pylimo, transporto ir ki
tiem darbam. Pagaliau keli bu
vo pasidarę ir gręžėjais su to 
darbo atlyginimu.

Taip ir praėjo gegužis ir pa
vasaris, atėjo karšta ir sausa 
šiaurės Kanados vasara, atėjo 
gražus lietuviškas ruduo, o po 
to — gili žiema. Darbas nebuvo 
sunkus, maitinimas geras, bet 
vyrai buvo atskirti nuo savo šei
mų ir gyveno vienišą barakinį 
gyvenimą. Grįžę po darbo pa
mainų, žiūrėk, visi įsikniaubę į 
kampus rašo laiškus ar skaito 
gautus.

Keistuoliai
Toks gyvenimo ir krašto pa

keitimas atsiliepė kaikuriems 
ir į nervus. Mes turėjome vie
ną, kuris iš anksčiau netikinčio 
buvo pasidaręs nesuprantamo 
religingumo žmogumi. Jis vaka
rais barake atsiklaupęs užsi
traukdavo sau drobulę ant gal
vos ir linguodamas kalbėdavo 
kažkokias savo maldas. Kitas, 
jau apysenis žmogus, pradėjo 
po stovyklą vaikytis ir spardyti 
kiekvieną kur užtiktą blėkinu- 
tę. Su kitu tautiečiu atsitiko dar 
blogiau. Grįždamas iš kažkokio 
mažo išgėrimo,', jis įsilaužė į vie
no didelio boso namus ir ten 
išdaužė visą namų apstatymą. 
Tai darant, jį pačiupo stovyklos 
rajoną prižiūrintis provincijos 
policininkas. Mums visiems tai 
buvo visiškai neįtikėtinas daly
kas, kad mūsiškis tai padarė. 
Toks rimtas, ramus ir protingas 
šeimos žmogus, buvęs Kauno 
raitosios policijos valdininkas, 
dabar jau miręs. Bet jis pats 
užkalbintas nįęko neneigė, o tik 
apgailestavo, kad taip atsitiko. 
Buvo jam iškelta byla, ir mes, 
lietuviai, patekome į kanadie
čių laikraščius. Tarp savų rin
kome pinigus, siuntėme delega
ciją pas teisėją ir pasamdėme 
advokatą. Byla baigėsi sąlygine 
bausme.

Kunigai
Stovykloje taip begyvenant, 

pradėjo ateiti lietuviški laikraš
čiai, pradėjome gauti vis dau
giau žinių iš kitų stovyklų ir 
lietuvių “dipukų”, jau įsikūru
sių miestuose. Mūsų aplankyti 
atvažiavo ir tuo laiku daug va
žinėjęs lietuvių kapelionas kun. 
S. Kulbis, SJ. Jis mums atvežė 
daug naujienų, atlaikė pamal
das, o mes, jam išvažiuojant, su
dėjome kelionpinigių, kurių jis 
labai kratėsi ir nenorėjo imti.

Vėliau atvažiavo pas mus 
dirbti ir vienas lietuvis kunigas. 
Tai Kanados imigracijos gaudo
mas kun. Lionginas Kemėšis. 
Iš Brazilijos jis čia buvo atvy
kęs su turisto viza ir bandė pa
silikti. Hamiltone kažkam nepa
tiko jo buvimas, ir jį įskundė 
imigracijos įstaigai. Kunigas la
bai stropiai kasė žemę, kol imi
gracijos pareigūnai ir čia jį at
sekė. Jam Kanadoje pasilikimą 
išrūpino Sault Ste. Marie vysku
pas. Po kiek laiko tame pačia
me Thesselono miestelyje jis 
gavo ir klebono vietą.

Laikas išsikraustyti
Kai į stovyklą atėjo jau antra

sis pavasaris, kai virš upės už
augo didelė betoninė užtvanka 
su įmontuotomis turbinomis, 
tada visiems pradėjo rodytis, 
kad jau laikas skristi kur nors 
kitur. Pradėjo suvažiuoti ir vi
sų Vokietijoj paliktos šeimos. 
Aš pirmas padariau savo šeimai 
imigracijos dokumentus, o at
važiavo bene paskutiniaL Man 
visą laiką galioja Murphy fizi
kos dėsnis — jei kas gali nepa
vykti, tai ir nepavyks. . .

Pagaliau, atvykus čia šeimai, 
mes irgi, kiek pagyvenę, susiri- 
šom savo daiktelius ir išvyko
me į didelį miestą jieškoti lai
mės.

Darbus prisimenant
Nors to stovyklinio miško gy

venimo teko patirti tik viene
rius metus, bet tos pirmosios 
Kanados gyvenimo dienos ma
nau kiekvienam yra palikusios 
gilų prisiminimą. Buvo tai sa
votiškos nuotaikos ir savų išgy
venimų laikotarpis.

Niekas čia sunkiai nedirbo. 
Mūsų grupės, nuvežtos į mišką 
ir išsklaidytos po kalnus kažką 
kasti, prižiūrėtojas nebuvo tik
ras — ar čia, ar ten. Rimtai į 
tokį darbą nežiūrėjo. Atsitikda
vo ir taip, kad ką viena pamai
na atkasdavo, kita atvažiavusi 
užkasdavo. Tad iš pradžių susi
grupavę vyrai svyruodavo ant 
savo užgultų kastuvų ir dalinda
vosi anų Lietuvos laikų ir karo 
dienų prisiminimais.

Sekmadienis buvo poilsio 
diena. Žmonės daugiau būriuo
davosi, apsivilkdavo ir geresniu 
drabužiu. Čia dauguma dirban
čių buvo Kvebeko katalikai, tad 
sekmadieniais atvažiuodavo ku
nigas .ir laikydavo pamaldas. 
Vakarais buvo nemokamai rodo
mi filmai. Stovyklos rajone per 
garsiakalbį skambėjo Gene Aud
ry “Red River Valley” ir kitos 
tuo laiku buvusios populiarios 
melodijos.

Iš Vokietijos man prisiųsdavo 
pardavimui ten pigiai pirktų vi- 
šokių daiktelių. Stovykloje ypa
tingai gerai ėjo vokiški skustu
vai. Nunešu juos, būdavo, į se
nųjų ukrainiečių imigrantų ba
raką, ir jie mane apipuolę visus 
išgraibsto. Tuoj ant savo plau
kuotų rankų kiekvienas išbando 
jų aštrumą. Kaind nebuvo vie
noda. Ją pasakai tik tada, kai 
pamatai, kiek jis to skustuvo 
nori.

Laiškų rašytojas
Paskui pradėjau lenkams ir 

ukrainiečiams viengungiams pa
dėti rašyti laiškus į Vokietiją. 
Tai pasidarė man apmokamu 
užsiėmimu. Jie siuntė laiškus 
Vokietijoj paliktoms savo mer
gaitėms, kurios vis rašė norin
čios atvažiuoti į Kanadą. Tais 
laiškais man reikėjo jas nura
minti ir paaiškinti, kodėl Zbi- 
šek ir Michail kol kas dar nega
li joms padėti. Reikėjo rašyti 
apie neįžengiamas girias, per 
kurias eidamos ir meškos nusi
suka sau galvą, apie neperva
žiuojamus kelius, ir neperplau
kiamas upes. . . Prie to dar rei
kėjo pridėti ir daug meilių žo
džių, nuo kurių daug priklausė 
ir mano užmokestis.

Žmonės kalėjime, ištrėmime, 
fronto apkasuose kartu ilgiau 
pabuvę nesikeičiančioj aplinkoj 
labai susigyvena. Tada kiekvie
nas turi daug nuobodžiai slen
kančio laiko, gali išklausyti ki
to bei išpasakoti savo gyvenime 
patirtus džiaugsmus ir sielvar
tus. Visi žmonės yra įdomūs ir 
saviti pasauliai, kuriuos pažinti 
padėjo man tie pirmieji Kana
dos gyvenimo metai tolimoje 
šiaurėje.

AfA 
RIMUI KLEVUI

tragiškai žuvus, jo tėvus EUGENIJĄ ir LEONĄ, sesutę 
MARGARITĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame —

D. S. A. Kazlauskai

At A 
JONUI SPRAINAIČIUI f 

mirus,
ANTANUI ir GENUTEI SPRAINAIČIAMS reiškiava 
nuoširdžią užuojautą —

J. D. Kaunaitės

MYLIMAI MAMYTEI

AfA
PETRONĖLEI LAURECKIENEI

mirus, dukrą DANUTĘ, žentą, vaikaičius ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

J. Pr. Baltuoniai
J. K. Mickai

AfA 
JADVYGAI GEIDUKYTEI 

mirus Latvijoje,

nuoširdžiai užjaučiame jos seseris Hamiltone LIUCIJĄ 
MEŠKAUSKIENĘ, REGINĄ ir STASĘ GEIDUKYTES -

Janina ir Artūras Grabošai 
Blanche ir Leonardas Grabošai 
Irena ir Jim Ross

AfA
PETRONĖLEI LAURECKIENEI

x . mirus,
jos dukrą DANUTĘ VINDAŠIENĘ su vyru, vaikai
čius ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime —

Z. P. Augaičiai
J. B. Augaitis-Maloy
A. B. Stonkai
H. Kairienė
M. B. Povilaičiai

D. M. Norkai
S. V. Zadurskiai
J. J. Vitkauskai
V. S. Jakųbickai
A. Skuodienė

F. L. Gurkliai

Canadian Slrt ftlnnorialš Htli.
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 
pasirinkimą pagamintų paminklų lie

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
Fl',

RINKEVICIAI
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A.a. LIUDAI KRAKAUSKIENEI
Miela Liuda, Tu iškeliavai negrįžtamai, bet palikai mums 

•savo brangius prisiminimus.
Skausmo ir liūdesio valandose reiškiame giliausią užuojautą 
vyrui ANTANUI, dukrai ELVYRAI su vyru, sesutėms Ameri- 

' koje, vaikaičiams Lietuvoje —

J. K. D. Dervaičiai E. L. Dervaičiai
V. O. Kudžmienė ir dukra

tekome keliasdešimts lietuvių, 
daug ukrainiečių, lenkų, kelioli
ka estų, kurių tarpe buvo prezi
dento K. Paetso karinis adju
tantas ir keli latviai.

Apgyvendino mus gražaus 
pušyno naujai pastatytuose ba
rakuose. Kiti pastatai aplinkui 
buvo privatūs viršininkų name
liai, valgyklų pastatai, kepykla, 
krautuvė, ligoninė, salė ir da
boklė. Čia prasidėjo mūsų 10 
valandų dieninės ir naktinės 
pamainos darbas. Dirbome 6 
dienas savaitėje. Valandinis at
lyginimas — 60 centų į valan
dą, tad už 10 valandų dieną gau- 
davom 6 dol. Tas atlyginimas 
tuo laiku dar nebuvo pats ma
žiausias Kanadojė, nes paskui 
atėjo žinios, kad kitur nuvež
tiems lietuviams mokėjo tik po 
50 et. į valandą.

Neįprasti darbai
Darbą pradėjome pavasarį. 

Anlinlriii ___ mičii colroic Irvo.

Director, Personnel Department, 
Radio Free Europe-Radio Liberty, Inc.
Oettingenstr. 67
8000 Muenchen, IV. Germany

“Laisvės” radijo lietuviškoji tarnyba
jieško

REDAKTORIAUS-VERTĖJO
darbui Muenchene, V. Vokietijoje.

Reikalavimai: labai geras lietuvių kalbos mokėjimas raštu 
ir žodžiu; sugebėjimas versti iš anglų ir kitų kalbų, 
ypač rusų; žurnalistinio darbo patirtis.

Atlyginimas: nuo 3.115 iki 3.580 vok. markių mėne
siui, pagal kvalifikaciją. Be to, metinis prie
das — vieno mėnesio alga ir nemokamas butas.

Pareiškimus siųsti:

★
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

<£urniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444



Žalgirio mūšio laukuose
Išvyka į. Žalgirio mūšio laukus, Pucką ir Stutthofą
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Dabar lenkai nerimsta
VYTAUTAS PEČIULIS

Įvertindami mūsų tautos pra
eitį ir lietuvių paliktus pėdsa
kus, Lenkijoje gyvenantieji lie
tuviai juos labai vertina ir ger
bia. Turėjau progą prisijungti 
prie išvykos, kurią organizavo 
Lietuvių Visuomeninė Kultūros 
Draugija, kurios pavedimu 

' draugijos instruktorius Juozas 
Bukauskas jai vadovavo. Išvy
kos tikslas — aplankyti istori
nes vietas, kuriose lietuviai yra 
palikę savo pėdsakus. Keliau
jančių specialiu autobusu buvo 
38 asmenys. Pusę jų sudarė 
Punsko lietuvių gimnazijos mo
kiniai, kitą pusę — mokytojai 
bei apylinkės lietuviai.

Etnografinis muzėjus
Mozūrų žemėje, buvusiuose 

Rytprūsiuose, prie miestelio 
Olštynek, yra įrengtas etnogra
finis muzėjus, kuriame sutelkti 
iš visų mozūrų žemių sričių se
noviniai pastatai — sodybos. Ką 
bendro turi šis muzėjus su lie
tuviais?

Šį muzėjų pradėjo vokiečiai, 
kai valdė tas žemes. Jie atgabe
no įvairius senovinius pastatus, 
jų tarpe ir žvejo sodybą iš Klai
pėdos krašto. Kadangi Klaipėda 
yra Lietuvos, tai minėtoji sody
ba yra laikoma lietuviška. Sody
ba buvo įrengta taip, kaip ji 
originaliai atrodė. Kai tos sri
tys, kuriose įrengtas muzėjus, 
po II D. karo atiteko lenkams, 
pastarieji toliau plėtė muzėjų — 
atgabeno senovines sodybas iš 
įvairių sričių, laikomų lenkiško
mis.

Minėtoji žvejo sodyba neturė
jo nieko bendro su Lenkija, ją 
apleido. Jos viduje valdžios 
žmonės įsirengė sau vasarojimo 
butus. Tokiu būdu liko panašu
mas tik iš lauko pusės, o viduje 
buvo perdirbta taip, kaip kam 
patinka. Sužinojusi apie tai Lie
tuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugijos centro valdyba ryžo
si minėtąją sodybą išsaugoti ir 
grąžinti originalią išvaizdą. Tam 
yra gautas sutikimas iš senienų 
apsaugos draugijos, ir naudoji
mas kaip vasarnamio sulaikytas.

Sodybą aplankius, pamatyt 
galima tik išorinę pusę, nes vi
dus dar negrąžintas i originalią 
išvaizdą. Kaikurios kitos sody
bos yra statomos iš naujos sta
tybinės medžiagos, bet laikoma
si originalo detaliu. Aplinka 
muzėjuje labai graži, viskas at
rodo senoviškai. Pastatai dengti 
šiaudais, ant kaikurių matvti 
gandrų lizdai. Yra Įvairiu dy
džių vėjinių malūnu. Su lietu
viais žvejo sodyba tik tiek turi 
bendro, kad ji yra atgabenta iš 
Lietuvos. Lietuvių draugija da
ro viską, kad ji nebūtų sunai
kinta.

Žalgirio mūšio laukai
Lenkai šią vietovę vadina 

Grunwaldu. Lietuviams ji yra 
žinoma kaip Žalgirio kautynių 
laukas. Didžiuojamasi tuo, kad 
čia Vytauto Didžiojo vadovauja
mi pulkai sutriuškino kryžiuo
čių ordiną. Čia yra įrengtas mu
zėjus, kuriame sutelkta truputi 
medžiagos. Matyti tų laikų gink
lai bei vėliavų kopijos. Origina
lios pulkų vėliavos yra sudėtos 
Varšuvos karo muzėjuje. Pas
tebėtina tik tai, kad vienoje lie
tuvių vėliavoje yra Vytis, bet 
Vyčio skyde yra idėta Gedimino 
stulpai vietoje Vyčio kryžiaus. 
Nemačius originalo, nežinoma 

Suvalkų trikampio Punsko apylinkės lietuvių jaunimo ekskursija Žalgirio laukuose prie muzėjaus laiptų. Matyti 
paminklas ir pulkų vėliavų ženklai. Ekskursijai vadovavo Juozas Bukauskas.

ar vėliava yra pakeista.
Kautynių lauku plote yra du 

paminklai — vienas Žalgirio 
mūšio, kitas — augšti stulpai su 
mūšyje dalyvavusių pulkų vė
liavų ženklais. Šie paminklai 
buvo pastatyti 1960 m., kai buvo 
plačiai minima pergalės 550 me
tų sukaktis. Aikštėje yra kau
tynių planas, kuriame matyti 
visų pulkų išsidėstymas. Centre 
yra Vytauto Didžiojo vadovau

dami pulkai pažymėti kaip rusų- 
lietuvių pulkai. Visur aiškina
ma, kad kautynėms vadovavo 
lenkų karalius Jogaila, bet Jono 
Matejkos paveiksle Vytautas 
Didysis yra kautynių centre, Jo
gaila matomas toliau augštumo- 
je, Vytauto Didžiojo kairėje pu
sėje.

Šalia muzėjaus matyti didžiu
lė krūva sudaužyto betono. Tai 
likučiai Žalgirio mūšio pamink
lo, kuris buvo sunaikintas Kro
kuvoje II D. karo metu. Vieto
vė yra gražiai sutvarkyta, visas 
plotas paverstas parku, kuriame 
lankosi daug turistų.

Pucko kapinėse
Sekančią dieną, nors lietus 

lijo, bet trumpam sustojome 
Pucko kapinėse netoli Gdansko 
miesto. Ši vietovė lietuviam ži
noma tuo, kad čia yra palaidoti 
Stutthofo koncentracijos sto
vyklos kaliniai — kun. Alfonsas 
Lipniūrias ir inžinierius Anta
nas Šapalas. Jie mirė paleisti iš 
stovyklos su palaužtomis svei
katomis.

Juos čia palaidojo buvę kali
niai, su kuriais jie kartu buvo 
kalinami. Paminklą pastatė 
Lenkijos lietuviai. Kapas globo
jamas ir prižiūrimas Gdansko 
lietuvių draugijos. Antkapiai ir 
paminklas pastatyti iš granito. 
Paminkle lotyniškas irašas, ant
kapiuose matyti kuklūs Įrašai. 
Šalia kun. Lipniūno pavardės 
parašyta “ilgiuosi tėvynės”, o 
prie šapalo pavardės — “toli 
nuo tėvynės”. Dalyvavusiems 
apie mirusius trumpai paaiškino 
Punsko gimnazijos direktorius 
Sigitas Paransevičius. Trumpai 
susikaupus, visi tylos momentu 
atidavėm mirusiems pagarbą ir 
padėjom gėlių puokštes.

Stutthofe
Kadangi minėti lietuviai buvo 

kalinti Stutthofo lageryje, tai 
aplankėme ir pačią stovyklą, 
kurią dabartinė Lenkijos val
džia laiko įrodymu, kaip buvo 
naikinami žmonės. Nors daugu
ma stovyklos barakų yra sunai
kinti ir yra likę tik pamatai, ta
čiau kaikurie pastatai yra sau
gojami. Originaliame stovyje 
išlaikytos dujų kameros, krema
toriumas, kaikurie barakai, ku
riuose įrengtos parodos su įro
domąja medžiaga. Stovyklos te
ritorijoje pastatytas didžiulis 

"Rytų Lietuva”
dr. A. BUDRECK1O redaguotas veikalas 

Įsigydamas šį istorinį veikalą, paskubinsi jo išleidimą anglų 
kalba, kuris angliškai skaitančią visuomenę supažindins su 
Rytų Lietuvos istorija.
Kanadoje veikalą galima įsigyti pas JERONIMĄ CICĖNĄ, 
21 Alhambra Ave., Toronto, Ont., M6R 2S4, Canada.
Knygos kaina $15.00 plius $1-2 pašto išlaidoms 
padengti. t
Šis veikalas yra Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos leidinys.

paminklas sunaikintų žmonių 
garbei.

Matyti ir lietuviškų pėdsakų. 
Išstatytose kalinių bylose matv
ti lietuviškų pavardžių su aiš
kiai nurodyta tautybe. Yra išli
kusių įvairių rankdarbių, maty
ti lietuviškas kalinių padarytas 
kalėdinis atvirukas su irašu 
“Linksmų Kalėdų” ir lenkiškais 
sveikinimais kitiems kaliniams 
su panašu “Litwini” (lietuviai). 
Tarp buvusių kaliniu parašytų 
atsiminimų matyti Balio Sruo
gos knygos “Dievų miškas” ver
timai į lenkų ir rusų kalbas.

, Marienburgo tvirtovė
Dabartiniais laikais ši vieto

vė vadinama Malborgu. Čia 
esanti kryžiuočių pilis bei visa 
aplinka laikoma originaliame 
stovyje. Tuo parodoma, kokios 
tvirtovės buvo pastatytos saugo
tis kryžiuočių ordinui.. Po pilį 
mus vedžiojusi palydovė viską 
nuodugniai apibūdino.

Tvirtovė yra labai didelė, 
įrengta puošniai. Sutelkta labai 
daug įvairių ginklų bei puošme
nų. Didžiojoje riterių salėje ka
bo Jono Matejkos “Žalgirio mū
šio” paveikslo originalas. Įreng
tuose muzėjuose matyti daug iš
kasenų iš piliakalnių Lietuvos 
teritorijoje.

Mūsų laikymosi tikslas — ap
lankyti patalpas, kuriose buvo 
kalinamas Lietuvos kunigaikš
tis Kęstutis. Palydovė apie Kęs
tutį daug pasakojo, nurodyda
ma, kaip jis papuolė į nelaisvę, 
kaip ilgai buvo laikomas ir ko
kiu būdu pabėgo. Susirinkę to
se patalpose, mes prisiminėm 
tuos istorinius laikus ir jautė
mės laimingi galėję aplankyti 
tuos pėdsakus, kuriuos paliko 
didysis Lietuvos kunigaikštis 
Kęstutis.

Apie visas aplankytas vietas 
platesnę informaciją teikė su 
grupe keliavęs Punsko lietuvių 
gimnazijos direktorius Sigitas 
Paransevičius, kuris su minėto
mis vietovėmis yra gerai susipa
žinęs.

Gyvendami Suvaalkų trikam
pyje lietuviai gerbia visa, kas tu
ri bendro su lietuviais. Jie ren
gia sąskrydžius prie toie apy
linkėje esančių piliakalniu. Daž
nai rengiamos išvykos į Šiurpi
nus. Jose ypač yra raginamas 
dalyvauti mokyklinis jaunimas. 
Šiurpiliai yra netoli Suvalkų, 
kurie yra pagarsėję savo pilia
kalniu. Jame yra buvusi garsi ir 
stipri lietuvių pilis Šiurnilis. 
Ši tvirta pilis yra minima istori
joje, kurią dažnai puldavo kry
žiuočiai, nes ji pastodavo kelią 
į Lietuvą.

Reikia džiaugtis tuo, kad ta
me krašte gvveną lietuviai neiš
sižada to, ką mūsų protėviai 
narsiai gynė. Jie iaučia pareigą 
visa tam ir išdidžiai prisimena 
bei saugoja.

Punsko lietuvių jaunimo ekskursija prie paminklo Žalgirio kautynėms 
priminti. Pirmos eilės viduryje — VYT. PEČIULIS ir JUOZAS BUKAUSKAS, 
organizavęs ir vadovavęs išvykai

Nubaustas už eisenos organizavimą
(Atkelta iš 1-mo psl.)

'Petras KRYŽMANTAS, 
maršrutinio autobuso vairuoto
jas, pasakojo, kad jis važiuoda
mas sutiko maldininkų minią, 
kuri jam sutrukdžiusi važiuoti. 
Kitų automašinų, stovėjusių už 
jo, buvę nedaug. Kaltinamajam 
paklausus, kiek autobusas pavė
lavo į galutinę stotį ir ar už pa
vėlavimą buvo nubausta, P. 
KRYŽMANTAS atsakęs, kad 
pavėlavęs 5 minutes ir už tai ne
buvo nubaustas.

Teisėjas paklausė VAIČIŪ
NĄ, iš kur pas jį atsirado vėlia
vėlė. Teisiamasis paaiškino: 
“Kai tardėte J. G. STANELY- 
TĘ, ją kaltinote, kad ji pažeidu
si teismo taisykles — kolona ne
turėjusi raudonos vėliavėlės. 
Todėl šį kartą jaunimas ją atsi
nešė eismo reguliavimui, o aš 
ją paėmiau iš mergaitės, bijoda
mas, kad ji nenukentėtų, kaip 
anoji”.

Teisiamasis, kadangi atsisakė 
advokato, gynėsi pats:

“Mane prokuroras kaltina, 
jog aš organizavau eiseną ir jai 
vadovavau. Visų pirma suorga
nizuoti tokią eiseną reikia laiko, 
gabumų ir priemonių. Viso šito 
aš neturėjau. Jokio dokumento 
ar rašto, įrodančio, jog aš esu 
jos organizatorių, kratos metu 
pas mane nerasta, o kaltinimas 
pateiktas, vadovaujantis šiais 
keliais liudininkais, kurie buvo 
jūsų pasamdyti. Jūsų liudinin
kai, išskyrus Tytuvėnų v. k. pir
mininką ir dar vieną liudininką, 
lengvai mane atpažino, nežiū
rint, kad aš dabar esu kitaip ap
sirengęs. (Žmona, pamačiusi 
teismo metu savo vyrą, vos jį 
beatpažino ir tai daugiau iš dra
bužių, negu iš veido: kalėjime 
teisiamasis buvo užsiauginęs 
ūsus ir barzdą, — Red. pasta
ba).

Visi liudininkai yra man ne
pažįstami. Aš juos matau pirmą 
kartą. Kodėl nepakvietėte ir ne- 
apklausinėjote nė vieno eisenos 
nuotraukose mano nurodyto 
žmogaus, kurį aš pažinčiau.

Mane kaltinate, kad eisenai 
neprašiau leidimo iš vykdomo
jo komiteto. Kadangi aš jos ne
organizavau, tai ir leidimo ne
prašiau. Be to, dar kaltinate, ko
dėl aš neišskirsčiau eisenos, kai 
buvo pareikalauta išsivaikščio
ti? Jei jūs per garsiakalbį šauk
dami nieko nepadarėte, tai aš 
be jokių priemonių nė nemėgi
nau skirstyti, — niekas manęs 
nė neklausytų! Kiekvienas tikin
tis be jokio raginimo žino, ka
da ir kur jam reikia eiti melstis. 
Eisenoje aš dalyvavau ir kalbą 
sakiau. Esu tikintis ir myliu 
Mariją; aš ėjau ir eisiu maldau
ti Jos užtarimo lietuvių tautai, 
jos jaunimui, kad gelbėtų tautą 
nuo alkoholio ir paleistuvystės.

Buvo girdėti kalbant, kad su
kviesta daug milicijos ir saugu
miečių; kad gaisrinės ruošiasi 
maldininkus apipilti vandeniu 
ir pan. Todėl šventoriuje krei
piausi į susirinkusius, aiškinda
mas mūsų eisenos tikslą, saky
damas, kad tai yra maldavimas 
Švč. Mergelės padėti mums nu- 
blaivinti ir nuskaistinti Lietuvą. 
Aš jiems aiškinau, kad niekas 
neturi teisės mus apipilti vande

niu ar išvaikyti. Raginau tikin
čiuosius drąsiai melstis, giedo
ti ir nieko nebijoti, nes pagal 
konstituciją, mes turime teisę 
tai daryti. Konstitucijos knyge
lę aš paėmiau tam, kad parody
čiau valdžios pareigūnams tą 
straipsnį, kur yra parašyta, jei
gu kartais būčiau sulaikytas. Iš 
tikrųjų buvau tuojau sulaiky
tas, ir konstitucija iš manęs bu
vo atimta.

Aš protestuoju prieš šitą kal
tinimą ir laikau save nekaltu. 
Visi šie liudininkai yra tikriau
siai bedieviai, kaip ir S. GAUB- 
ŠAITĖ, neskirianti bažnyčios 
nuo šventoriaus. Jie yra pasam
dyti tam, kad galėtų padėti 
jums su manimi susidoroti, nes 
aš esu tikintis lietuvis, o svar
biausia — kovotojas už tiesą.

Prokurore, kur jūsų tiesa? 
Kur jūsų sąžinė? Viską jūs pra
radote! Dėl to, kad aš su maldi
ninkais ėjau melstis į Šiluvą, 
jūs man siūlote 3 metus. Teigia
te, kad man nėra nei lengvinan
čių, nei sunkinančių aplinkybių. 
Žmogui, kuris išdirbęs 30 metų, 
neturėjęs jokio papeikimo ir 
dirbęs atsakinguose postuose, 
pagal “įstatymą” siūloma augš- 
čiausia bausmė — 3 metai!

Prokurore, šita byla pasaulio 
akivaizdoje jums garbės neat
neš.”

(Vytauto VAIČIŪNO gynimo
si kalba teisme užrašyta iš teis
mo dalyvio pasakojimo, — Red. 
pastaba).

* * *
Birželio 26 d. buvo paskelb

tas teismo sprendimas: Vytau
tas VAIČIŪNAS nuteisiamas 
2.5 metų pataisos darbams, 
bausmę atliekant bendro režimo 
lageryje.

Per abi teismo dienas niekas 
iš teisiamojo draugų ir pažįsta- 

'mų nebuvo įleistas į salę. Su
važiavusių neįleido netgi į teis
mo koridorių — jie visą laiką 
prastovėjo aikštelėje prie teis
mo patalpų, kur nebuvo jokios 
galimybės atsisėsti ir pailsėti. 
Atvažiavę kunigai, jaunimas ir 
pažįstami, nepaisydami nei svi
linančios saulės, nei susmeigtų 
į juos saugumiečių žvilgsnių, 
ramiai bendrai sukalbėdavo ro
žančių, jungdamiesi maldoje su 
teisiamuoju.

* * *
Inž. Vytautas VAIČIŪNAS 

gimė 1930 m. kovo 9 d. Šakių 
raj., žvirgždaičių valsčiuje, Tu- 
pikų kaime, bežemio valstiečio 
šeimoje.

Esant sunkiom gyvenimo są
lygom (anksti mirė motina), bū
damas 10 metų, jis buvo išleis
tas bernauti pas ūkininkus. Mo
kėsi Vytėnuose berniukų auklė
jimo mokykloje. Sovietinei val
džiai uždarius mokyklą, Vytau
tas mokėsi šlapaberžyje.

Norilsko mieste atlikęs kari
nę tarnybą, VAIČIŪNAS 1957 
m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo 
dirbti “Nemuno” gamykloje. 
1961 m. jis įstojo į Kauno poli
technikumo vakarinį skyrių, 
kurį baigęs, mokslą tęsė Kauno 
politechnikos institute. 1977 m. 
V. VAIČIŪNAS įsigijo elektros 
inžinieriaus diplomą ir dirbo 
Kauno paleidimo-derinimo dar
bų valdyboje.

STEPAS VARANKA

1920 m. spalio 24 d. marša
las Pilsudskis iš Balstogės atvy
ko į Lipską Į vakarus nuo Gar
dino. Ten stovyklavo Adamo 
Koco savanorių divizija. Atvyko 
jis pasitarti su generolu Rydz- 
Smigly.

Maršalas, kalbėdamas su pik. 
Kocu, pasakė, kad gen Želi- 
gowskis su priskirta jam gru
pe turi įvykdyti svarbią opera- 
ciją-žygį į Lietuvos sostinę Vil
nių. Įsakė pik. Kocui duoti Že- 
ligowskiui 3000 “kresowcow — 
pakraščių, Rytų Lietuvos “sava
norių”. Pik. Kocas tiek “kre- 
sowcų” neturėjo ir apie tai pra
nešė Pilsudskiui. Maršalas jį už 
tai smarkiai aprėkė. Kocas su
prato savo vado pageidavimą.

Netrukus pik. Kocas davė įsa
kymą netoli esančiam pik. Do- 
janowicz-Surowce, kad jo 201 
pulkas būtų pavadintas 6-tuoju 
Vilniaus pulku. Pulkas “burtų” 
keliu tapo vilniečių pulku. Vė
liau tas pulkas dalyvavo Vil
niaus užėmime.

Tuo laiku sparninis puolimas 
per Nemuną, šiaurėje nuo Gar
dino, vyko sėkmingai. Pirmoji 
legijonų ir lietuvių-gudų divizi
ja, eidama per Lietuvos terito
riją, peržengė Nemuną rugsėjo 
23 d. ir užėmė Druskininkus, 
perkirsdama 3-jai sovietų armi
jai kelią ir geležinkelio liniją 
Vilnius-Gardinas. Kita lenkų 
kariuomenės grupė užėmė Ra- 
duną ir slinko Lydos link. Rug
sėjo 25 d. lenkų daliniai užėmė 
Gardiną o rugsėjo 28 — Lydą. 
Pilsudskis tuo laiku buvo neto
li esančiuose Pružanuose 4-sios 
armijos štabe.

Spalio 1 d. Pilsudskis buvo 
paskelbęs Įsakymą ruoštis žy
giui į Molodečną ir Švenčionis. 
Pilsudskis pats labai aktyviai 
veikė. Jam rūpėjo turėti platų 
“koridorių” tarp Lietuvos ir 
Rusijos.

Spalio 4 d. Pilsudskis įsteigė 
3-čiąją armiją ir perdavė ją ge
nerolui Sikorskiui. Į jos sudėtį 
įėjo “Bieniakonių” grupė, lietu
vių-gudų grupė, kurios pavadi
nimas 19 divizija laikinai buvo 
panaikintas, ir majoro Koscial- 
kowskio savanorių dalinys. 
Koscialkowskis vėliau buvo 2- 
jo skyriaus viršininku. Jis pasi
žymėjo savo priešlietuviška 
veikla. Visa toji armija buvo 
pavesta gen. Želigowskiui.

Lenkams sėkmingai užbaigus 
mūšį prie Nemuno ir pagerėjus 
visame fronte padėčiai, artinosi 
valanda Vilniaus užgrobimui. 
Tam žygiui buvo kruopščiai 
ruoštasi ilgesnį laiką. Viskas 
vyko iš pasalų, stengiantis su
daryti draugiškumo nuotaiką 
su lietuviais. Tam tikslui buvo 
vedami “pasitarimai”.

Geresniam strateginiam pasi
ruošimui lenkams reikėjo dau
giau laiko. Tam tikslui buvo 
klastingai tariamasi Suvalkuo
se. Tuo laiku netoli esančiame 
traukinyje, Pilsudskio štabe, 
ruoštasi netikėtam smūgiui.

Želigowskio dienyne užrašy
ta: “Nei koalicija, nei Tautų Są

Augustinijonų šventovė Vilniuje majestotiškai iškilusi tarp aplinkinių namų

junga, nei vyriausybė, nei len
kų visuomenė nesupranta Lie
tuvos reikalų. Visi nori taikos. 
Lietuva ir Vilnius niekam nerū
pi. . .”

“Lenkijos premjeras Spa kon
ferencijoje Vilnių bemaž atida
vė Voldemarui. Jeigu mes da
bar Vilniaus neišgelbėsim, tai 
istorija mums to niekad nedo
vanos. Reikia ruošti sukilimą — 
pasakė Pilsudskis. Gali atsitik
ti, kad turėsi prieš save neigia
mą pasaulio opiniją. Gali susi
daryti sąlygos, kad ir man rei
kės pasisakyti prieš tą žygį. Vis
ką turėsi prisiimti ant savęs. 
Oficialiai tokių dalykų Įsakyti 
negalima, sakė Pilsudskis.”

Želigovvskis, gimęs Ašmenoje 
prie Vilniaus, priėmė tą misiją. 
Spalio 2 d. Pilsudskis Lydoje 
paaiškino lietuvių-gudų divizi
jos karininkams apie Vilniaus 
“reikalą”. Divizijos štabo šefas 
kpt. E. Perkowicz apie šį pasi
tarimą taip rašo: “Už mūsų 
kraują primetė mums Curzono 
liniją. Lenkija turi baigtis kaž
kur prie Gardino. Jūs esate iš 
tų žemių, turite ginklus ir len
kišką dvasią. Vilniuje yra ne
mažai jaunimo, kuris jums mie
lai padės. Jums vadovaus gen. 
Lucian Zeligowski”. Taip kal
bėjo savo karininkams Pilsuds
kis.

Iš spalio 3 į 4 naktį Pilsuds
kis Balstogėje priėmė savo pa
tikėtinį delegatą iš Suvalkų pa
sitarimų Julių Lukasiewicz. Pil
sudskis įsakė jam derybas vil
kinti kiek galima ilgiau, bent 
iki spalio 9-osios.

Kaikurie augštesnieji kari
ninkai su “sukilimo” idėja ne
sutiko. Generolas Narbutt atsi
sakė tame žygyje dalyvauti. 
Gen. Sikorskis buvo įtrauktas į 
Vilniaus užgrobimo žygį ir jam 
pritarė. Gen Rydz-Smigly savo 
įsakyme armijai rašė: “Kiekvie
nas kilometrinis žygis reiškia 
praplėtimą Lenkijos sienų ir te
ritorijos padidinimą”.

Spalio 7 d. Pilsudskis grįžo į 
Varšuvą. Spalio 9 d. Vilnius, 
Lietuvos sostinė, buvo klastin
gu būdu atplėšta nuo Lietuvos 
kūno.

Spalio 12 d. Prancūzijos pa
siuntinys ir Anglijos charge 
.d’affaires įteikė Pilsudskiui 
bendrą raštą dėl Vilniaus už
grobimo. Tai buvo tik formalu
mas, neturintis jokios konkre
čios reikšmės. Laisvė yra gina
ma tik krauju ir darbu.

Mūsų kaimynai lenkai ir da
bar ne tik išeivijoje, bet ir pa
čioje Lenkijoje svajoja apie 
Vilniaus pasisavinimą. Jie sa
ko, be Vilniaus ir Lvovo, Len
kija nėra pilna. Anksčiau, iki 
1939 metų, lietuviai sakydavo 
“Mes be Vilniaus nenurimsim”, 
o dabar lenkai sako “mes be 
Vilniaus nenurimsim”.

Spalio mėnesį prisiminkimt 
tą liūdną sukaktį — Vilniau: 
netekimo dieną 1920 m. Nore 
čiau tikėti, kad lenkai po tiek 
nelaimių pasikeitė. Nelaimės 
ne tik žmogų, bet ir tautas pa
moko, kaip kitus suprasti ir at
jausti. A

BRANGIAM TĖVELIUI

AfA 
LIONGINUI JUKNEVIČIUI

Lietuvoje mirus,
sūnų ROMĄ ir jo šeimą bei kitus gimines nuoširdžiai
užjaučia —

A. ir B. Niuneva
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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
LIGONINĖ VETERANAMS Kapitonas JUOZAS KILIUS, sūnus

O LIETUVIAI PASAULYJE
Kaune buve- pastatyta speciali li

goninė II D. karo sovietiniams vete
ranams. Keturių augštų pastatas yra 
galerija sujungtas su II-ja kliniki
ne šio miesto ligonine, su kuria ry
šius turi kelios Kauno medicinos ins
tituto katedros. Esu veteranams augš- 
čiausios rūšies paslaugas parūpins 
medicinos mokslo daktarai, instituto 
profesoriai ir docentai. Vidaus ligų, 
neurologinio ir atstatomojo gydymo 
skyriai vienu kartu galės priimti 
110 karo veteranų. Jiems įrengtos 
vienos, dviejų ir trijų lovų pala
tos su dušais bei kitais patogumais, 
naujausia technika aprūpinti diag
nostiniai ir procedūriniai kabinetai.

PAVARDĖS PAMINKLUI
j Zarasietis Vytautas Baltakis “Tie

sos" 198 nr. paliečia 1944 m. vasarų 
pykusias kovas prie Antalieptės. Vo
kiečiai buvo gerai įsitvirtinę miš
kais apaugusiose kalvose, Švento
sios pakrantėse. Staškūnų,^Gaidelių 
ir kitų aplinkinių kaimų laukuose 
tų vasarų žuvo 300 sovietų karių. Jie 
buvo palaidoti Antalieptėje, Padus- 
čio kolchozo centrą ir ant Šventosios 
upės kranto. Melioratoriai, lygindami 
Staškūnų kaimo laukus, ant vienos 
kalvelės atkasė lig šiol užmirštų 18- 
kos sovietų karių bendrų kapų. Jame 
buvo rasti jų palaikai, aprangos ir 
ginkluotės likučiai, butelis su palai
dotų karių pavardėmis. Palaikai buvo 

(perkelti į karių kapines Antaliep
tėje, žuvusiųjų pavardės įtrauktos 
į granito lentų.

DRAUDOS PENSIJA ,
Valstybinio draudimo valdybos vir

šininko pavaduotojas Algis Patašius 
“Tiesos” 145 nr. skaitytojus supažin
dina su draudos pensija, kuri Lietu
vos gyventojams gali būti pridėta 
prie jau gaunamos valstybinės ar 
sovehozinės pensijos. Apie tų pen
sijų A. Patašius rašo: “Draudimo 
pensija turi būti ne mažesnė kaip 
10 rublių per mėnesį. Jos maksima
li suma neribojama. Pensija gali 
būti mokama iki gyvos galvos arba 
pasirinktų skaičių metų (nuo 2 iki 
20 metų). Pensija išmokama po mė
nesio nuo sutarties sudarymo. Ji 
mokama per numatytų laikotarpį 
arba iki pensininko mirties. Drau
dimo sutarties nutraukti negalima. 
Ši valstybinė pensija yra nepavel- 
dima. Sudarant sutartį, reikia su
mokėti vienkartinę įmokų, kurios 
dydis priklauso nuo amžiaus, pasi
rinktos mėnesinės pensijos sumos 
ir sutarties termino ..Iš A. Pata
šiaus pateikto pavyzdžio išryškėja 
valstybinis būsimųjų pensininkų api
plėšimas. Žmogus, turintis 58 me
tus amžiaus ir norintis gauti mėne
sinę 100 rublių pensijų 20 metų pa
eiliui, iš karto turi įmokėti. 11.850 
rublių. Iš tokios didžiulės sumos, 
net negaudamas palūkanų, jis kas 
mėnesį galėtų pasinaudot) nuosavu 
šimtu rublių beveik ištisų dešimt
metį. Niekas jam negali garantuoti, 
kad jis bus gyvas 20 metų ir sulauks 
78 metų amžiaus. Nerimtai atrodo ir 
A. Patašiaus patarimas būsimam 58 
metų amžiaus pensininkui vienkar
tinę įmokų papildyti dar 620 rublių, 
jeigu draudos pensijų norima gauti 
iki gyvos galvoš. Taisyklės aiškiai 
sako, kad ta pensija yra nepaveldi- 
ma: ji pasibaigia su mirtimi, nieko 
nepaliekant savo įpėdiniams.

j
 “SUDIEV, BROLIAI...” 
anadoje gauta 'žinių apie tris 
ietų sušaudytus lietuvius prieš 30 
tų. Gen. štabo majoras VYTAUTAS 
LVIČIUS, sūnus Juozo, gimęs 
8.V.5 Vilkaviškio aps., sušaudytas 
kio kalėjime 1941 m. lapkričio 
nėšį. ALEKSANDRAS KAMAN- 
USKAS, sūnus Jono, advokatas, 
tęs 1906 m., sušaudytas Gorkio 
ėjime 1941 m. lapkričio mėnesį.
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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 television kJ E'K f t'U! t'kJ Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Jono, gimęs 1909 m., sušaudytas Gor
kio kalėjime 1941 m. lapkričio mėnesį. 
Kai juos vedė iš mirtininkų kameros, 
jie lietuviškai atsisveikino su 
tautiečiais, sėdinčiais kitose 
kamerose, garsiai šaukdami: “Sudiev, 
broliai, tegyvuoja tėvynė Lietuva!”

NUBAUDĖ KYŠININKĄ
Korespondentė Vanda Bogušienė 

“Tiesos” 161 nr. praneša iš teismo 
salės, kad Vilniaus pedagoginio in
stituto docentas Sigitas Rudzevičius 
nubaustas aštuoneriais metais laisvės 
atėmimo sustiprinto režimo stovyk
loje už bandymų gauti 1.000 rublių 
kyšį iš vienos neakivaizdininkės 
studentės. Jis atsisakė pasirašyti jai 
įskaitų: “Jos žinios docentui pasirodė 
silpnos, ir jis liepė jai užeiti vėliau, 
kai baigs atsakinėti visi.Vėliau už
ėjusiai neakivaizdininke! docentas S. 
Radzevičius pasakė, kad reikia 1.000 
rublių — tada jis pasirašysiųs įskaitų 
ir sudarysiųs galimybę lengvai iš
laikyti valstybinį egzaminų. Docentas 
davėjai savo namų telefonų, liepė kitų 
dienų paskambinti ir pasakyti — 
sutinka ji duoti tūkstantį rublių ar 
ne ...” Studentė, geriau pasiruožusi 
įskaitai, vėl atvyko po dviejų savaičių. 
S. Radzevičius, jos žinias pavadinęs 
persilpnomis, pakartojo tūkstančio 
rublių reikalavimų. Tada studentė, 
pasitarusi su savo vyru, kreipėsi į 
teisingumo pareigūnus.. Po poros 
dienų ji susitiko su S. Radzevičium, 
nuošalioje vietoje jam padavė savo 
studijų knygutę su voku. S. Rad
zevičius vokų įsikišo kišenėn, net 
nepatikrinęs žinių pasirašė įskaitų, 
pažadėdamas užtikrinti ir egzamino 
išlaikymų. Tada jis buvo suimtas su 
visais nusikaltimo įrodymais. Byla 
buvo sprendžiama augščiausiajame 
teisme. Aštrių priekaištų institutui 
gėdų padariusiam savo kolegai pažėrė 
filosofijos katedros prof. Albinas 
Griška, kuriam buvo tekusios visuo
meninio kaltintojo pareigos: “Mūsų 
kolektyvas yra giliai pasipiktinęs 
tokiu jo elgesiu ir skaudžiai per
gyvena, kad tai atsitiko mūsų insti
tute. Esu įgaliotas pareikšti, jog 
darysime viskų, kad tokių įvykių insti
tute daugiau nebūtų.”

RUDENS MUGĖ ŠIAULIUOSE
Tradicinė liaudies meno šventė, 

susieta su spalvinga rudens muge, 
rugsėjo mėnesį įvyko Šiauliuose. K. 
Požėlos parke susirinko nemažas 
būrys keramikų, puodžių, audėjų, 
drožėjų, pynėjų, verpėjų, mezgėjų ir 
kalvių. Parko estradoje sukosi 
senoviniai verpimo rateliai, buvo ve
jami pančiai, pinami krepšeliai, 
kuriami paveikslai, gaminami 
grakštūs moliniai ųsočiai. Naujus 
mezginių modelius rodė “Verpsto” 
trikotažo įmonė, aidėjo tranki kapelos 
muzika. Šventėje dalyvavo liaudies 
meistrai iš Pakruojo, Joniškio, Kel
mės, Biržų ir Šiaulių rajonų.

BRAKONIERIŲ TRAGEDIJA
Lietuvoje yra labai paplitęs 

brakonieriavimas, kuriuo vadinama 
nelegali žūklė ir nelegalus medžio
jimas. Skaudi nelaimė ištiko tris to
kius žūklautojus Biržų rajono Apaš
čios upėje. Nelegalion žūklėn, nešini 
elektros laidais, išsirengė Nausėdžių 
kolchozo traktorininkas Kęstutis Čer: 
niauskas ir statybininkas Vladas 
Gasiūnas su dvidešimtmečiu savo va
dovu Vidmantu Kaminsku iš N. Rad
viliškio miestelio. Visi jie jau 
anksčiau buvo bausti už 
brakonieriavimų. Iš elektros stulpo 
prisijungė srovę, iki vandens 
nusitiesė atsineštus laidus. Žuvis 
elektros srove bandė mušti V. 
Kaminskas, apsiavęs guminiais žvejo 
batais. Vienu metu jis slystelėjo į 
duobutę, batai prisisėmę vandens. Kol 
draugai atjunginėjo laidus, V. 
Kaminskas žuvo nuo elektros smūgio.

V. Kst.
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Toronto lietuvių choras “Volungė", kurį sudaro jaunosios kartos dainininkai, koncertavo Anapilio salėje per a.a. kun. P. 
Ažubalio pagerbtuves ir Čikagos lietuvių Jaunimo Centre muziko A. Vanagaičio minėjime Nuotr. St. Dabkaus

• Abiturientų pristatymas
• Toronto jaunimo 

ansamblis "Atžalynas"
• Loterija ir laimės 

staliukai
• Puikus orkestras
• Turtingas bufetas ir 

įvairūs gėrimai

PROGRAMOJE:

Rengėjai

Pradžia — 7.30 v.v.
Įėjimas — $5, 
studentams — $3.

KLB ŠALPOS FONDO HAMILTONO SKYRIUS 
maloniai kviečia visus am m am ■ ■ mm

Hamiltono ir apylinkių 
lietuvius W W **

dalyvauti y ■ • •
užbaigimo

spalio 31, šeštadienį. 
Jaunimo Centre.

S HAMILTON”11
LIETUVIU ŽŪKLAUTOJŲ IR ME

DŽIOTOJU KLUBO GIEDRAITIS 
naujo pastato vajus, kaip buvo nu
tarta per visuotinį susirinkimą, yra 
vykdomas ir statyba jau pradėta. Čia 
skelbiame pirmuosius mecenatus-au- 
kotojus — $843.40: Gediminas Marti
šius; $500.00: Balys Savickas; $300.- 
00: Jonas Romikaitis, Stasys Senkus; 
$200.00: Motiejus Jonikas, Pijus 
Pleinys; $50.00: K.Š.R. moterys (per 
S. Petkevičienę). Iš viso gauta iki 1981 
spalio 1 d. $2,393.40. Valdyba nuošir
džiai dėkoja ir laukia kitų, kurie yra 
pasižadėję. A. P.

ŠALPOS FONDO VAJAUS UŽ
BAIGIMO BALLIUJE spalio 31 d. 
Jaunimo Centre meninę programą 
atliks Toronto jaunimo ansamblis 
“Atžalynas”, vad. Silvijos Martinku- 
tės. Prie šio jaunimo prisijungs Ha
miltono lietuviai abiturientai, baigę 
12-tą gimnazijos klasę. Jie bus pri
statyti baliaus pradžioje. Visi abitu
rientai, kurie dar neužsiregistravo, 
prašomi registruotis pas J. Pleinį te
lefonu 549-5372. Po programos bus 
smagūs šokiai, loterija bei laimės 
staliukai, baras ir bufetas.

Rengėjai kviečia visus hamiltonie- 
čius ir apylinkių lietuvius gausiai da
lyvauti šiame tradiciniame Šalpos 
Fondo parengime. Savo dalyvavimu 
paremsite šalpos darbą ir kartu pra
leisite vakarą su jaunimu. J. P.

POVILO KANOPOS 65 metų am
žiaus sukaktis spalio 3 d. buvo iškil
mingai paminėta Jaunimo Centro 
salėje. Jo tokį iškilmingą gimtadienį 
suorganizavo vietos šauliai, prie 
kurių prisidėjo ir Hamiltono 
lietuviškoji visuomenė. Tą šeš
tadienio vakarą susirenku svečiai 
sukaktuvininką pasitiko su maršu, 
audringais plojimais, su “Ilgiausiais 
metais” ir taurių pakėlimu. Buvo 
pasivaišinta skania vakariene, prieš 
kurią maldą sukalbėjo prel. J. 
Tadarauskas.

Apie sukaktuvininką kalbėjo K. 
Mileris. Nuo visų buvo įteikta sukak
tuvininkui gražių dovanų — žūk- 
lavimo įrankiai ir meniškai 
padarytas lietuviškas Vytis. 
Perskaitytos gautos sveikinimų tele
gramos ir laiškai. Žodžiu sveikino 
klebonas prel. J. Tadarauskas, 
apibudindamas Povilą kaip gerą, at
sidavusį visokiom talkom žmogų. 
KLB apylinkės pirm. dr. V. Kvedaras, 
pasveikinęs sukaktuvininką, įteikė 
jam ir vario lentelėje (graviruotą 
sveikinimą. Dar sveikino jį DLK Al
girdo šaulių kuopos vardu vicepirm. 
Alf. Patamsis, pensininkų vardu — P. 
Lukošius, buvęs pirmasis Hamiltono 
šaulių kuopos pirm. Pr. Vizbaras, 
svečias iš St. Catharines p. Pol- 
grimas, St. Pilipavičius ir Aug. 
Kuras. Buvo sugiedota “Ilgiausių 
metų” ir kitam bankete 
dalyvavusiam šauliui — Leonui 
Gašlūnui, švenčiančiam savo 60-tąjį 
gimtadienį. Sukaktuvininkas
padėkojo rengėjams, sveikintojams 
ir svečiams už tokią nesitikėtai 
suteiktą jam garbę, pasižadėdamas, 
kiek jėgos ir sugebėjimai leis, ir to
liau dirbti mūsų lietuviškai vi
suomenei.

P. Kanopa yra čia gana plačiai įsi
traukęs į visuomeninį darbą. 
Anksčiau jis buvo Hamiltono Liet. 
Namų bendrovės valdyboje, dabar 
yra T. Fondo skyriaus valdybos narys 
ir jau 15 metų vadovauja čia įsi
steigusiai DLK Algirdo šaulių kuo
pai. Prieš tai trejus metus vadovavo 
ir visiems Kanados šauliams, būda
mas Kanados šaulių rinktinės pirmi
ninku. Tai yra žmogus, kuris visa
da renkamas į visokius komitetus, 
kuris visur ir visų kviečiamas padėti, 
nes jis, seno kario įpratimu, niekad 

nesitraukė nuo pareigos, nuo 
pasiaukojimo bei atsakomybės.

VYSK. VALANČIAUS MOKYKLOS 
tėvų susirinkimas įvyko spalio 3 d. 
Šv. Juozapo mokyklos patalpose. 
Pranešimus padarė tėvų komiteto 
pirm. B. Mačys, apibūdindamas 
praėjusių metų tėvų k-to veiklą, 
mokyklos ūkinę būklę ir tėvų k-to 
prisidėjimą prie sėkmingos mūsų 
mokyklos veiklos. Mokyklos vedėjas 
K. Mileris kalbėjo apie dabar per
siorganizavusią lituanistinę
mokyklą, mokymo programas ir 
mokytojus. Išrinktas ir naujas 1981- 
82 m.m. tėvų komitetas. į kurį įėjo be
veik visi pernai buvę tėvų k-to 
žmonės: B. Mačys, D. Švažienė, D. Ai
derdice, K. Rūdaitienė, Aid. ,
Gailiuvienė, archt. Vyt. Švedas ir I. 
Mačikūnienė. J pasitraukusios
komiteto sekretorės V. Bakšienės 
vietą išrinktas J. Žukauskas. Mokyk
los vadovybė dėkoja V. Bakšienėi už 
nuoširdžią trejų metų talką lituanis
tinei mūsų mokyklai.

JAUNIMO CENTRO reikalai bus 
sprendžiami š. m. spalio 16 d., 7 
v.v., parapijos salėje (vykstančiame 
organizacijų vadovų pasitarime. Jei 
kitoms parapijoms jų turimos salės 
duoda gražų pelną, tai mūsų parapi
jos graži ir erdvi Jaunimo Centro 
salė duoda parapijai nuostolių. Rei
kia tikėtis, kad šitas susirinkimas 
tinkamai sutvarkys Jaunimo Cent
ro administravimo reikalus.

MŪSŲ PARAPIJOJE lankėsi jau 
nebe pirmą kartą iš Kolumbijos, Me- 
dellino miesto, kun. M. Tamošiūnas, 
kuris sekmadienį atnašavo čia šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą, gražiais 
žodžiais prisimindamas mūsų para
pija.

“AUKURAS” sekmadienį, spalio 4, 
buvo nuvykęs į Bostoną su B. Pūke- 
levičiūtės “Antroji Salomėja painia
vose” — trijų veiksmų išdaiga. Išvy
koje dalyvavo 9 grupės aktoriai ir 
pati rež. E. Dauguvietytė-Kudabienė.

LAIMA LUKAVICIŪTĖ šiemet už
baigė Guelph universitetą B.Sc. 
(Eng.) laipsniu Water Resources En
gineering srityje. Jau gavo darbą 
“Texaco Canada Inc.” Inž. V. Bak
šys iš savo darbovietės vienai savai
tei buvo komandiruotas į Klevelan- 
dą susipažinti su jo įmonei užperka
momis mašinomis. >•

RIČARDAS KALVAITIS, tapęs 
profesijonaliu futbolo žaidėju, šie
met pasirašė 2 metų sutartį su Ha
miltono “Tiger Cats” komanda. Per
nai jis žaidė su Toronto “Argo
nauts”. Ričardas jau trečius metus 
McMaster universitete studijuoja kū
no kultūrą. Kalvaičiai yra sportinin
kų šeima. Neseniai tėvą Zigmą Kal
vaitį matėme televizijoje “Wide 
world of sports”, pusbaigmyje besi
varžantį dėl imtynininko titulo, ku
rį sporto komentatorius charakteri

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

.4

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

zavo kaip vieną iš spalvingiausių im
tynininkų. x

E. G. ŠLEKAIČIAI susilaukė ant
rojo vaiko — sūnaus. Naujagimis pa
krikštytas Nikalojaus vardu. Tėve
liai ir sesutė Sera džiaugiasi gražiai 
augančiu berniuku. G. Šlekaitis, pra
dėjęs dirbti čia “Stelco Ine.”, dabar 
yra iškeltas atsakingom pareigom į 
naująją “Stelco” įmonę Nanticoke.

I LIETUVĄ penkių dienų viešna
gei išvyko J. Butkevičius ir M. Zur- 
lienė. St. Milerienė išvyko į Portuga
liją aplankyti savo dukters, kuri ten 
mokytojauja Coimbros miesto kole
gijoje. E. Br. Sopiai su savo dviem 
dukrom iš San Francisco išskrido 
dviejų savaičių atostogų į Havajus,

SVEIKATA yra pablogėjus jau 
trejus metus sergančio M. Chrolavi- 
čiaus. St. Peteris ligoninėje sunkiai 
serga M. Misevičienė. K. M.

Winnipeg, Man.
RAŠINYJE “Lietuviai tautybių sa

vaitėje” “TŽ” 38 nr. įsivėlė korektū
ros klaida pavardėje. Turėjo būti ko- 
oridnatorius J. Grabys, o ne Grybas.

Welland, Ontario
PAPILDYMAS. K. Blužienės pa

dėkoje, kuri buvo išspausdinta “TŽ” 
41 nr., turėjo būti išspausdintas pa
pildymas, bet jis pasiekė redakciją 
pervėlai. Jame turėjo būti įrašytas 
KLB Wellando apylinkės pirm. J. 
Paužuolis, taręs atsisveikinimo žodį 
kapinėse prie duobės.

Tillsonburg, Ontario
AUKOS TAUTOS FONDUI. A. a. 

Petronėlei Laurecienei mirus, jos at
minimui aukojo Tautos Fondui $10: ' 
Domą? Žiogas, Juozas Vitas, L. 
Cibulskienė, Gediminas Rugienius, 
Bronius Gudinskas.

TF Tillsonburgo, Ont., 
apylinkės atstovybė

Ottawa, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems ar
timiesiems, bičiuliams, pažįs
tamiems iš arti ir toli atvykusioms 
paminėti mūsų 25-rių metų vedy
binės sukakties, prisidėjusioms prie 
tokios gražios dovanos. Ypa-tingą 
padėką reiškiame šio paminėjimo 
rengėjams: V. Radžiuvienei, K. 
Povilonienei, R. Šiūlytei' S. 
Mitalienei, L. ir V. Plečkaičiams, 
mūsų vaikams Vidai ir Jonui. Taip 
pat dėkojame mūsų kapelionui kun. 
dr. V. Skilandžiūnui, KLB Otavos 
apylinkės pirmininkui V. Radžiui ir 
vakaro iškilmingos dalies vedėjui V. 
Biretai.

Mums tai buvo jausmingas vakaras, 
kurio mes niekada neužmiršime. Mes 
tikimės, kad visi, kurie vienu ar kitu 
būdu turėjo ką nors bendro su šia 
proga, kaip ir su mūsų gyvenimu, ir 
toliau turtins mūsų gyvenimą savo 
nenuilstamu nuoširdumu bei artima 
draugyste.

Sofija ir Vytautas Balsevičiai

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%

JA Valstybės
TAUTINIUOSE L I E T U V I U NA
MUOSE Čikagoje rugsėjo 12-13 d.d. 
įvyko IV-sis Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio suvažiavimas. 
Pradžią šiai organizacijai yra davusi 
pokaryje Erdmono Simonaičio įsteig
ta Mažosios Lietuvos Taryba. 
Sąjūdis ne tik jungia Mažosios 
Lietuvos tautiečius, bet ir jiems 
atstovauja VILKe. Po E. Simonaičio 
mirties MLR Sąjūdžiui vadovauja 
profi Martynas Brakas. Suvažiavime 
paskaitas skaitė: Martynas Gelžinis — 
“M. Lietuvos politinė bei etninė 
genezė po II D. karo ir dabartinė 
padėtis”, Ansas Lymantas — “M. 
Lietuvos idėjos ir preities atminimai 
okupuotoje Lietuvoje”, prof. Martynas 
Brakas — “M. Lietuvos problemos 
tarptautinės politikos rėmuose”. Va
karienės metu meninę programą at
liko “Pajūrio dukrų” sekstetas ir 
evangelikų liuteronų parapijos 
jaunimo šokėjų grupė. Pamaldas toje 
šventovėje laikė ev. kun. A. Trakis. 
Sąjūdžio ateities1 planai buvo aptarti 
baigminiame posėdyje, reiškiant vil
tį kad senuosius veikėjus pakeis 
jaunimas.

KLEVELANDO BURMISTRAS G. 
V. VOINOVICH rugsėjo 17 d. žurnalis
tui Broniui Railai įteikė šio miesto 
raktą, o jo žmonai Danetai — 
Klevelando simfoninio orkestro 
plokštelę. B. Raila iš Kalifornijos į 
Kievelandą buvo atvykęs į Lietuvių 
Namuose surengtą susipažinimą su jo 
knyga “Vaivos rykštė”, šimtu 
prakalbų, kurios “Laisvės” radijo 
buvo transliuotos sovietų okupuotai 
Lietuvai. Burmistras G. V. Voinovich, 
susipažinęs su šio leidinio turiniu, 
džiaugėsi B. Railos kova, nukreipta 
prieš sovietinį melą, žadėjo daryti 
spaudimą JAV vyriausybės
pareigūnams, kad jie verstų Sovietų 
Sąjungą laikytis Helsinkyje
pasirašytų susitarimų. .

TARPTAUTINIAME KASYKLŲ 
FESTIVALYJE Gadiz miestelyje, 
Ohio valstijos pietinėje dalyje, rug
sėjo 19-20 d.d. šešis koncertus atliko 
Klevelando “Grandinėlė”, dalyvavusi 
ir tautybių parade. Planuojamas vaiz- 
dajuostėn įrašytas “Grandinėlės” fil
mas, kurį pagamins Kento univer
sitetas. Pasiruošti šiam filmui “Gran
dinėlei” padės Rita Kliorienė.

DAINAVOS STOVYKLAVIETĖS 25 
metų veiklos sukaktis bus paminėta 
spalio 17-18 d.d. Detroite. Oficialioji 
dalis su koncertu įvyks šeštadienį 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros Centre. Meninę programą at
liks torontiečiai — sol. Slava 
Žiemelytė ir pianistas Jonas Govėdas. 
Sekmadienio Mišios bus aukojamos už 
gyvus ir mirusius Dainavos dar
buotojus bei rėmėjus. Po Mišių 
numatomas metinis Dainavos rėmėjų 
suvažiavimas Kultūros Centre.

Venecuela
DIENRAŠTIS “EL UNIVERSAL” 

rugsėjo 9 d. laidoje paskelbė in- 
ofrmaciją apie sovietų okupuotą 
Lietuvą, ten vykstantį tikinčiųjų per
sekiojimą, kunigų mušimą ir netgi jų 
žudymą. Primenama, kad KGB 
saugumiečiams lig šiol nepavyko 
susekti pogrindinio laikraštėlio 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” leidėjų. Minimas Lietuvių 
Informacijos Centro Niujorke 
pranešimas, kad š.m. rugpjūčio 8 d. 
buvo nužudytas kun. Leonas Mažeika, 
kuris 1979 m. su kitais Panevėžio ar
kivyskupijos kunigais buvo pasirašęs 
valdžiai skirtą raštą, reikalaujantį re
liginės laisvės. Šia proga primenamas 
ir kun. L. Šapokos nužudymas 1980 m. 
spalio 10 d. Luokėje, kur jis buvo muš
tas klebonijoje penkias valandas ir 
mirė dėl nukraujavimo. Karmėlavoje 
kun. Benediktas Povilanskis buvo už
pultas pamaldų metu.

Brazilija
LIETUVIŲ MUZĖJAUS BEI AR

CHYVO steigimas Brazilijoje buvo ap
tartas rugjūčio 25 d. Sao Paulo mieste 
įvykusiame iniciatorių bei or
ganizacijų atstovų posėdyje. BLB 
krašto valdybos pirm. J. Tatarūnas 
padarė pranešimą apie šio sumanymo 
įgyvendinimą ir paprašė išrinkti 
penkių asmenų steigėjų komisiją. 
Kaikuriems steigėjams atsisakius 
kandidatuoti, komitetant išrinkti: 
pirm. — A. Valavičienė, vicepirm.—J. 
Valavičius, sekr. — H. Mošinskienė, 
ižd. — A. V. Tatarūniepė, reikalų ved
ėja — Marė Bumbulis, ryšininke — J. 
Valavičienė. Komitetas turės surasti 
archyvui tinkamas patalpas ir pradėti 
medžiagos rinkimą.

Urugvajus
EKSKURSIJĄ Į BUENOS AIRES 

spalio 30 — lapkričio 2 d.d. or
ganizuoja Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros Draugijos valdyba ir tautinių 
šokių grupė “Ąžuolynas”. Prabangų 
autobusą šiai kelionei parūpino Lida 
Petrauskaitė su savo vyru Luis Oliv
era. Ekskursijos dalyviai turės progą 
susipažinti ne tik su gražiomis Buenos 
Aires vietomis, bet ir ten veikian
čiomis lietuvių institucijomis. *

Argentina
MINDAUGO DRAUGIJA Berisse 

išrinko naują valdybą dvejų metų 
laikotarpiui. Ją dabar sudaro: pirm. 
Jurgis Šišlauskas, vicepirm. Fran
cisco Persico, sekr. Luis Mikelaitis 
ižd. Albertas Griška.nariai — Osvaldas 
Bakanas, Jonė Stočkūnienė, Stefa Šiš- 
lauskienė. Revizijos komisijon iš
rinkti: J. Pamperas, J. Bukauskas ir B. 
Marcinkevičius. Naujoji valdyba žada 
posėdžiauti kiekvieno penktadienio 
vakarą.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA

TALIKŲ FEDERACIJOS atstovų 
suvažiavimas įvyks š. m. groudžio 29- 
30 d.d. Melburno Lietuvių Namuose. 
Valdybos posėdyje buvo pranešta, kad 
Čikagoje gyvenantis bosas J. Vaznelis 
yra pakviestas atlikti koncertinę pro
gramą suvažiavimo metu. Prieš 
suvažiavimą jo koncertus norima 
surengti Sydnėjaus, Kanberos ir 
Adelaidės lietuvių kolonijose.

SYDNĖJAUS PRIEMIESČIO 
FAIRFIELDO CENTRE ateiviai buvo 
pagerbti.gražiu paminklu, įvertinan
čiu jų įnašą visai Australijai. Tame 
paminkle yra ir mūsų Vytis, prie jo 
plevėsuoja Lietuvos trispalvė. 
Lietuvių bei Lietuvos įamžinimu 
pasirūpino New South Wales 
Pavergtų Tautų komiteto pinn. A. 
Kramilius. Iškilmingą pokylį 
paminklo atidengimo proga surengė 
italų Marconi firma savo klube. Šalia 
kitų meninių vienetų, programą at
liko ir Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”.

Britanija
BRADFORDO LIETUVIUS jungia 

“Vyčio” klubas, šį rudenį švenčiantis 
sidabrinę savo veiklos sukaktį. Jis 
buvo įsteigtas pokarinių ateivių, 
kuriem pavyko sutelkti užperkamo 
pastato įmokai reikalingas lėšas. 
Kadangi lietuvių narių “Vyčio” klube 
rengiami visi pagrindiniai tautiniai 
minėjimai, koncertai, literatūros vak
arai. kelėdinės eglutės vaikam. 
Kūčios, dalyvaujant kapelionui kun. 
J. Kuzmickiui. taip pat tapo tradiciniu 
renginiu. Kun. J. Kuzmickis klube 
įrengtoje koplyčioje netgi laiko ir 
Bernelių Mišias. Naujų narių telkimu 
uoliai rūpinasi “Vyčio” klubos pirm. 
Vytautas Gurevičius.

Italija
VYSK. PAULIUS MARCINKUS 

vadovauja Vatikano insitucijai “In
stituto di Religione”, tvarkančiai 
finansinius reikalus. Jis taip pat 
rūpinasi popiežiaus kelionėmis bėjo 
apsauga. Rugsėjo 30 d. spauda 
pranešė, kad Jonas-Paulius II vysk. P. 
Marcinkų pakėlė į arkivyskupus ir 
paskyrė Vatikano vidaus reikalų 
popiežiškosios komisijos prop- 
rezidentu-proprefektu. Šiai komisijai 
lig šiol vadovavo kardinolas Sergio 
Guerri. kuris dabar serga ir nori pasit
raukti iš einamų pareigų. Spėjama, 
kad arkiv. P. Martinkus ateityje bus 
pakeltas j kardinolus ir perims kar
dinolo S. Guerrio pareigas.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS UŽSIENIO REI

KALŲ MIN. DR. PIERRE AUBERT 
rugsėjo 29 d. priėmė baltiečių de
legaciją, kurią sudarė: Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės atstovas dr. 
A. Gerutis, Pasaulio Latvių Sąjungos 
Vašingtone atstovas Europoje J. 
Kadelis, Pasaulio Estų Tarybos 
Niujorke atstovai Europoje A. Luik ir 
dr. O. Aule. Baltiečių atstovai minis
ter) supažindino su dabartine būkle 
sovietų okupuotose Baltijos respub
likose, įteikė šiuo klausimu paruoštos 
medžiagos. Valandą trukusiame 
pokalbyje dalyvavo ir valstybės sekr. 
dr. R. Probstas. artimiausias užsienio 
reikalų min. dr. P. Auberto ben
dradarbis, buvęs Šveicarijos am
basadorius Vašingtone.

Vokietija
TAUTOS ŠVENTĖS PROGA 

Luebecko lietuviai susitiko rugsėjo 13 
d. Mišias Jėzaus Širdies kriptoje at
našavo kun. V. Šarka. Buvo giedamos 
lietuviškos giesmes. Oficialioji 
minėjimo dalis įvyko užsieniečiams 
skirtoje salėje. Pirmas prabilo VLB 
Luebecko apylinkės valdybos pirm. 
Pr. Krotkis. Apie Vytautą Didįjį, jo 
planuotą karūnaciją kalbėjo kun. V. 
Šarka. Tylos minute pagerbus 
žuvusius už Lietuvos laisvę, 
sugiedojus Tautos himną, prasidėjo 
bendri pietūs.Dalyviai turėjo įdomų 
pasikalbėjimą su trimis svečiais iš 
Suvalkų trikampio — Vytu Grigučiu, 
Jonu Valenčiumi ir Bronium De
gučiu. Šie trys jauni vyrai yra gavę 
leidimą tris mėnesius viešėti V. Vok
ietijoje. Jie papasakojo apie Lenkijos 
liętuvių gyvenimą bei jų veiklą, 
padainavo keletą patriotinių dainų, 
kurias yra pamėgę Suvalkų trikam
pyje gyvenantys tautiečiai.

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
praėjusią vasarą atšventė gražias 
lietuviškas vestuves. Liepos 11 d. 
mažoje Huettenfeldo katalikų šven
tovėje kun. A. Bernatonis sutuokė du 
Vasario 16 gimnazijos auklėtinius — 
Heidelbergo klinikų laborantę Jūratę 
Jurkšaitę ir Darinstadto universitete 
achitektūrą studijuojantį Romą 
Žaliuką. Prie altoriaus juos palydėjo 
pabroliai — K. Ivinskis. M. Landas, A. 
Valiūnas. W. Fischeris ir piršlys A. 
Šiugždinis, pamergės — Ž. Vil- 
činskaitė, R. Buivytė. V. Paulikaitė, A. 
Vilčinskaitė ir svočia M. Šmitienė. 
Puota vyko gimnazijos valgykloje, 
kuri buvo papuošta lietuviškom juos
tom, rūtų šakelėm ir žvakėm. Jaunųjų 
stalas ten jau anksčiau buvo užimtas 
kitų “jaunavedžių" — jaunąją 
suvaidinusio Armino Lipšio, jaunąjį 
— Danguolės Kviklytės iš JAV. 
Užimtą stalą teko išpirkti piršliui. A. 
Šiugždiniui. Vestuvės truko visą 
savaitgalį. Vyr. teisėjo M. Šiušelio 
sprendimu, sekmadienį gimnazijos 
parke buvo “pakartas” ir “palaidotas” 
piršlys A. Šiugždinis. Vestuvių 
dalyviai visą sekmadienį linksminosi 
parke. Tai turbūt pirmos tokios 
gražios vestuvės Vasario 16 gim
nazijoje, kur, atrodo, ne tik mokėsi, bet 
ir susipažino busimoji pora.



Kas nuodija jaunimą?
Sekantiems Griniaus-Kojelio-Pažiūros pokalbį apie straipsnyje 

“Rūpesčiai dėl rūpesčių” iškeltas mintis

JUOZAS KOJELIS

Skaitytojams, kurie seka Gri
niaus-Kojelio-Pažiūros pokalbį, 
noriu paryškinti pagrindinę sa
vo mintį. Savo straipsnyje Šaka
lio “globėjo” terminą taikiau 
VLIKui, nes tokiu jis skelbėsi, 
o ne asmeniškai VLIKo vicepir
mininkui Liūtui Griniui. Kad 
504 dol. išmokėti Griniaus var
du, parašiau beveik protokoliš- 
kai. Los Angeles BALFo sk. 
metinio susirinkimo kontrolės 
komisijos akte pasakyta: “Ke
lionės išlaidos išmokėtos VLIKo 
valdybos vicepirmininkui Liū
tui Griniui iš aukų, surinktų 
Vladui šakaliui”. Nors Pažiūra 
bando vikriai tarp tiesos ir savo 
kuriamų fikcijų manevruoti, ta
čiau visiems aišku, kad aukos 
buvo renkamos šakaliui, todėl 
jam surinkti pinigai priklausė. 
Neatsiklausus aukotojų valios, 
504 dolėriai iš jo buvo paimti. 
Aš savo straipsnyje pažymėjau, 
kad tai padaryta su paties Šaka
lio pritarimu, tačiau pridėjau 
pastabą “kaip jis tokioje situa
cijoje galėjo kitaip padaryti!”

Kaip ir kam 504 dol. suma su
naudota, jau antraeilis klausi
mas. Tačiau viena yra tikra, kad 
nei VLIKas, nei BALFas VI. Ša
kalio išlaidų neapmokėjo, nors 
VI. Pažiūra bando kitaip tvir
tinti. Iš tikro šakalys buvo pa
spaustas iš visų jam suaukotų 
pinigu 22.73% atiduoti savo 
globėjams, kurie “geraširdiš
kai” padengė jo išlaidas. (Lie
tuvių Fronto Bičiulių stovyklo
je Kennebunkporte šakalys 
man aiškino, kad jo pritarimas 
buvo gautas kitaip, negu Pažiū
ra savo straipsnyje teigia). Pa
galiau savo perdėtu atsargumu 
išsireiškimuose ir sustiprinta 
^patriotinių voratinklių doze Pa
šiūra beveik iššaukia įtarimą, 
kad bilietas lėktuvu 504 dolerių 
feda galėjo ir nekainuoti. Būtų 
buvę daug paprasčiau, jei Pa- 
aūra būtu nurodęs oro liniją ir 
bilieto kainą. Tada ir visi neti
kėliai galėtų pasitikrinti. O jei 
būtų buvus surašyta smulki to 
reikalo apyskaita ir patikrinta 
kontrolės komisijos, gal šito po
kalbio iš viso nebūtų reikėję.

Jaunimo auginimas ir 
auklėjimas

Atakuodamas mane (“TŽ”VII. 
2) VI. Pažiūra kaltina, esą 
Kojelis savo straipsniais “nuo
dija jaunų žmonių sielas”; per
skaitęs majio straipsnius jauni
mas “tampa labiau abejingas 
lietuviškumui, blogiau mokosi 
ir nesidomi mūsų visuomenine 
veikla”. Ir patetiškai mokytojų 
vardu, “mes, mokytojai”, šūk
teli: “Manau, kad yra atėjęs lai
kas pasakyti: gana nuodyti jau
nų žmonių sielas. . .”

Į tai atsakydamas, noriu pa
stebėti, kad VI. Pažiūra 
nėra mokytojas, lituanis
tinėje mokykloje nedėsto, tik 
administruoja. Antra, būtų įdo
mu sužinoti, koks skaičius mo
kytojų yra jį įgaliojęs jų vardu 
kalbėti.

VI. Pažiūra teigia, kad “mo
kykloje auginame ir auklėjame 
lietuvišką jaunimą ateities dar
bams”. Mano teorinis pedagogi
koje pasiruošimas ir kaip šei
mos tėvo, lietuviškų mokyklų 
Lietuvoje ir išeivijoje mokytojo 
patirtis sako, kad pusdieniui 
kartą savaitėje į lituanistinę 
mokyklą susirinkęs jaunimas 
negali būti išauklėtas lietuviš
kiems darbams, o juo labiau už
augintas. Tokių pretenzijų ne
reiškia net reguliarios mokyk
los, į kurias mokiniai renkasi vi
sai dienai 5 ar 6 kartus savaitė
je. Jeigu šeimos nesiima pagrin
dinės atsakomybės už savo vai
kų lietuviško sąmoningumo iš
ugdymą, o pasikliauja vien Ii-' 
tuanistinėmis mokyklomis, re
zultatai bus skurdūs ir be ma
no “nuodų”. Būtų įdomu žino
ti, kiek jo vaiki}, apsaugotų nuo 
mano “nuodų”, yra atėję per
imti “visuomenės veikėjų parei
gas”. Sunku tai daryti, tačiau 
esu išprovokuotas pasakyti, kad 
man pasisekė pasiekti tam tik
rų rezultatų, nors vaikai kas
dien buvo išstatyti mano “nuo
dų” pavojun. Net pats Los An
geles Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos vedėjas mano 
“apnuodytą” sūnų yra kvietęs 
kalbėti savo “auginamam ir 
auklėjamam” jaunimui.

Inkubatoriai ne jaunimui
Didelė klaida išėjusį iš pasa

kų amžiaus ir pasiekusį brendi
mo ribą jaunuolį vis bandyti 
laikyti iliuzijų inkubatoriuose 
ir izoliuoti nuo gyvenimo realy
bės. Ne gyvenimo tikrovė, bet 
jos iškreipimas laužo jauno 

žmogaus sielą. Niekas labiau 
nesužlugdo visuomenės veikėjo 
autoriteto jauno žmogaus akyse, 
kaip kad atskleista dvasinė 
menkystė, kad ir įsukta į idea
listinį drabužį.

Tas pats ir su veiksniais. Tuš- 
t i pasigyrimai laimėjimais 
“tarptautinėje plotmėje” ne 
tik daro tiesioginę žalą mūsų 
vedamai laisvės kovai, bet ir pa
kerta jaunų žmonių pasitikėji
mą vadovaujančiomis instituci
jomis. Kiekvieno atsakomybės 
jausmo nepraradusio visuome
nės žmogaus pareiga būtų į akis 
dumiamas klaidinančias miglas 
sklaidyti ir rodyti tikruosius 
faktus. Dėlto, anot prof. Juozo 
Brazaičio, tenka prisiimti pasi
piktinimo naštą. Ir aš esu pasi
ruošęs ją priimti.

Okupuotoje Lietuvoje rusiš
koji valdžia tikrųjų faktų at- 
skleidėjus apšaukia valstybės 
priešais ir kriminaliniais nusi
kaltėliais, šioje pusėje tikrovės 
iškreipėjai parodytus faktus va
dina nuodais. Iš tikro, nuodus 
skleidžia tie, kurie tuščiai giria
si, faktus klastoja, savinasi kitų 
atliktus darbus ir piktinasi tais, 
kurie dėl to netyli. Sovietijoje 
nuteistas doc. Vytautas Skuo
dis savo apsigynimo kalboje 
tvirtino, kad kaltas ne jis, ku
ris kritikavo, o tie, kurie už
gniaužia kritiką.

Jaunimas su Bendruomene
Sveikas organizmas nuodus 

atmeta. Štai kodėl Amerikoje 
vidurinės ir jaunesniosios kar
tos intelektualai bei visuomeni
ninkai dirba, bendradarbiauja 
su Lietuvių Bendruomene, o ne 
su ALTa ir ne su dabartiniu 
VLIKu. Jeigu mano “nuodai”, 
kaip teigia Pažiūra, yra tokie 
paveikūs, tai aš tuo didžiuojuo
si. Tai reiškia, kad nuodus ga
mina tie, kurie nori mano bur
ną užčiaupti. Bendradarbiauju 
su jaunąją karta regionaliniame 
Los Angeles lietuvių informaci-

(Nukelta į 9-tą psl.)

■ Canada Postes
■ t Post Canada

Buvo laukta beveik 
ištisus trejus metus.

Ilgiau nebegalime laukti.
Nereikia nė priminti, kad dabar viskas kainuoja 

žymiai daugiau nei prieš trejetą metų, kai paskutinį 
kartą buvo pakeltos pašto paslaugų kainos.

Ar galite įsivaizduoti, kiek daug pakilo išlaidos 
pašto sistemos, kuri aptarnauja antrą savo didumu 
šalį pasaulyje?

Išlaidos aptarnavimo ir aprūpinimo kuru plačios 
transporto sistemos, taip pat išlaidos būtinos 
mašinerijos ir darbo jėgos labai pakilo.

Nežiūrint geriausių pastangų, visos padidėjusios 
išlaidos privedė Kanados paštą prie ribos, kur jis, 
neturėdamas reikalingų lėšų, negali imtis priemonių 
pagerinti paslaugoms.

Štai keletas priemonių, kurių norime imtis: Įvesti 
platesnę kokybės kontrolę, siekiančią pastovaus 
aptarnavimo Kanadoje. Sudaryti naują tarnybą — 
sekimą darbo proceso, kuris pagerins patikimumą.

Kanados paštas tiesia kelius ateičiai

Canada

Atsisveikinant su a.a. STASIU BARZDUKU, PLB garbės pirmininku, visuomenės veikėju ir lituanistu, Klevelande.
Matyti dalis tautiečiu Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje Nuotr. V. Bacevičiaus

Įsijungimas lietuvių gretosna
AL. GIMANTAS

Jei pereitojo straipsnelio te
ma buvo apie išsijungimą, tai 
šį kartą norėtųsi paliesti įsijun
gimo akcijos eigą. Puikią progą 
šiems sakiniams sudarė “Atei
ties” žurnale išspausdintas vie
nos jaunos merginos išpažinti- 
nės vertės pasisakymas. Jis ver
tas pacituoti.

“Aš pati esu iš mišrios šei
mos. Mano mama yra lietuvė, o 
tėvas yra airis. Taip pat turiu 
tris seseris ir vieną brolį. Aš 
vienintelė iš savo šeimos vaikų, 
kuri pasirinkau eiti lietuvišku 
keliu. Mano mama neliepė su 
lietuviais bendrauti, o tėvas ne
liepė su airiais bendrauti. Aš 
pasirinkau su lietuviais drau
gauti ir bendrauti, nes man^ lie
tuviai buvo įdomūs. Žinoma, 
kad tėvas supyko, bet aš pati 
nusprendžiau. Niekas man ne
liepė ką nors daryti. Aš nesa
kau, kad amerikiečių gyvenimas 
yra labai nuobodus, bet lietuvių 
gyvenimas yra daug įdomesnis. 
Ar jūs kada nors esate pagalvo
ję, kad be lietuvių jūsų gyveni
mas nebūtų pilnas? Aš apie tai 
labai daug galvoju ir todėl esu 
labai laiminga, kad pasirinkau 
lietuvių gyvenimą. Jeigu jūs 

nepriklausytumėte prie ateiti
ninkų, neitumėte į lietuviškus 
parengimus ar į šeštadieninę 
mokyklą, koks būtų jūsų gyve
nimas? Dalytė Trotmanaitė.”

štai šešiolikmetės (ar pana
šiai) mergytės, gyvenančios pie
tinėje Kalifornijoje, pasisaky
mas, lietuviško nusiteikimo cre
do! Anglų kalboje dažnai varto
jamas “hero” — herojaus var
das. Lietuviškai gal mes tos 
merginos ir nepavadinsime he- 
roje-didvyre, bet jos tas savano
riškas apsisprendimas, pastan
gos ir konfliktas, privedęs prie 
savotiškai sunkaus gyvenime 
žingsnio, iš tiesų vertas ne vien 
tik platesnio dėmesio, bet ir 
moralinio įvertinimo.

Geriau pažįstantieji mūsų 
šių dienų jaunimo galvoseną, 
nuotaikas ir mentalitetą turbūt 
nesiginčydami sutiks, kad Da
lytės ryžtas, drąsus sprendimas 
nebuvo nei lengvas, nei visai 
paprastas. Juk taip nesunku, 
ypač jaunajai kartai, plaukti 
pasroviui, su mada, laiko nuo
taikomis. Tik ribotas skaičius 
teįstengia ir pajėgia priešintis, 
nepalūžti ir likti ištikimais pa
sirinktam tikslui, pasirinktiems 
idealams ir gyvenimo krypčiai, 

Dabartinės gi sąlygos yra tokios, kad esamos pašto 
paslaugų kainos nėra suderintos su išlaidomis, 
reikalingomis tvarkyti pašto tarnybas taip, kaip turėtų 
būti.

Dėl tos priežasties Kanados paštas planuoja įvesti 
naujas pašto paslaugų kainas sekančių metų pradžioje.
Išplėsti laiškų išnešiojimo tarnybą daugelyje 
vietovių ir duoti pilnesnį aptarnavimą.
Padaryti labiau prieinamomis specialias tarnybas, 
kaip “Priority Post”, “Special Delivery” ir “Electronic 
Mail”.
Planuojama akcija

Kai netrukus Kanados paštas taps vieša bendrove, 
turės laisvas rankas veikti kaip lankstesnis bei 
efektingesnis verslas ir, galimas dalykas, išvengs 
valdinės pašalpos, kuri sudaro naštą mokesčių 
mokėtojams.

Joks verslas negali būti sėkmingas arba 
veiksmingas, jei nepajėgia prisitaikyti prie ekonominių 
sąlygų, kuriose turi veikti.

Kaikurios planuojamos kainos matyti šioje 
lentelėje:
Pirmos klasės laiškas Kanadoje 0.30 gm 30 et.
Pirmos klasės laiškas į JAV 0.30 gm 35 et.
Siuntiniai vietiniame mieste 1 kg $1.10 
Pirmos klasės siuntinys, pvz. iš
Montrealio į Vankuverį 1 kg $3.35
Skubos siunta
$1 plius i klasės pašto ženklas

Kanados paštas turi valstybinę atsakomybę 
parūpinti galimai patikimiausią ir pilniausią 
aptarnavimą. Naujų kainų Įvedimas yra būtinas, jei 
norima suderinti pajamas su išlaidomis ir 
palengvinti deficito naštą, kurią turi pakelti 
mokesčių mokėtojas. Ir svarbiausia — būtinas 
dėlto, kad jis Įgalins Kanados paštą pagerintomis 
paslaugomis tapti viena geriausių pašto sistemų 
visame pasaulyje.

šiuo atveju — lietuviškumui. 
Lietuvybėje ji atrado kilnų 
tikslą, gilų turinį ir formą, ku
ri teikia jai pasitenkinimą ir gy
venimo turinį.

Beveik kasdien matome, gir
dime ar stebime atvejus, ku
riuose mūsų jaunieji tik savo 
tėvų verčiami dar šiaip taip lai
kosi lietuviškoje užuovėjoje ir 
pirma proga (subrendę, išėję iš 
tėvų namų) neria šalin, beveik 
neatsigrįždami. Vadinasi, kai- 
kada net ir švelni prievarta vė
liau ar anksčiau sukelia reakci
ją, nebūtinai malonią. . . Prisi
mena Šv. Rašto žodžiai — daug 
pašauktų, mažai išrinktų, o mū
sų atveju — permažai įsijungu
sių į lietuviškąjį gyvenimą.

Tad ir nūdienos lietuviškoje 
panoramoje Dalytės apsispren
dimas yra žavintis, lietuviškai 
skaisčiai žėrintis, pagaunantis, 
užkrečiantis.

Ar nebūtų prasminga, jei tas 
jos išpažintinis pasisakymas ir 
liudijimas būtų skaitomas šeš
tadieninėse mūsų mokyklose 
mokinukams? Ar tik ne daugu
ma jų sėdi ten tik todėl, kad 
neturi pasirinkimo — yra tėvų 
atvežami? Ar tai ne puikus skai
tinys pagalvojimui ir diskusi
joms jaunųjų tarpe?
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PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

Platus tautiečių sąskrydis
STASYS KASPARAS

Rugsėjo 12 d. šiaurės Vakarų 
Anglijos Centre — Mančestery
je įvyko bendras Tautos šventės 
minėjimas — lietuvių sąskry
dis. šio pobūvio rengėjas — D. 
Britanijos Lietuvių Sąjūngos 
Mančesterio skyrius, vadovauja
mas Antano Jalovecko, kuris 
daugiau kaip 20 metų yra šio 
skyriaus pirmininku.

Ta proga pasinaudodami fila
telistai, priklausą Vilniaus drau
gijai, turėjo savo organizacijos 
susirinkimą Mančesterio lietu
vių klubo patalpose. Susirinki
me dalyvavo tuzinas draugijos 
narių. Rūta Popikienė platino 
lietuviškas kalėdinių sveikini
mų korteles, kurias ji pati, kaip 
dailininkė, nupiešė.

Tautos šventės minėjimas 
įvyko Cheetham Town Hall. Jį 
pradėjo skyriaus pirm. Anta
nas Galoveckas, pasveikinda
mas gausiai susirinkusius (bilie
tų parduota 350). Raštu sveiki
no Lietuvos atstovas D. Britani
jai Vincas Balickas. Pagrindinę 
kalbą pasakė Z. Juras — D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos cent
ro valdybos pirmininkas.

Meninėje dalyje pasirodė 
D e r b y-Nottinghamo jaunieji 
skautai — Renata Venskutė, 
Audrius Venskus, Rimutė Gas- 
paraitė ir Algis Gasparas su 
montažu “Tėvynė mano Lietu
va”. Tai pynė dainų, eilėraščiu 
ir muzikos. Montažą paruošė ir 
surežisavo mokytoja I. Vensku- 
vienė. Pianinu palydėjo Nijolė 
Vainoriūtė. I. Venskuvienė ne
seniai yra atvykusi iš Lietuvos. 
Ji ten mokytojavo, tad tas mon
tažas dvelkė lietuviška dvasia 
ir buvo sutiktas ilgu plojimu. 
Sol. Vida Gasparienė, kuriai 
kanklėmis akompanavo E. Vai
norienė, padainavo keletą dai
nų.

Tautinių šokių grupė “Lietu
va” atliko šokius — Grandinėlė, 

Mikita, Rugučiai. Nottinghamo 
moterų meninis vienetas, vado
vaujamas solistės Vidos Gaspa- 
rienės, padainavo B. Gorbuls- 
kio “Žemė gintarinė”, J. Čiur
lionytės “Atsimenu nanielį”, M. 
Vaitkevičiaus “Sodo obelėlė”. 
Akompanavo Nijolė Vainoriūtė.

Nottinghamo vyrų meninis 
vienetas, taip pat vadovaujamas 
Vidos Gasparienės, padainavo 
L. Povilaičio “Tėvynė vyrus 
šaukia”, V. Gorino “Aras”, V. 
Bagdono “Alutis baltaputis”. 
Akompanavo Nijolė Vainoriūtė.

Tautinių šokiu grupė “Lietu
va” dar pasirodė su Landyti- 
niu, Audėjėle ir Suktiniu. Ši 
grupė yra gana pajėgi, porą kar
tų dalyvavo tautinių šokių šven
tėse Čikagoje. Gaila, ji neturi 
savo akordeonisto, o naudojan
tis magnetofono juostomis nėra 
lengva šokti. Grupei vadovauja 
Virginija Juraitė.

Programos užbaigai pasirodė 
Nottinghamo mišrus choras, su
sidedantis iš anksčiau minėtų 
meninių vienetų, su savo vado
ve Vida Gaspariene ir akompa- 
niatore Nijole Vainoriūtė. Su
skambėjo J. Strolios “Tykus 
buvo vakarėlis”, Br. Jonušo 
“Kurteliai sulojo”, J. Gudavi
čiaus “Kur giria žaliuoja”.

Po paskutinės dainos šven
tės dalyviai ilgais plojimais ir 
bravo šauksmais bandė atsidė
koti solistei Vidai Gasparienei 
ir jos vadovaujamiems trims 
chorams. Vadovai buvo apdova
noti gražiomis gėlių puokštė
mis.

A. Jaloveckas ir Z. Juras pa
dėkojo programos atlikėjams ir 
visiems gausiai suvažiavusiems 
į šventę, kuri užbaigta Tautos 
himnu.

Dar trumpai kalbėjo Anice
tas Bučys, Bradfordo Lietuvių 
Klubo “Vytis” sekretorius; svei
kino šventės dalyvius, kviesda
mas neužmiršti Bradfordo lietu
vių ir retkarčiais apsilankyti 
Bradforde.

Po programos vyko šokiai mi
nėjimo salėje, o šalia jos kitoje 
salėje veikė baras, Mančesterio 
moterų paruoštas bufetas.

Jau kuris laikas šitokie są
skrydžiai rengiami kiekvienais 
metais kitoje vietoje. Jų pasise
kimas priklauso nuo to, kaip 
rengėjai sugeba atlikti organi
zacinį darbą. Mančesterio lietu
viai tam yra gabūs, nes jie yra 
rengę pas save tuos didžiulius 
pasirodymus Klevelando “Gran
dinėlei”, Hamiltono “Aidui” 
Kanados Windsoro “Aušrai”.

Tad šiam sąskrydžiui jie ge
riausiai pasirengė. Puiki pro
grama užtruko vieną valandą ir 
48 minutes. Liko gana daug 
laiko asmeniniams pasižmonėji- 
mams. O tautiečių matėsi iš 
Londono, Bradfordo, Notting
hamo, Derby, Birminghamo, 
Wolverhamptono, Preston o, 
Boltono ir kitų kolonijų.

Padėka Mančesterio lietu
viams už puikiai suorganizuotą 
Tautos šventę.
St. Catharines, Ont.
PAVERGTŲ TAUTŲ ORGANIZA

CIJOS veikla šiais metais ypatingai 
išryškėjo, surengus bendrą septynių 
tautybių demonstraciją sibirinių trė
mimų 40 metų sukakties proga. Da
lyvavo daugybė vėliavų bei plakatų. 
Kalbas prie miesto rotušės pasakė 
visų tautybių atstovai, miesto bur
mistras ir visi Niagaros srities par
lamentarai. Sis renginys dar labiau 
sujungė visus bendrai kovai už lais
vę, parodė ką galima pasiekti vei
kiant vieningai.

Susirinkime spalio 1 d. lenkų at
stovai padėkojo už moralinę bei ma
terialinę paramą. Nutarta suruošti 
tradicines diskusijas — pietus, da
lyvaujant šio krašto žymiausiems 
politikams, 1982 m. sausio 10 d. toje 
pat “Esquire” salėje. Taip pat nu
tarta gausiai dalyvauti Vengrijos su
kilimo prieš sovietus minėjime, ku
ris įvyks Wellande š. m. spalio 25 d.

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 

(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 1 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, ne&ugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).



Antano Škėmos “Živilė” Toronto scenoje (West Park Secondary School). Iš kairės: Gluosnis — Aloyzas Pečiulis, Živilė — 
Sigutė Mikutaitytė-Peterson, Karijotas — Vincas Dovydaitis, Ašautas — Antanas Kiškis. Visi jie — Los Angeles Lietuvių 
Dramos Sambūrio nariai

Septynios savižudystės Skėmos“Zivilėje

Naujas baltiečių 
teatras

“Gintarinės šviesos teatras” ‘ 
(“Amber Lights Theatre”) rengia 
festivalį, kuris prasidės š.m. lap
kričio 10 d. ir truks tris savaites.

Ši grupė naujai subūrė To
ronto lietuvių, latvių ir estų kil
mės jaunimą, kuris domisi teat
ru. Mūsų tarpe yra profesijona- 
lų ir mėgėjų. Festivalis rengia
mas kartu su baltistikos kon
ferencija, kuri įvyks Toronto 
universitete lapkričio 10-15 die
nomis.

Festivalyje bus vaidinamas 
Antano Škėmo “Pabudimas” ir 
kiti veikalai, parinkti iš leidinio 
“Confrontation With Tyranny: 
Six Baltic Plays”. (A. Strauma- 
nis, red.) Škėmos “Pabudimas” 
yra labai įdomus vaidinimas, 
susilaukęs augščiausio įverti
nimo ne tik iš lietuvių, bet ir 
svetimtaučių kritikų, Pakviesta 
yra dr. Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė, literatūros profesorė 
Montrealyje, kuri skaitys pa
skaitą baltistikos konferenci
jos dalyviams apie Škėmos kū
rybą.

Šio festivalio pagrindinis tiks
las — parodyti baltiečių drama
turginę kūrybą ne tik saviems, 
bet ir kanadiečių bendruome
nei. Norima ją supažindinti su 

Nauji
Kanados taupomieji lakštai

baltiečių tautų kultūra ir da
bartine jų būkle. Dėl šios prie
žasties, veikalai bus vaidinami 
anglų kalba miesto centro teat
re, netoli universiteto.

Jei norite prisijungti prie 
“Gintarinės šviesos teatro” ar 
gauti daugiau informacijų, pra
šome skambinti festivalio admi
nistratoriams — Rimai Zubaitei > 
(Toronto universitetas, istori
jos skyrius, 979-3060) arba Harri 
Murk (Toronto un-tas, lingvisti
kos skyrius, 266-5260). Šiuo me
tu dar jieškome kelių aktorių.

Išsamesnės informacijos — se
kančiuose “TŽ” numeriuose.

Inf.

Kompozitoriams
Pasaulio Lietuvių Dienos bus 

1983 metų vasarą. Tai ypatingo 
ir plataus masto renginys, ku
riam reikia iš anksto gerai pasi
ruošti. Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu, tarp kitų didelių rengi
nių, bus ir dainų šventė. Ypač 
daug laiko reikia chorams tin
kamai paruošti dainų šventės 
programos dainas, tad jau da
bar pats laikas ruoštis didžiajam 
darbymečiui.

Jau yra sudarytas dainų šven
tei rengti komitetas, kuriam va
dovauja Vaclovas Momkus. 
Rengėjai mano, kad dainų šven

Nuotr. B. Tarvydo

tės programoje turėtų būti at
liekami savų kompozitorių kūri
niai ir kad tie kūriniai — dai
nos būtų naujos, skambios, pri
einamos ne tik stipriems, bet ir 
mažesnio pajėgumo chorams.

Todėl komitetas ir kreipiasi į 
mūsų gerbiamus kompozitorius, 
prašydamas skubiai atsiųsti sa
vo naujai sukurtas dainas, tin
kančias atlikti su jungtinių cho
ru ir piano pritarimu mišriam, 
vyrų, moterų ir vaikų chorams.

Kaip sakyta, dainos turėtų 
būti skambios ir nuotaikingos. 
Neperdaug sudėtingos, kad ga
lėtų jas atlikti vidutinio pajė
gumo chorai. Komitetas, gavęs 
dainas, sukvies kompetentingų 
muzikų komisiją, kuri dainų 
šventės programai atrinks tin
kamiausias dainas. Kompozito
riams, galimas dalykas, už dai
nas bus skiriamos kad ir kuk
lios premijos.

Komitetas prašo gerb. kom
pozitorius nedelsti ir šį pagei
davimą kiek galint greičiau iš
pildyti. Laiko mažoka, darbai 
dideli ir sunkūs, tad visų bend
radarbiavimas yra būtinas ir 
laukiamas.

Dainas siųsti šiuo adresu: 
Dainų šventės komitetas, Mr. 
Vaclovas Momkus, 3222 West 
66 Pl., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Telefonas 312-925-6193.

Jurgis Janušaitis

JUOZAS KRALIKAUSKAS Rašytojo Antano Škėmos trijų paveikslų legenda "Živilė"

Š.m. rugsėjo 27 d. Los Angeles Lie
tuvių Dramos Sambūris Toronte vai
dino A. Škėmos Živilę. Prieš 31 metus 
(1950 m. rugsėjo 1 d.) tą patį veikalą 
Toronte vaidino Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatras. Tą veikalą anuomet 
režisavo Jurgis Šlekaitis, Živilę vai
dino Birutė Pūkelevičiūtė, Gluosnį — 
Leonas Barauskas, Karijotą — Juozas 
Akstinas, Ašautą — Algimantas Bi
kinis, Svąjūną — K. Veselka; de
koracijos — dail. Albino Bielskio 
(dabar Elskus) ir Kazio Veselkos. Ta 
proga apie “Živilę” parašė išsamią re
cenziją rašytojas Juozas Kralikauskas 
ir išspausdino “T. Žiburiuose” 1950 m. 
37 nr. Čia pakartojame ją beveik iš
tisai, praleisdami tiktai kaikurias 
dabar nebeaktualias vietas. RED.

“Živilė” yra trijų paveikslų 
draminė legenda. Ji nėra trijų 
veiksmų (kaip buvo skelbta skel
bimuose ir spektaklio prog
ramoje), ji — trijų paveikslų. 
Veiksmai, t. y. paveikslai, 
skiriami didelių laikotarpių: 
pirmasis — legendarinėje 
senovėje, antrasis — 1863 m. 
sukilimo metu, trečiasis — 1941 
m .bolševikmetyj. Taigi, “Živilėj” 
nėra laiko vienumos: laikas čia 
sutraukytas dideliais tarpais. 
Šito net ir Shakespeare nedrįso 
daryti. Be to, tie paveikslai - juk 
trys atskiri kūrinėliai: kiti 
žmonės (veikėjai), kitas siužetas, 
kitos laiko ir vietos sąlygos etc. 
Vadinas, “Živilė” nėra viena 
trijų veiksmų drama: tai yra trys 
vienaveiksmės dramos (gal net 
tragedijos). Nėra čia vienumos: 
nei vietos vienumos, nei veiksmo 
vienumos, nei siužeto vienumos, 
nei charakterių vienumos etc.

“Živilė” yra legenda. Tiek 
padavimų, tiek legendų vyriausi 
personažai yra herojai, mažų 
mažiausia—jie orūs. Bet Antano 
Škėmos “Živilėje” Živilė savo 
tėvą niekšu vadina. Ar didžios 
dvasios, herojiškos dvasios 
būdama Živilė galėtų tėvą 
niekšu vadinti? Živilė iš viso 
greita niekšu ką pavadinti, pvz.: 
“Gana. Tu niekšas, Ašautai” (1 
pav.). Iš jos gal bus išmokęs ir 
Gluosnis, jos mylimasis, kitus 
taip pavadinti, pvz.: “Tu niekšas” 
(1 pav.). Šiaip ar taip, savo tėvui 
tiesiai į akis blokšti, kad jis yra 

niekšas! Tai joks karžygiškumas 
ar didžiadvasiškumas — tai tik 
nepraustaburniškumas. Gali 
būti tokių dramų, tokių per
sonažų, kurie savo tėvą ir niekšu 
vadina, kągi padarysi. Bet mūsų 
legendos Živilė, kol ji legendos 
— taip sakyti negali. Šį pavyzdį, 
tik vieną iš kitų, ėmėme ilius
tracijai dviejų teigimų. Pirma, 
autoriui reikėjo tvirčiau at
siremti į padavimą apie Živilę. 
Juk pro praeities miglas tauta 
Živilę šiandien mato tik iš 
padavimo, vadinas, heroję. 
Antra, “Živilėje” esama 
psichologinio neteisybiškumo ir 
charakterių neišbaigtino sufor
mavimo. Sakysime, III paveiksle 
Živilė jau ne Živilė: silpna mer
gaitė, jokia dvasios milžinė, joks 
pavyzdys. Legendinės Živilės at- 
sigimimo motyvas. amžių 
slinktyje naujose tautos kartose 
(Živilės pasikartojimo motyvas) 
autoriui III paveiksle 
nepasisekė išlaikyti. Legendoj — 
Živilė yra pagrindinis, svar
biausias personažas; trečiame 
paveiksle — ne Živilė. Čia ir jos 
vaidmuo antraeilis, ir ji pati be 
atitinkamo charakterio: čia tik 
senas didelės herojės vardas. Jai 
III pav. jau ir pasireikšti nėra 
progos: nei kur, nei kaip. Jos val
ios įtempimo čia nematome. 
Ryžtasi, sprendžia, vykdo, kliūtis 
laužia čia tik Gluosnis. Živilė 
tėra jo tik bendramintė ir pagal
bininkė. Čia Živilė — pasyvi 
prigimtis; legendos Živilė — ak
tyvi prigimtis. Tuo tarpu kas yra 
visų svarbiausias “Živilės” per
sonažas. Taigi, kas turėtų būti 
visų aktyviausias? Živilė tegu čia 
ne kunigaikštytė, ne bajoraitė — 
tegu ji sau pilka Vilniaus gyven
toja. Bet kad Živilė būtų Živilė, 
kad ji būtų tikrai atsigimus ir 
pasikartojanti iš legendos, ji turi 
būti pagrindinis ir aktyviausias 
personažas.

Taigi, “Živilė” nėra organiškai 
vieningas dramos kūrinys.Yra 
trys atsiję paveikslai, bet kodėl 
negalėtų būti du, keturi, penki, 
septyni ir t.t.? Kasgi čia aprėžia 
paveikslų skaičių, kas varžo?

Dramos veikalo meninį vertin
gumą, jo vieningumą tegali 

pagrįsti tik veiksmas: veiksmas 
nuo uždangos pakėlimo iki pat 
jos nusileidimo. Veiksmas yra 
svarbiausia: kuo daugiau 
konfliktų ir kliūčių nugalėjimo, 
kuo daugiau kovos. Deja, 
“Živilėje” veiksmą gerokai pri
stabdo ilgi monologai, dažni 
filosofavimai ir lyriški iš
sisakymai. Scena tuo buvo ap
sunkinta: dinamika ir akcija 
nukentėjo. Sakysite, filo
sofavimo nemaža Shakes
peare veikaluose, namaža Ib
seno. Taip, jei su saiku ir vietoj, 
jei tai būtų anų genijų lygio, jei 
filosofavimas neatsiduotų vie
nur banaliu šnekėjimu, kitur 
sekliu nušnekėjimu. Šalia kitų 
konfliktų (reikalingų, pozityvių) 
scenoje buvo ir vienas konfliktas 
nereikalingas (negatyvus) — 
filosofavimo ir lyrinių ekskursų 
konfliktas su veiksmu. Negalima 
sakyti, kad pats autorius to 
nebūtų jautęs. Štai, antrame 
paveiksle Živilė sako: “Mudu 
abu keisti. Viename Lietuvos 
dvare sėdi du keisti žmonės ir 
šneka niekus. O reikia veikti, ar 
ne, Gluosni?” Taip šneka niekus, 
atseit filosofuoja. O veikti tikrai 
reikia.

Spektakliui “Živilė” yra peril- 
gas dalykas — 3 vai. vientik vai
dinimo. Veikalas spektaklį nu
tęsė: pavargo ir aktoriai (vis tie 
patys) ir žiūrovai (po ištisos 
darbo dienos fabrikuose). O tai 
dėl to, kad į veikalą sutalpinta 
perdaug medžiagos: ir Svajūnas, 
ir ekskursai į filosofiją, ir 
lyriniai graudenimai.

Tiesa, kad dramaturgas turi 
daug pasakyti nedaugeliu 
žodžių. Personažo kalba turi būti 
kondensuota. Bet jei persisten
giama, jei ji perdaug kapotinė ir 
kondensuota, išeina jau tele- 
graminė. Jei tik vienas kuris vei
kėjas taip kalbėtų, sakytume, jo 
individualinė žymė. Bet jei tai 
būdinga ir kitiems — autoriaus 
žymė. Telegraminis stilius tada 
atsiduoda maniera ir vargina 
žiūrovą.

III paveikslas, atskirai 
paėmus, dramaturginiu požiūriu 
bus bene geriausiai nusisekęs. 
Jis dar aktualija, autoriaus gerai 
pažįstama, pergyventa ir iš
jausta. Jis nėra iš legendos, bet 
dėl to jis prie anų dviejų legen
dos paveikslų sklandžiai ir nep
ritampa. Ar žiūri vienu atžvilgiu 
ar kitu, trečiasis paveikslas su 
pirmaisiais dviem sandoros 
nesudaro, yra nuo* anų dviejų 
atsijęs. Pirmame pav. — Gluos
nis yra Karijoto karo vadas, gudų 
nugalėtojas; antrame pav. — 

Gluosnis yra įžymus 1863 m. 
sukilėlis, kovotojas, herojus; tre
čiame pav. — Gluosnis nieko 
nenugali, jis menkas kovotojas: 
kapituliuoja net ir prieš smulkų 
šnipelį, berną iš Kuršėnų. Ir 
Živilė ir Gluosnis buvo menki' 
pogrindžio veikėjai, nekovingi 
šnekėtojai. Kai kur jiedu yra be
veik parodija lietuvių pogrin
dininkų ir partizanų. Didvyriš
kumas pasireiškia kova ir 
kovoje, bet ne nusižudyme 
pabūgus kovos be kovos. Jei 
legenda, tai turi būti ir herojai. O 
tikri herojai kovoja iki galo. Čia 
gi paprastas šnipelis, bernas nuo 
Kuršėnų pagąsdino, ir Živilė su 
Gluosniu nusišauna nei ano 
nenubausdami, nei pasipriešin
dami.

Kam jie visi trys pasiskubino 
Dievui atiduoti dūšeles? Ar ši 
Živilė yra atgimusi legendos 
Živilė? Ar šis Gluosnis yra 
atgimęs Karijoto karo vadas, sut
riuškinęs gudus?

Kai kur intriga (konfliktas) 
pinama dirbtinu būdu, pvz., an
trame paveiksle pirmoji scena — 
Živilė ir Ašautas. Ta scena nei 
psichologiniu atžvilgiu
pateisinama nei tikrovės logika.

Dirbtinu būdu net ir Živilė 
numarinama pirmame
paveiksle. Kai jau triukšmas 
prie pat durų, Živilė susmunka 
prie Gluosnio lavono (ir pataikyk 
taip laiku!). Svajūnas nesupran
tantiems žiūrovams praneša, kad 
Živilei, girdi, iš meilės trūko šir
dis. Tikrai originaliai — kur 
pasaulinėj dramaturgijoj ras- 
tumėm daugiau tokių pavyzdžių? 
Kaip mylėjo Julija, o net ir jai iš 
meilės netrūko širdis.

Ir visdėlto, kad ir su tais 
trūkumais, “Živilė” nėra prastas 
kūrinys. “Živilė” yra originalus 
ir įdomus veikalas tiek 
tematikos, tiek problematikos 
atžvilgiu. Jis spalvingas, turįs 
nemažai meninės tiesos. Apie 
“Živilės” spektaklį Toronte gal
vodami, veikalo trūkumus 
keliame ne dėl to, kad 
turėtumėm tendenciją Škėmos 
darbą nuvertinti. Ne, tik dėl to, 
kad šio veikalo pasirinkimas 
nulėmė patį spaktaklį. Tik dėl to, 
kad šie trūkumai styrojo ir iš 
scenos spektaklio metu. Jie 
neištaisyti praėjo į sceną ir pro 
režisierių ir pro aktorius. 
“Živilė” geriau tinka būti 
skaitoma, negu vaidinama. Jos 
literatūrinė vertė yra didesnė, 
negu sceninė bei dramaturginė. 
Vietomis, be to, prasikiša tam 
tikra tendencija. Veikalas sun
kus įsceninti (lengvas nebent 
tuo, kad turi nedaug veikėjų).

(Bus daugiau)

191/2%
PADIDINTOS PALŪKANOS UŽ PRAĖJUSIAS SERIJAS

Palūkanos už neišlaikytus iki termino taupomuosius Kanados lakštus padidintos 
iki 19 1/2% metams, kurie prasideda 1981 metų lapkričiu. Palūkanų minimumas 

už sekančius metus iki lakštų termino bus 10 1/2%.

“I Lituani” - kas jie?
Opera, kurią matė Čikaga, o lapkričio 8 matys ir Torontas

SERIJOS IK11977 SERIJOS NUO 1977 IK11980

PIRMAISIAIS METAIS
Už naujus Kanados taupomuosius lakštus 

pirmaisiais metais bus mokama 19 1/2%. Už 
kiekvienus likusius šešerius metus iki termino 
minimalinis palūkanų nuošimtis nustatytas 10 1/2%. 
Lakštų palūkanos niekad nebus mažesnės už tą 
minimalinį nuošimtį. Taupomieji Kanados lakštai 
duoda jums ne tik geras palūkanas, bet ir gerą 
kombinaciją, kuri daro taupomuosius Kanados 
lakštus saugia, stipria investacija šiandieną ir rytoj.

PRITAIKYTA ATEIČIAI
Visuomet iškeičiami. Su naujais taupomaisiais 

Kanados lakštais jūs niekad nebūsite užblokuoti. 
Kai reikės, galėsite lengvai betkuriuo laiku ir betku- 
rioje įgaliotoje keitimo įstaigoje juos iškeisti. 
Taupomieji Kanados lakštai yra lygiai geri, kaip ir 
pinigai.

Nėra palūkanų bausmės. Kai naujieji lakštai 
yra iškeičiami betkada po 1981 m. gruodžio 1 dienos, 
netaikoma palūkanų bausmė. Jūs gausite užtarnau
tas palūkanas už kiekvieną pilną mėnesį nuo 1981 
m. lapkričio 1 dienos.

, LAIDUOJAMI KANADOS IŠTEKLIAIS
Taupomieji Kanados lakštai yra laiduojami visais 

Kanados ištekliais. Kai perkate taupomuosius Kanados 
lakštus, būkite tikri, kad tai saugus, garantuotas 
investavimas.

Už serijas iki 1977 metų lapkričio 1 dienos 
padidintos palūkanos bus išmokamos dides
nės vertės bonais, suėjus lakštų terminui. 
Nauja bonų suma už $1000 lakštą kiek
vienos serijos bus tokia:

Serijos Terminas Bonai grynais
1968-69 Lapkr. 1, 1982 $276.40
1972-73 Lapkr. 1,1984 $378.40
1973-74 Lapkr. 1,1985 $451.70
1974-75 Lapkr. 1, 1983 $212.90
1975-76 Lapkr. 1,1984 $263.80
1976-77 Lapkr. I, 1985 $327.00

Lakštų savininkams primenama, kad norint 
gauti šiuos bonus, minėtų serijų lakštai turi 
būti išlaikyti iki termino.

pus mokamos didesnės palūkanos už pas
kutines keturias serijas vietoje pažymėtųjų 
lakštuose. Už kiekvieną reguliarių palūkanų 
$1000 lakštą bus mokama $195.00 1982 m. 
lapkričio 1 d. Už sudėtinių palūkanų lakštus, 
pradedant 1981 m. lapkričio 1 diena, bus 
mokama 19 1/2% paprastų palūkanų ir 
19 1/2% sudėtinių palūkanų už. visas pa
lūkanas, gautas iki 1981 m. lapkričio 1 die
nos. Metinis augimas sudėtinių palūkanų 
už $1000, pradedant 1981 metų lapkričio 1 
diena, taip atrodys:
Serija Vertė 1981.XI.1 Vertė 1982.XI.1
1977- 78 $1,471.93 $1,758.96
1978- 79 $1,394.46 $1,666.38
1979- 80 $1,277.40 $1,526.50
1980- 81 $1,144.17 $1,367.28

LENGVI ĮSIGYTI
Naujus taupomuosius Kanados lakštus lengva 

įsigyti, pradedant nuo $100 iki bendros maksimalinės 
$15,000 sumos. Be to, galite pasirinkti lakštus. Yra 
reguliarių palūkanų lakštai su metinėm pajamom ir 
sudėtinių palūkanų lakštai sutaupoms didinti.

PARDUODAMI NUO SPALIO 13
Pradedant spalio 13, galite pirkti taupomuosius 

Kanados lakštus pas kiekvieną įgaliotą pardavėją, 
įskaitant bankus, investavimo agentus, biržos 
tarpininkus, pasitikėjimo bendroves ir kredito unijas.

PASITIKĖKITE 
ATEITIMI

A. KALNIUS

Kai kalbamės ir skaitome 
apie kultūrą, tai daug kas, vai 
daug, sako: kas man iš tos jūsų 
kultūros ir visų jos apraiškų! 
Numirsiu ir su manimi nueis į 
kapus visi mano rūpesčiai kul
tūromis, civilizacijomis ir kito
kiomis kūrybinėmis pasiūlomis.

Tai savimylio, viendienio, tai 
žmogaus be ateities vizijos nu
siteikimas. Juk miršta tik ats
kiri žmonės, o tautos ir žmoni
ja yra ilgaamžėe. Ilgaamžė yra 
ir jų sukurtoji kultūra. Ji išlie
ka šimtmečiais ir tūkstantme
čiais. Nebent gamtos stichija ar 
beprotis žmogus ją sunaikina. 
Taigi dabarties žmogus turi 
tiesti kelius į kultūros kalnus, Į 
kuriuos kops mūsų vaikai ir vai
kų vaikai.

* * *
Šios kelios priekinės eilutės 

yra įžanga į lietuvių operos 
įprasminimą ir įjungimą į di
džiųjų kultūrinių vertybių gran
dinę. Mirs jos vadovai, solistai, 
vaidilos ir kiti dalyviai, mirs 
žiūrovai, bet ši opera, kaip kul
tūrinis lietuvių fenomenas, iš 
vertybių grandinės neiškris. 
Gal ji taps istorija, bet ta isto
rija maitins ateinančias mūsų 
kartas.

Dažnai amerikiečiai stebisi, 
kad etninė lietuvių grupė yra 
vienintelė kitų grupių tarpe, tu
rinti savo operą ir gebanti ją iš
laikyti. Iš tikrųjų, jūs rasite ne
mažai valstybių, neturinčių sa
vo operos, o čia mažutė tremti
nių saujelė ją turi.

* * *
Ši opera išsilaiko ryžtingų ir 

entuziastingų tautiečių dėka, 
daugiausia amerikiečių. Kana
diečiai prisideda tik gausiai 
lankydami atsikviestinius spek
taklius. Taigi ir šį kartą lapkri
čio 8 dieną į Torontą atvykstan

čią operą (dalyvauja bene 172 
asmenys; toks skaičius buvo iš-’ 
vestas į Čikagos sceną) reikia 
paremti ne tik gausiu atsilan
kymu, bet ir didesnėmis auko
mis.

Reikia turėti galvoje ir To
ronto Prisikėlimo parapiją, ku
rios vadovybė išdrįso tokį didelį 
scenos kolektyvą iškviesti ir pri
siimti nemažą finansinę atsako
mybę. Neapvilkime jos ir tikė
kimės, kad ji ir ateityje išdrįs 
mums duoti nevieną tokią kul
tūrinę progą.

* * *
Kodėl italai sumanė parašyti 

operą “I Lituani” — “Lietu
viai”? Ilga istorija. Betgi bent 
apgraibomis su ja reikia susipa
žinti.

Iki 1861 m. tokios Italijos 
valstybės, kokia yra šiandien, 
nebuvo. Gana ilgą laiką ji buvo 
suskaldyta į atskiras dalis. Jas 
valdė arba bent darė didelės 
įtakos kaimyninės valstybės. 
Italų patriotai ilgai kovojo, no
rėdami visas tas dalis sujungti 
į vienalytę ir nepriklausomą 
valstybę, bet atėjūnai jiems 
trukdė, net neleido jiems savo 
tėvynėje žadinti tautinės sąmo
nės, Ką daryti? Tada jie nutarė 
atsigabenti į savo šalį kitų tau
tų patriotines apraiškas ir lais
vės kovų pavyzdžius, kuriais 
pasektų italų tauta.

Tokių ginklų sandėlius jie už
tiko Lietuvoje, kur tėvynės mei
lę, laisvę, pasiaukojimą ir gro
žį jau nuo seniau buvo skelbęs 
poezijos milžinas Adomas Mic
kevičius:
Lietuva, mano žeme, šalele gimtoji! 
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą 

atstoji,
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs 

šiandieną
Tavo regiu grožį ir'kampą kiekvieną!

(Nukelta į 7-tą psl.)



Scena iš dramos “Knygnešiai”, kurią vaidina Suvaiką trikampio lietuviai. 
Nuotraukoje — knygnešio Bielinio motina ir sesuo Nuotr. Vyt. Pečiulio

tuvių dovana karalių rūmuose
Pokalbis su dailininke Anastazija Tamošaitiene, išaudusia tautinį lietuvių drabužį

Britanijos karalaitei Dianai
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LAIŠKAI REDAKTORIUI VI

Baronas - tragiškas ir humoristiškas
Malonus Kunige Redaktoriau, 

Mūsų rašytojų gyvenimas be 
savo tėvynės, liliputiniai tiražai, 
neturėjimas savo filmų pramo
nės, vertėjų į kitas kalbas klu
bo, leidyklų, plattinimo galimy
bių už savo kalbos ribų, — sta
to juos į tragišką situaciją: vi
sai nesvarbu ką sukursi — tavo 
balsas teliks balsu tyruose. . .

Baronas skaudžiai pergyveno 
tokią būklę ir dažnai (pakarto
ju — labai dažnai!) primindavo 
su kartėliu žodžiuose, su virpe
siu balse, netgi kramtydamas 
nagus. . . Jo geriausias romanas 
“Lieptai ir bedugnės”, savo 
struktūra panašus į garsųjį J. 
Kerouac romaną “On the 
Road”, o idėjiškai primenantis 
E. M. Remarko “Vakarų fronte 
nieko naujo”, išverstas į anglų 
kalbą nesusilaukė jokio atgar
sio, nors filmui nepaprastai tin
ka. Kaip lygiai ir J. Gliaudos ro
manas “Namai ant smėlio”, ma
no nuomone pats geriausias iš
eivijoje sukurtas beletristinis 
lietuvių kūrinys, nežiūrint ypa
tingai gero “Time” įvertinimo, 
paliktas užmarščiai. . .

“Lieptuose ir bedugnėse” au
torius veda mus karo apkasais 
ir • spygliuotomis vielų užtvaro
mis, kartu su veikėjais bei jų 
nuotykiais pirmuoju asmeniu, 
tuo lyg aprašydamas save ir sa
vo išgyvenimus karo sūkuriuo
se. Ta karo ir mirties beprasmy
bė, gyvenimo tuštuma autoriui 
išpranašavo visą tokį gyvenimą, 
nežiūrint trapaus ir netikro pa
sisekimo dienų monotonijai pa
įvairinti: jieškahtį ir nerandan-
tį, kažko laukiantį ir vis nesu
laukiantį. Tragiški yra pagrin
diniai “Užgesusio sniego” vei
kėjai, tragiką nuspalvintos 
“Trečiosios moters” moterys, 
tragedija lydi “Pavasario lie
taus” veikėjus, tragiškas yra 
partizaninis romanas “Vėjas le
kia lyguma”, tragiškas “Abrao
mas ir sūnus”, nemažiau tragiš
kas ir paskutinis jo romanas 
“Laivai ir uostai”, kur Manikas, 
vedęs čiabuvę lietuvaitę, prisi
taiko, bet.neužmiršta savo pra
eities, sudužusiam gyvenimo 
laivui sustojus ne savo jūros 
uoste. . .

Tiesa, daugumos jo romanų 
pabaiga yra laiminga, bet tokia 
pabaiga tėra ramunėlių arbata 
skaitytojams, ne romano veiks
mui ar veikėjų tragikai paslėp
ti. Jo veikėjai prisitaiko, susi
gyvena, randa išeitį, nemaištau
ja, nesukyla,, tačiau nepasiten
kinimo ir nusivylimo nepasle
pia. O tai jau tragiką. Reikėtų 
ilgo straipsnio ar išsamios stu
dijos jo kūrybos analizei, kad šį 
autoriaus tragizmą galėtume pa
tvirtinti jo veikėjų žodžiais, ne
išsipildžiusias idėjas nušviestu- 
me jų pačių šviesa.

Nemažiau įdomus ir nema
žiau tragiškas Aloyzas Baronas 
prisistato mums ir savo humo- 
ristikoje. Juokai — gera prie
monė skausmą ir liūdesį pa
slėpti po komedijos kauke, nes 
komedija yra atvirkštinė trage
dija. Ilguose asmeniniuose po
kalbiuose, laikraščio vedamuo- 
siuose, realiame gyvenime 
Aloyzas nebuvo nei komiškas, 
nei lengvas (nebent su tais, su 
kuriais paprastai nekalbama 
rimtai). Humoras visuomet 

skaudžiau “įgnybia”, o tačiau 
žmonės, visuomenė, net drau
gai, nereaguoja ir nepyksta, ries 
tai juokai! O buvo iš ko juoktis! 
Sakydavo, kad atspaudus kritiš
ką recenziją ar straipsnį, redak
ciją užtvindavb telefoninės pas
tabos, laiškai, net apsilankymai 
redakcijoje etc., o kai tos pa
čios ar panašios mintys pasiro
dydavo “Spygliuose ir dygliuo
se”, niekas nė burnos nepraver- 
davo! O jei kas paskambindavo
— tik pagirti. . .

Redaktorius ir žurnalistika
— rimtas forumas rimtam vei
dui, o humoristika, ypač progra
mos su linksma aktualija, vadi
nama humoristine poezija, bu
vo ir yra labai pageidaujama, 
gerai apmokama mūsų gyveni
mo išraiška. Aloyzas mėgdavo 
pasijuokti, kad jis esąs “bran
giausiai apmokamas išeivijos ra
šytojas”, gaunąs $5.00 už žodį. 
Mat prekybininkas Justas Lie
poms už šūkį iš devynių žodžių: 
“Kas tik turi gerą skonį, visi 
perka pas Lieponį” išmokėjęs 
jam $45.00.

Aišku, niekas nėra gavęs to
kio “honoraro” prieš dvidešimt 
metų, vargu kas gauna dabar. 
Už publikos linksminimą jam 
neblogai mokėjo kiekviena pro
grama, todėl kartais jis kelias 
savaites iš eilės dalyvaudavo 
įvairiose pobūvių programose. 
Tokį “honorarą” gaunant, neuž
eiti pas Andrijauską būtų pra
silenkimas su 69-sios gatvės tra
dicija. Ir užeidavo. O tokie už- 
ėjimai, žinios ir nuogirdos pui
kiai tarnavo jo taikliai ir visada
gaiviai humoristikai, jo • baro- 
ninei sąmonei pasireikšti juokų 
forma.

Išeivijos kasdienio gyvenimo 
aktualijos: politinė veikla, nu- 
lietuvėjimas, šykštumas, miš
rios vedybos, girtuokliavimas, 
meilės sumaterialėjimas, kultū
ros sutapatinimas su puota ir 
baru, patriotizmo išsekimas bu
vo jo humoristinės poezijos te
matika. Tūkstančiai jį girdėjo 
Čikagoje, tūkstančiai — kituo
se miestuose. Buvo labiausiai 
mėgstamas, gausiais aplodis
mentais sutinkamas ir palydi
mas! Ir ne už ką kita, o už “bi
zūną”, kuriuo jis nuplakdavo 
kaip tik tuos, kurie labiausiai 
plojo ir brangiausiai mokėjo. . . 
Ir iš tokio “fakto” — neslėpsiu 
— Aloyzas gražiai pasijuokda
vo, pridurdamas: rašyk rimtai 
ar juokis nerimtai — tas pats. . . 
Visuomenės surambėjimas ne
palaužiamas!

Anatolijus Kairys

LIETUVOS 
GEOGRAFIJOS 

PRATIMAI
“Kur bėga Šešupė” paruoš
ti lietuvių mokyklų augštes- 
niems skyriams. Pratimus pa
renka mokytojai pagal reika
lingą temą — pamoką. Prati
mai tinkami naudotis ir nelan
kantiems lietuviškų mokyklų. 
Kaina — $3.
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Didelio formato. Galima gauti: 
V. Matulaitis, 506-44 Longbour- 
ne Dr., Weston, Ont. M9R 2M7.

— Spaudoje jau skaitėme, 
kad š. m. pavasarį išaudėte tau
tinį lietuvių drabužį, nuvežėte j 
Londoną ir su Britanijos lietu
viais įteikėte būsimai Britanijos 
karalienei Dianai. Kaip ir kam 
kilo mintis įteikti tokią dovaną?

— Britanijos sosto įpėdinis 
princas Karolis, š. m. vasario 
27 d. lankėsi pramonės mieste 
Derbyje. Jį pasveikino lietuvių 
atstovai Milda Zinkutė ir I. 
Venskienė ir įteikė Derby lie
tuvių vardu mūsų parašytą kny
gą “Lithuanian National Cos
tume”. Princas, dėkodamas už 
knygą, pasakė, kad tai bus do
vana jo būsimai žmonai. Kara
laitis, pamatęs per priėmimą 
ukrainiečių klube lietuvaites 
tautiniuose drabužiuose, sugrį
žo prie jų ir grožėjosi tų drabu
žių savitumu.

Vasario 28 d. įvyko Derbyje 
Vasario 16 minėjimas-koncer- 
tas. Į tas iškilmes atsilankė ka
ralienės atstovas Lord Lieute
nant or Derbyshire Col. Hilton 
su ponia, miesto burmistras J. 
Thorp ir daugelis kitų svečių. 
Ta proga kilo pageidavimas ka
ralaičio vestuvių proga padova
noti jo sužadėtinei tautinį lietu
vių drabužį.

— Kaip ir kas pradėjo rūpin
tis tautinio drabužio parengi
mu?

— Lietuvių tautodailės puo
selėtoja Derbyje Gilma Zinku- 
vienė buvo įpareigota organi
zuoti dovaną D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos vardu. Ji atsi
klausė karalienės atstovą Der
byje ir, gavusi pritarimą, para
šė man laišką, ar sutikčiau tą 
numatytą dovaną iki birželio 20 
d. paruošti. Buvau paprašyta tą 
reikalą laikyti paslaptyje.

— Koks buvo Jūsų atsaky
mas?

— Nelengva buvo apsispręs
ti: skubiai austi ir paruošti tą 
svarbią dovaną ar atsisakyti? 
Antanas Tamošaitis patarė ati
dėti pradėtus darbus ir paragi- 
non, kad dėl lietuvių vardo rei
kėtų išausti tautinį drabužį. 
Taip ir pasiryžau tą dovaną pa
ruošti Anglijos lietuviams.

— Kaip vyko tolimesnė dar
bo eiga?

— Kai Gilma Zinkuvienė per
davė mano sutikimą išausti tau
tinį drabužį telefonu DBLS pir
mininkui Zigmui Jurui, skubiai 
buvo išsiųstas laiškas karalienės 
atstovui ir tik beliko laukti atsa
kymo iš karališkųjų rūmų. Ba
landžio pradžioje Gilma Zinku
vienė rašė man, kad Col. Hilton 
jau yra gavęs pranešimą iš Bu
ckingham Palace, kad dovana 
bus priimta ir kad Lady Diana 
labai vertina tokią dovaną.

“I Lituani”...
(Atkelta iš 6-to psl.)

— Skaitėme, kad juostą išau
dė Aldona Veselkienė?

— Laiko liko nedaug ir ne
begalėjau suspėti išausti juostą, 
tai ir paprašiau, kad Aldona iš
austų dvi vilnietiškas juostas 
— vieną į Londoną dovanai, ki
tą — (vestuvinę) jaunajai Ritai 
Pauliukevičiūtei į Muencheną.

— O kas pasiuvo minėtą tau
tinį drabužį?

— G. Zinkuvienės buvau pa
prašyta ne tik išausti tautinį 
drabuži, bet ir pasirūpinti, kad 
jis būtų tinkamai pasiūtas. Pa
gal mano nurodymus siuvimą 
atliko Marija Žeimienė. Vilnie- 
tiškai liemenėlei-kiklikui savi
tai pasiūti reikėjo segių. Jas nu
kalė dal. A. Tamošaitis. Baigia
muosius tautinių drabužių dar
bus padėjo atlikti Bronė Palilio- 
nienė.

— Norėčiau dar paklausti, 
per kiek laiko išaudėte Dianai 
vilnietišką tautinį drabužį?

— Apie du mėnesius teko 
austi tą drabužį. Atsidėjus vis 
jieškojau pačių gražiausių ir 
būdingiausių vilnietiškų raštų 
ir švelnių spalvų derinimo. Mū
sų istorinės Lietuvos sostinės 
Vilniaus tautinis drabužis pa
tenka į Didžiosios Britanijos 
sostinę, į karališkus Londono 
rūmus. Stengiausi, kad tas dra
bužis x atstovautų lietuvių tauto
dailei.

— Ar kada nors esate audusi 
panašaus grožio tautinius dra
bužius?

— Kiekvieną tautinį drabužį 
audžiu atsidėjusi, nes tęsiu so
diečių audimą, kūrybines tradi
cijas, bet Dianos drabužis lyg ir 
vainikuoja mano audinių meną.

— Jei dabar kas nors prašytų 
išausti panašų tautinį drabužį 
kaip Dianos, ar austumėt?

— Kiekvienas mano austas 
tautinis lietuvių drabužis yra 
vis skirtingas. Aš niekad neau- 
džiu nei kopijų, nei dublikatų. 
Bet tos pat lietuvių apylinkės 
drabužiai turi bendrų bruožų 
savo raštais, spalvų derinimu ir 
pasiuvimu. Būsimai t Anglijos 
karalienei mano austas vilnietiš
kas tautinis drabužis ir D. Bri
tanijos lietuvių dovana visad 
pasiliks kaip puošniausias žie
das.

— Kas dovanojo tautiniam 
drabužiui gražius gintarinius 
karolius, kuriuos mini “Euro
pos Lietuvis”, aprašydamas 
Londono Lietuvių Namuose 
Jums suruoštą priėmimą, ku
riame dalyvavo ir Lietuvos at
stovas V. Balickas su žmona?

— Susirašinėdama su G. Zin- 
kuviene tautinio drabužio reika
lu, paprašiau, kad dovanai su
rastų tinkamus gintarinius ka
rolius. Jų jieškota Derbyje ir 
Londone pas lietuvius. Iš ginta
rinių p. Jurienės karolių rinki

Tarp didžiųjų savo sielvartų 
svetimuose kraštuose Mickevi
čius prisimena, jog yra “viena 
šalis, kur dar esama šiek tiek 
laimės”. Tai “jaunystės dienų 
šalis ... šventa ir skaisti, kaip 
pirmoji meilė”, kur jis “niekad 
ašaros neliejęs ir ilgesio nejau
tęs”. Ten, kur “Nemunas tėve
lis”, kur “Vilija motinėlė”.

Labai stipriai pergyvendamas 
konfliktą, vykstantį tarp tėvy
nės meilės ir rusų caro prie
spaudos, jis ryžosi išeiti į kovą 
už numylėtos šalies laisvę poe
tinėmis priemonėmis. Šito ryž
to vedamas jis sukūrė vieną pa
veikiausių ir tragiškiausių pa
saulinėj literatūroj paveikslų 
— “Konradą Valenrodą” 
(1829), kuriuo jis uždegė laisvės 
kuorus ne tik vietiniame jauni
me — jo įtaiga susižavėjo ir to
kie pat laisvės kovotojai Itali
joj. Taigi “Konradas Valenro
das” tapo “I Lituani” operos 
pirmavaizdžiu. Konrado Valen
rodo vardą Mickevičius pasirin
ko iš vieno Bairono veikalo. Ko
dėl ne lietuvišką? Greičiausiai 
caras būtų veikalą ne tik už
draudęs, bet ir autorių nubau
dęs.

Idant būtų įdomiau sekti šios 
operos intrigą, čia jos turinio 
nepateiksiu. Bet žiūrovas joje 
tikrai išvys didžiulį lietuvio pa
siaukojimą.

Lietuvių opera ir daugelis ki
tų mūsų kūrybos vertybių, neiš
skiriant nei chorų, nei šokių 
grupių, nei scenos mėgėjų ir ki
tų, yra labai aiškus ženklas abe- 
jūnams, jog visi kultūriniai ro
dikliai veda ne tik į taikų sugy
venimą ir lietuvybės apsaugą, 
bet ir į laisvę. 

nio mėginome parinkti dovanai 
vienaeilį vėrinį, bet jie buvo 
perdaug kampuotai ir naujoviš
kai nulyginti. Vilnietės mėgo 
nešioti smulkių, natūralių gin
taro gabalėlių karolius, daž
niausiai tris eiles apie kaklą.

/Nesuradome tokių tinkamų ka- 
f rolių Londone, tai teko man pa- 
\dovanoti savus karolius, atvež
tus iš Vilniaus.

— Ar dovaną įteikiant buvo 
pažymėta kas drabužį parengė 
ir kas dovanoja?

— D, Britanijos Lietuvių Są
jungos sveikinimą parengė ang
las grafikas, o informacini raš
tą paruošė Gilma Zinkuvienė, 
pažymėdama, kas tautinį drabu
žį ir kas juostą audė, kas seges 
nukalė ir kas pasiuvo. Tik gin
tarų vėrinio dovanotoja nebuvo 
įrašyta, nes iki paskutinės va
landos dar buvo neaišku ku
riuos gintarus įteikti.

— Kada, kas ir kur lietuvių 
tautinį drabužį įteikė?

— Kai mudvi su Aldona Ve- 
selkiene nuvykome į Londoną, 
jau buvo nustatyta, kad dovana 
turi būti įteikta birželio 22 d., 
3 v. p. p., ir tik trys asmenys 
gali dalyvauti. Tada aš, lydima 
Gilmos Zinkuvienės ir DBLS 
pirmininko Zigmo Juro, buvo
me priimti Buckingham Palace 
rūmuose, kur ir įteikėme D. 
Britanijos lietuvių dovaną kara
laičio sužadėtinei.

— Ar jau gavote padėką už 
išaudimą?

— Britanijos lietuvių dovana 
būsimai Anglijos karalienei — 
mano austas vilnietiškas tauti
nis drabužis buvo labai puikiai 
įvertintas, ir gavau nuoširdų pa
dėkos laišką. Birželio 25 d. laiš
ke rašoma: “. . . Lady Diana yra 
juo sužavėta ir ypač gilų įspū
dį padarė tas didelis darbas, 
kuris buvo į jį įdėtas. Jūs, be 
abejonės, įdėjote be galo daug 
pastangų, kad jis būtų taip 
puošniai padarytas”.

r — Kokią išvadą galėtumėt pa- 
/ daryti iš viso to užmojo?

— Britanijos lietuviai labai 
gerai suprato reikalą minėta 
proga atstovauti Lietuvai meno 
kūriniu. N. K.

v Atsiųsta paminėti
JOURNAL OF BALTIC STUDIES, 

Volume XII, Number 1, Spring 1981. 
Editor—Toivo U. Raun, Department 
of History, California State Univer
sity, Long Beach, CA 90840, USA. Bus
iness and subscriptions: 231 Miller 
Rd, Mahwah, N.J. 07430, USA. Šiame 
numeryje nematyti nė vieno lietuvio 
straipsnio.

LIETUVIAI SIBIRE — LITHUA
NIANS IN SIBERIA, redagavo 
Juozas Prunskis, iliustravo Jonas 
Stungurys. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos Leidykla — 
Lithuanian Library Press, Inc., 
Chicago, Ill., 1981. Kaina — $20.00 
JAV.

Būsimo Britanijos karaliaus Karolio žmonai DIANAI vestuvių proga 
padovanotas tautinis lietuvių drabužis, išaustas dail. Anastazijos 
Tamošaitienės -

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS 
spalio 23 — lapkričio 1 d.d. rengia 

. konkursinę lietuvių fotografų darbų 
parodą Čikagos Jaunimo Centre, M. 
K. Čiurlionio galerijoje. Paroda 
turės du skyrius spalvotoms ir ne
spalvotoms nuotraukoms. Kiek
vienas dalyvis parodai gali pateikti 
nedaugiau kaip po šešias nuo
traukas, užklijuotas ant kartono, 
nemažesnio kaip 11” x 14”. Pačių 
nuotraukų dydis nėra apribotas, bet 
pageidaujama didesnių. Po nuo
trauka neturi būti jokio parašo. 
Fotografo vardas, pavardė, adresas 
ir nuotraukos pavadinimas užrašomi 
kitoje kartono pusėje. Pre
mijuojamas bus visas atsiųstas foto
grafo darbas, ne atskiros jo nuo
traukos. Nuotraukų temas pasirenka 
patys fotografai. Informacijas teikia 
Lietuvių Foto Archyvas arba Stasys 
Žilevičius, 7149 So. Spaulding Ave., 
Chicago, IL 60629. Tel. (312)434-1357.

LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERA
CIJOS Niujorko klubas naujo veik
los sezono pradžiai į Kultūros Židi
nį pakvietė iš Kanados Hamiltono 
“Aukuro” teatrą, vadovaujamą rež. 
E. Dauguvietytės-Kudabienės. Niu
jorkiečių rugsėjo 12 d. laukė B. Pū- 
kelevičiūtės trijų veiksmų išdaiga 
“Antroji Salomėja painiavose”. Žiū
rovus nustebino netikėta staigmena
— aktoriaus Vitalio Žukausko įsi
jungimas į gana svarbų vaidmenį. 
Jis plačiai yra žinomas kaip humo
ristas, propaguojantis savitą vieno 
aktoriaus teatrą ne tik Š. Ameriko
je, bet ir Australijoje, netgi Euro
poje. Rež. E. Dauguvietytė-Kuda- 
bienė jam buvo anksčiau atsiuntu
si veikalą vaidmeniui paruošti ir, 
atvykusi porą dienų anksčiau Niu- 
jorkan, su V. Žukausku turėjo at
skiras repeticijas. Rugsėjo 13 d. 
“Antroji Salomėja painiavose” bu
vo suvaidinta Hartfordo lietuviams.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS IN
STITUTAS savo metinį posėdį rug
sėjo 19 d. turėjo Kanadoje, daili
ninkų Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių sodyboje prie Kingstono, 
Ont. Dalyvavo LT Instituto nariai 
iš Montrealio, Otavos, Toronto, 
Detroito, Niujorko bei kitų vieto
vių arba atsiuntė savo įgaliojimus. 
Susirinkime perrinkta Lietuvių Tau
todailės Instituto taryba ir val
dyba, apsvarstyta narių veikla vie
tovėse, numatyti ateities darbai. 
Dail. A. Tamošaitis yra paruošęs 
dvylikos temų lietuvių liaudies me
no studiją • su gražiais piešiniais. 
Jos teksto ir piešinių įrašus vaiz
dajuostėm atliks Pedagoginis Litua
nistikos Institutas Čikagoje.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSI
TETE veikusi studentų atsargos ka- 
'rininkų korporacija “Ramovė” ruo
šiasi penkiasdešimtmečio sukakčiai 
(1932 — 1982). Jai bus skirtas specia
lus 130 psl. leidinys su 60 ar daugiau 
nuotraukų. Nemaža dalis ramovėnų 
jau atsiliepė, atsiųsdami nuotrau
kų, savo atsiminimus bei kitos me
džiagos. Su kitais leidėjai negalė
jo susisiekti, nes neturi jų adresų. 
Kviečiami ir likusieji ramovėnai 
prisidėti prie šio sukaktuvinio lei
dinio nuotraukomis, atsiminimais, 
žiniomis apie ramovėnus išeivijo
je ir okupuotoje Lietuvoje. Visą 
medžiagą prašoma siųsti vyr. red. 
J. Karkai, 54 Burrows Ąve., Isling
ton, Ontario, Canada M9B 4W7, ar
ba ramovėnui Anicetui Simučiui, 
generaliniam Lietuvos konsului Niu
jorke.

LIETUVIŲ MOTERŲ DAILI
NINKIŲ SĄJUNGOS PARODA 
lapkričio 20-28 d.d. Čikagos Jaunimo 
Centre, M. K. Čiurlionio galerijoje, 
yra susieta su IV-ju mokslo ir 
kūrybos simpoziumu. Parodos tema
— “Mitinės lietuvių būtybės”. Da
lyvės parodos kūriniams pasirin
ko įvairią techniką — tapybos, pie
šinių, minkštosios skulptūros, kon
strukcijos ir instaliacijos. Vėliau 
parodą tikimasi perkelti ir į kitas 
vietoves. Dail. Zitos Sodeikienės va
dovaujamoje parodoje dalyvaus dai
lininkės — Marytė Ambrozaitienė, 
Nijolė Banienė, Vilija Eivaitė, Diana 
Kizlauskaitė, Donna Marder, Janina 
Marks, Magdalena Stankūnienė ir 
Ada Sutkuvienė bei pati parodos

• vadovė.
’» “NAUJOSIOS VILTIES” ŽURNA

LAS, leidžiamas Klevelande, iš re
daktoriaus pareigų pasitraukusį dr. 
Joną Balį pakeitė redakcinė kole
gija, kurią sudaro red. Aleksas Lai- 
kūhas, 935 Beverley Rd., Cleveland 
Hts., Ohio 44121, nariai — dr. Bro
nius Nemickas Maspethe, N.Y., ir 
Mečys Valiukėnas Čikagoje.

LENKIJOJE IŠEINANTIS MĖN
RAŠTIS “Kraj Rad" (Tarybų kraštas) 
1981 m. 2 nr. išspausdino ilgą Tat
janos Pawlowos (APN) reportažą 
apie lietuvį dailininką Kazimierą 
Švaniauską (Szaijnowskj), gyvenantį 
Czepieline. Šis dailininkasyra gimęs 
Vilniuje, studijavęs Krokuvoje ir 
dėstęs meną lenkų mokyklose. Šiuo 
metu jis jau pensininkas, tačiau turi 
nemažai mokinių, besidominančių 
menu. Savo bute yra įrengęs studiją, 
kurioje pats dirba ir kitus moko. Jo 
kūryboje atsispindi lietuviški vaiz
dai bei motyvai. Yra labai pamėgęs 
Čiurlionį kaip dailininką ir muziką. 
Jo iniciatyva buvo prikaltos 
memorialinės lentelės Varšuvoje ir 
Pustelnike, kur gyveno Čiurlionis. 
Netoli Czepielino, sename pastate, 
numatytas įrengti specialus 
muzėjus, kuriame bus sudėtos Čiur
lionio kūrybos reprodukcijos ir 
originaliniai Švainausko kūriniai. 
Prie reportažo minėtame mėnraštyje 
įdėtos net šešios Švainiausko 
kūrybos nuotraukos.

SIMFONINIS VILNIAUS FILHAR
MONIJOS ORKESTRAS, di
riguojamas Juozo Domarko, savo 
koncertu rugsėjo 11 d. pradėjo 41-jj 
veiklos sezoną. Jame buvo atlikta G. 
Sviridovo “Patetinė oratorija”, 
dalyvaujant P. Bingelio vad
ovaujamam Kauno chorui, Vilniaus 
operos solistams — mezzo-sopranui 
A. Stasiūnaitei ir bosui V. Prud
nikovui. Koncerto programą papildė 
S. Rachmaninovo “Rapsodija 
Paganine tema” su pianistu V. 
Stravinsku ir pirmą kartą nuskam
bėjusi penktoji A. Rekašiaus sim
fonija “Segmentai”. Antrajam naujo 
sezono koncertui buvo pasirinktas 
jau anksčiau girdėtas septynių dalių 
G. Verdi kūrinys “Requiem". Jį taip 
pat atliko simfoninis filharmonijos 
orkestras, diriguojamas J. Domarko, 
Kauno choras, Vilniaus operos sop
ranas Gražina Apanavičiūtė, bosas 
Vacys Daunoras, svečiai solistai — 
maskvietė T. Vinogradova ir lenin
gradietis K. Plužnikovas.

TENORAS VIRGILIJUS
NOREIKA, vadovaujantis Vilniaus 
operos ir baleto teatrui, kasmet 
surengia tradiciniais tapusius savo 
dainų ir operų arijų rečitalius. 
Šiemetinis įvyko rugsėjo 20 d- Vil
niaus filharmonijos salėje, akom
panuojant koncertmeisteriui Povilui 
Jaraminui. Pirmoji dalis buvo skirta 
J. Gruodžio, J. Tallat-Kelpšos, A. 
Kačanausko, K. Kavecko dainoms, A. 
Dargomyžskio, A. Rubinšteino ir S. 
Rachmaninovo romansams. Antrąją 
rečitalio dalį V. Noreika pradėjo G. 
Verdi “Rigoletto”, “Otelo”, R. Leon
cavallo “Pajacų” arijomis, užbaigė 
populiariomis italų, prancūzų bei 
kitų tautų kompozitorių dainomis.

VILNIAUS “LĖLĖS” TEATRAS 
naują sezoną pradėjo gastrolėmis 
Šiauliuose. Vyr. rež. Aurelijos 
Ragauskaitės pranešimu, 
mažiesiems žiūrovams netrukus bus 
paruošta prancūzų klasiko Ch. Par- 
raulto pasaka'.“Batuotas katinas". 
Vyr. dail. V. Mazūras repertuarą 
papildys “C i r k o” spektakliu, 
kuriame cirko numerius teks atlikti 
sudėtinga lėlių valdymo technika. Su 
savo diplominiu spektakliu įsijungs 
busimoji lėlių teatro rež. M. 
Brėdikytė, baigusi studijas Lenin
grade. Numatomos dar dvi kitos vė
lesnės premjeros: M. Martinaičio 
“Žemės dukros” ir B. Shaw “Šven
tosios Joanos". Vyresnio amžiaus 
moksleivių laukia susipažininias su 
Vilniaus miesto legendomis, kurias 
“Lėlės” teatrui parašė Juozas Mar
cinkevičius. Naujų Metų išvakarėse 
bus pakartotas tradiciniu tapęs 
poezijos vakaras. Programą, kaip ir 
pernai, atliks teatro aktoriai, tal
kinami dainininkės B. Grin- 
cevičiūtės, talentingo de
klamatoriaus L. Noreikos, Vilniaus 
dramos teatro aktoriaus.

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUN
GOS Kauno skyrius savo salone, 
surengė dviejų keramikių — Elzbie
tos Lengvinaitės ir Janinos Džervu- 
tės skulptūrinių kompozicijų, deko
ratyvinių lėkščių, vazų, plokščių 
bei kitų darbų parodą. Jos yra bai
gusios Vilniaus dailės institutą 
prieš ketvertą metų.

MAŽVYDO PARKAS Klaipėdoje 
kasmet papildomas naujomis skulp
tūromis. Praėjusią vasarą Smilty
nėje buvo surengta du mėnesius 
trukusi penktoji kūrybinė skulp
torių stovykla. Jie su savo talkinin
kais iš granito luitų iškalė šešio
lika naujų kūrinių. Parką papuošė 
pagal dail. R. Antinio modelį iškal
ta skulptūra “Draugystė”, vilniečio 
dail. R. Kazlausko “Kuršis”, klai
pėdiečių dailininkų A. Boso, V. 
Skirgailaitės bei kitų autorių 
dekoratyvinės skulptūros. Mažvy
do parkas dabar jau turi 80 po 
atviru dangumi sutelktų skulptūrų.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS šį 
sezoną švenčia savo kūrybinės veik
los penkiasdešimtmetį. Jam buvo 
skirta V. Krėvės drama “Skirgaila”, 
paruošta vyr. rež. Sauliaus Varno, 
pirmiausia suvaidinta kauniečiams 
ir vilniečiams. Savo veiklą šis teatras 
yra pradėjęs kaip Kauno dramos 
teatro skyrius 1931 m. rugsėjo 23 d. K. 
Gozzio “Princesės Turandot” prem
jera, kurios spektakliui Šiauliuose 
buvo pasirinktas Šablinsko kino teat
ras “Kapitol”. Oficialaus Šiaulių 
dramos teatro vardo naujoji grupė 
susilaukė tik 1934 m., tačiau jai augti 
ir stiprėti teko 1935-38 m. Klaipėdoje, 
ginant lietuvių kultūrą nuo ger
manizacijos. Grįžęs į Šiaulius, teat
ras lankė įvairius Lietuvos miestus, 
miestelius ir net bažnytkaimius. 
Pokaryje teatro organizavimą beveik 

' iš naujo turėjo pradėti K. Juršys. 1949 
m. prie šiauliečių prisijungė 
Žemaičių dramos teatro aktoriai. Su 
Šiaulių dramos teatru dirbo B. 
Dauguvietis, J. Stanulis, I. Tvirbutas, 
A. Sutkus, K. Juršys, A. Radzevičius 
ir net R. Juknevičius. Jame savo kelią 
yra pradėjęs ir Paryžiun išsiųstas 
J. Miltinis, vėliau, kaip režisorius ir 
meno vadovas, plačiai išgarsinęs 
Panevėžio dramos teatrą. 
Scenovaizdžius kūrė dailininkai—L. 
Truikys, V. Palaima, J. Surkevičius, 
M. Percovas ir kt. Teatro vadovai 
didelį dėmesį skyrė lietuviams 
dramaturgams — P. Vaičiūnui, V. 
Mykolaičiui-Putinui, S. Čiur- 
lionienei-Kymantaitei, K. Inčiūrai; 
Vydūnui, K. Binkiui, B. Sruogai, J. 
Grušui, Justinui Marcinkevičiui, J. 
Avyžiui. Tad nenuostabu, kad ir veik
los penkiasdešimtmečiui buvo 
pasirinktas V. Krėvės “Skirgaila". 
Vyr. rež. S. Varnas nusiskundžia, kad 
teatras vis dar neturi pastovių 
patalpų dėl jų pradėto ir neužbaigto 
atnaujinimo. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

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

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų 
MOKA UŽ: 
90 dienų termin. indėlius 181/2% 

term, indėlius 6 mėn.18 %
term, indėlius 1 metų..........17 %
term, indėlius 3 metų ...... 15 %
pensijų s-tq .........................16 % |
spec. taup. s-tą 17 %
tapomųjų s-tq .................... 11 %
depozitų-čekių s-tq ............. 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo-.................201/2%
mortgičius nuo ................. 191/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

OTEDUA1TC CIIDC 406 Roncesvalles Avė. 
O I ErnAR O rUno Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

------------------------------------- O----------------------------- :--------

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

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamq nuosavybę visada 

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

PROGRESS

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

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

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

PARKSIDE m1«kET
335 Roncesvalles Avė., ___
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas
-

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ronto dienraščiai. Straipsniuose 
ir vedamuosiuose buvo iškelta 
demokratiniame krašte nepriim
tina Kvebeko įstatymo nr. 101 
pozicija. Skaitytojams pvz. buvo 
priminta, kad Ontario bei kitose 
angliškose Kanados provin
cijose niekas nereikalauja 
įmonių iškabų vien tik anglų 
kalba. Ryškiausias pavyzdys yra 
Torontas, turintis daug ateivių iš 
įvairių pasaulio šalių. Jie savo 
verslavietėms dažnai vartoja net 
kelių kalbų iškabas klientams 
prisivilioti. Valdžia dėl to bylos 
nekelia ir niekas dėl to galvos 
nesuka, nors tos kalbos 
Kanadoje nėra oficialios. 
Kvebeko premjero R. LeVesque 
vyriausybė, remdamasi savo 
įstatymu nr. 101, reikalauja, kad 
A.Singeris ant savo įmonės ne tik 
uždėtų prancūzišką iškabą, bet 
ir visiškai pašalintų anglišką, 
toje vietoje kabojusią 27 metus. 
Esą į tokį žmogaus teisių 
pažeidimą jo privačioje įmonėje 
galėtų atkreipti savo dėmesį 
Britanijos Londone veikianti or
ganizacija “Amnesty Interna
tional”, sekanti žmogaus teisių 
pažeidimus komunistinių bei 
kitų diktatūrų šalyse. Dienraštis 
“The Toronto Sun” priminė 
skaitytojams, kad A. Singerio 
užimtai pozicijai, remiantis vie
šosios nuomonės tyrėjų 
duomenimis, pritaria 60% 
kvebekiečių. Ministeris pirm. P. 
E. Trudeau nesiėmė priemonių 
Kvebeko prancūzų kalbos 
įstatymo 101 nr. legalumui nu
statyti. Jis betgi patarė 
kvebekiečiams, kurie jaučia 
anglų kalbos teisių pažeidimą, 
patiems kreiptis į teismus. To
kios bylos pareikalauja nemažų 
išlaidų. A. Singeris iš P. E. 
Trudeau vyriausybės negavo 
jokios finansinės paramos, nors 
tokia net $108.000 iš valdžios iždo 
buvo duota Manitoboje gyvenan
čiam prancūzų kilmės 
kanadiečiui, kai jis reikalavo, 
kad jam įteiktas baudos raš
telis už automobilio pastatymą 
nelegalioje vietoje būtų ne 
anglų, o prancūzų kalba.

Keistai skamba ir dar vienas 
Kvebeko įstatymo nr. 101 parag
rafas, reikalaujantis, kad visos 
Kvebeko įmonės, turinčios 
daugiau kaip 50 tarnautojų ar 
darbininkų, oficialų su
sirašinėjimą su savo klientūra 
atliktų tik prancūziškai, net ir 
tada, kai jie gyvena už Kvebeko 
ribų. Pramonės ir ypač prekybos 
ryšiuose toks nuostatas neįm
anomas įgyvendinti. Prisimin
kime nepriklausomos Lietuvos 
laikus. Ar jos žemės ūkio 
gaminius būtų pirkusi Britanija, 
Vokietija bei kitos valstybės, 
jeigu mūsų bendrovės pa
siūlymus būtų dariusios tik 
lietuvių kalba?

Separatistinė Kvebeko partija 
svarsto sumanymą sekančiuose 
Kanados parlamento rin
kimuose išstatyti savo kan
didatus. Premjeras R. Levesque

spaudos konferencijoje 
prasitarė, kad yra galvojama 
apie aktyvų įsijungimą į federa
cinę politiką, bet nesutiko 
atskleisti detalių. Kiti valdžios 
pareigūnai buvo labiau šnekūs. 
Pasak jų, į Kanados parlamentą 
Kvebeke galėtų būti išrinkta 
nemažai Kvebeko partijos at
stovų, kurie tada genau galėtų 
ginti šios provincijos reikalus už 
liberalus. Esą prisimenami 1962 
metai, kai Kanados parlamentas 
turėjo net 26 Kvebeko kreditis- 
tus su anuometiniu vadu R. 
Caouette. Pasiekus tokį ar dar di
desnį laimėjimą, galima tapti 
kertiniu akmeniu, kai pagrin
dinės federacinės partijos 
stokoja daugumos ir jieško savo 
rėmėjų. Kvebeko gamtos ap
saugos ministeris M. Leger 
spaudos atstovams sakėsi esąs 
tikras, kad kvebekiečiai bal
suotų už Kvebeko partijos kan
didatus į Kanados parlamentą. 
Jeigu toks sumanymas būtų 
įgyvendintas, M. Leger yra 
pasiruošęs pasitraukti iš provin
cinio parlamento ir būti kan
didatu į federacinį.

Naujosios Škotijos parlamento 
rinkimus antrą kartą laimėjo 
konservatorių premjeras J. 
Buchananas 52 vietų parlamente 
savo atstovų skaičių padidinęs 
-iki 37. Liberalai su savo vadu A. 

‘ M. Cameronu nukrito iki 13 
atstovų, o iš du atstovus 
turėjusių socialistų šį kartą 
tebuvo išrinkta jų vadovė A. 
McDonough. Premjeras J. 
Buchananas šiais rinkimais 
norėjo užsitikrinti gyventojų pa
ramą sayo kovai už provincijos 
teises su Kanados vyriausybe. 
Jis žada siekti, kad pak
rančių vandenyse rasti naftos 
bei dujų šaltiniai būtų palikti 
provincijos kontrolei ir kad 
Kanados valdžia atšauktų 
numatytą finansinės paramos 
provincijoms sumažinimą.

Ąlbertos provincija, su savo 
kietuoju premjeru P. Lougheedu 
užsitikrinusi pakankami augštas 
naftos kainas, susilaukė dar 
vieno laimėjimo. Baden-Badene, 
V. Vokietijoje, slaptu balsavimu 
nutarta rengti olimpines žiemos 
žaidynes 1988 m. Kalgaryje, o 
vasaros žaidynes — P. Korėjos 
sostinėje Seoule. Šį nutarimą 
premjeras P. Lougheedas laiko 
dideliu ne tik Albertos, bet ir 
visos Kanados laimėjimu, prisi
mindamas 197 6 m. olimpines 
vasaros žaidynes Montrealyje. 
Žaidynės Kalgaryje pareikalaus 
$350 milijonų, kurių 48% žada 
padengti Kanados vyriausybė iš 
naujos loterijos, kuri yra susieta 
su išankstiniu sporto rungtynių 
rezultatų atspėjimu. Montrealio 
žaidynės dėl blogo planavimo 
baigėsi dideliu deficitu, kurio 
skolas dar ir dabar moka 
kvebekiečiai. Albertos pre
mjeras P. Lougheedas žada šios 
klaidos nepakartoti, sudaryda
mas rimtą kontrolinį rengėjų 
komitetą.

i Ateitininkų žinios
Nauji veiklos metai. Spalio 4 d. i 

: Toronto ateitininkai oficialiai prade- . 
jo savo veiklos metus, organizuotai 
dalyvaudami šv. Mišiose. Po Mišių 
buvo suruošta agapė, kuriai vadova- | 
vo koordinacinio komiteto pirm. dr. j 
O. Gustainienė. Pasveikinus susirin- j 
kusius, ji pristatė šių metų globė- • 
jus: jaunučių — Rita Parėštytę, jau- - 
nių — Snieguolę Underytę ir Anta
ną Rašymą, moksleivių — Vaidotą ■ 
ir Žibutę Vaičiūnus. Moksleivių 
pirm. D. Cuplinskas padėkojo pra
ėjusių metų pirmininkei, globėjui ir 
pateikė trumpą numatytą veiklos ap
žvalgą. Studentai pranešė, kad lap
kričio 7-8 d.d. Toronte įvyks Studen
tų Ateitininkų Sąjungos suvažiavi
mas. Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau. Sendraugių prane
šimą, paruoštą pirm. G. Petrauskie
nės, perskaitė dr. R. Petrauskas (jis 
kartu su S. Freimaniene yra valdy
boje). Buvo pateikti pasiūlymai 
šiems metams, prašomas vienas vyr. 
sendraugis į valdybą, kad tiksliau 
sendraugių interesai būtų atstovau
jami. Visi galutiniai sprendimai pa
likti sendraugių susirinkimui spa
lio 18 d. po 10 v. Mišių pas seseles. , 
Agapė baigėsi malda, p.p. Kaknevi- 
čienės ir Freimanienės suorganizuo
tomis vaišėmis.

Pirmasis jaunučių susirinkimas — 
spalio 14, trečiadienį, 6.30 v.v. pas 
seseles. Tėvai, norintys įregistruoti 
savo vaikus, prašomi atvežti tuo lai
ku arba paskambinti Ritai Parėšty- 
tei 929-9445.

Pirmasis moksleivių kuopos susi
rinkimas įvyks spalio 18, sekma
dienį, po 10 v. Mišių pas seseles.

Dr. J. Sungailai nuoširdus ačiū už 
$50 auką ateitininkų veiklai.

Toronto ateitininkai yra prisidėję 
$100 auka prie vajaus a.a. Jono Ma
tulionio paminklui. Pusę šios sumos 
paaukojo dr. J. Sungaila. Dėkojame.

L. U.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

žiemos sezono veiklos pradžia To
ronto salose buvo sėkminga ir gana 
gausi dalyviais. Iškyla pradėta suei
ga, kurioje perskaityti tuntų įsaky
mai ir atliktas įžodis. Sveikino abu 
tuntininkai. Po sueigos buvo vaišės. 
Pasistiprinus ir žaidimai judriau pra
ėjo. Jiems vadovavo ps. B. Paliuly
tė. Laisvalaikis išnaudotas maloniam 
pasivaikščiojimui gamtoje. Po to įvy
ko laužas, vad. Rebekos R. . Iškyla 
baigta šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
v.s. kun. A. Simanavičius, OFM.

• Spalio 3 d. Romuva paruošta žie
mai. Ačiū J. Baltaduoniui už talką.

• Mindaugo dr-vės sueiga — spa
lio 19 d., 7 v.v., Prisikėlimo Parodų 
salėje. Bus registracija ir informaci
ja. Į draugovę berniukai priimami 
nuo 11 metų amžiaus.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
bei tėvų komiteto rengiamas kaukių 
balius ir bazaras — spalio 31 d., 7 
v.v., Prisikėlimo salėse. Laimikiai 
bazarui priimami po visų Mišių skau
tų būkle, o Anapilyje juos įteikti s. 
L. Gvildienei.

• Abiejų tuntų vadijų posėdis — 
spalio 21 d., 7.30 v.v., skautų būkle.

• “Šatrijos” tunto naujos vadovės: 
komendante Gailė Mažeikaitė, “Dai
nos” dr-vės draug. Judita Melnykai- 
tė (tel. 763-2406), pav. J. Yčienė, 
globėja ps. B. Paliulytė; jūr. skaučių 
“Baltijos” laivo vadė Rebeka Rauth, 
adj. V. Stirbytė, globėja v.s. M. Va
siliauskienė. Buvusioms vadovėms — 
Vidai Senkuvienei ir R. Bubelytei 
tariamas skautiškas ačiū. I vyr. 1. 
pakeltos: į si. R. Paulauskaitė ir Lo
reta Žilinskaitė; į vair. 1. V. Stirbytė.

C. S.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

\&ifts International Jnc.
2501 W 71 st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

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

Daiva T. Dalinda, B. A.

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų 494-0605

<A. E. LePAGE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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, įkainojant 
namus ir t.t. LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb m jb j| J| jb 
TORONTO LIETUVIŲ K AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE --------

MOKA:
18 Vi % 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
17 % už specialių taup. sqsk.
11 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:

201/2% už asm. paskolas

19’/i% 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 sųskaitų 
patarnavimas — piniginės pęrlaidos, 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

mSPORTAS
SPORTAS VISUR

Olimpinės žaidynės vėl Kanadoje. 
1988 m. žiemos olimpines žaidynes 
ruošti buvo pareiškę norą net trys 
miestai: Cortina Italijoje, Falun Šve
dijoje ir Kalgaris Kanadoje. Olim
pinio komiteto . atstovai, susirinkę 
Baden-Baden mieste, nubalsavo šių 
žaidynių ruošą patikėti Kalgario 
miestui. Beveik dvi savaites per 80 
Kalgario miesto atstovų, pasipuošu
sių indėnų ir kaubojų drabužiais, 
Baden-Baden kalnuose kepė jiešmi- 
nes ir įvairiais būdais stengėsi įti
kinti olimpinio komiteto atstovus, 
jog Kalgaris tinkamiausia vieta šiam 
renginiui. Tai jiems ir pavyko. Ko
miteto sprendimu besidžiaugiantis 
Kalgario olimpinės ruošos vadovas 
tuoj pat pareiškė, kad Kalgaris su
ruoš tokias žaidynes, kokių pasaulis 
dar nėra matęs.

Kiek Kalgaris troško rengti olim
pines žaidynes, matyti iš to, kad nuo 
1964 m. tai buvo jau 4-tas bandy
mas. Į Baden-Badeną, palikę konsti
tucijos klausimus, atvyko Albertos 
premjeras Peter Lougheed ir feder. 
valdžios sporto min. Gerald Reagan.

Albertos proivncija panašiuose 
renginiuose jau turi patyrimo — 
1978 m. surengė Britų Bėndruome- 
nės žaidynes. Vienas geriausių pa
žadų olimpiniams dalyviams buvo — 
$33 milijonų fondas, skirtas sporti
ninkų atgabenimui.

Vasaros olimpinių žaidynių rengi
mas patikėtas P. Korėjos Seulo mies
tui.

Žiemos sporto šventę Australijoje 
šiais metais surengė Melburno lietu
vių slidinėtojų klubas Neringa. Vik
torijos kalnuose. Nuo 1965 m. Mt. 
Buller kalne, maždaug 2 vai. kelio 
nuo Melburno, lietuviai slidininkai

turi puikiai įrengtą Neringos būsti
nę. Būstinėje yra virtuvė, bufetas, 
baras, 30 lovų.

Aliukas Žaliauskas ir toliau ste
bina savo laimėjimais. Baltiečių 
lengvosios atletikos pirmenybėse To
ronto Brocktono stadijone jis laimė
jo 6-ias pirmas vietas — visas rekor
dinėmis pasekmėmis: 100 m. 14,5 
sek. (sen. rekordas 16,4 sek.), 200 
m 30,3 sek. (31,9 sek.), 400 m 68,9 
sek. (84,6 sek.), 800 m 2:55,1 min. 
(3:05,0 min.), šuolis į augštį 1,35 m 
(1.08 m) ir šuolis į tolį 4,11 m (3,83 
m). Jaunajam rekordininkui taip pat 
buvo įteikta geriausio lengvaatlečio 
taurė, skirta iškiliausiam 10-ties me
tų berniukų klasės dalyviui.

Elzbieta Kėkštienė Toronto lietu- 
tuvių golfo klubo sezono uždarymo 
žaidimuose pasiekė puikias pasek
mes. Dvi dienas trukusiose varžy
bose Sunny Brae aikštyną ji įveikė 
89 ir 88 smūgiais. Tai pasekmės re
tai pasitaikančios mūsų golfininkių 
žaidimuose. Sunny Brae aikštynas 
yra prie Port Perry, Ont., ir priklau
so golfininkų Henriko ir Jadvygos 
Paukščių šeimai.

Robertas Dūda sėkmingai žaidžia 
futbolą Collingwoodo jaunučių ko
mandoje. Dešimties metų futboli
ninkas žaidžia kairiuoju gyniku. R. 
Dūda senjoras yra žaidęs vartininku 
Vyčio futbolo komandoje.

Vitas Gerulaitis teniso sąjungos 
tapo suspenduotas 21 dienai po to, 
kai jo piniginės baudos už žodinius 
nušikaltimus aikštėje pasiekė $5000.

Jonas Jonaitis-Unitas, iškilus ame
rikiečių futbolo žaidikas, buvo pri
verstas nutraukti ryšius su Baltimo
re Colts už tai, kad buvo lažybų 
patarėju futbolo mėgėjams. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Du sidabro medalius sąjunginėse 

bokso pirmenybėse Taškente 
laimėjo Lietuvos atstovai, patekę į 
baigmines kovas. K. Vaikšnoras jose 
pralaimėjo jerevaniečiui S. 
Chačatarianui, A. Jančiauskas — 
taškentiečiui V. Šinui.

Europos lakūnų augštojo pilotažo 
varžybose pasižymėjo vilnietis Jurgis 
Kairys. Čempijono vardą jis iš
sikovojo aštuoniolikos privalomų 
figūrų runtyje, surinkęs 3.986 taškus. 
Antroji vieta teko čekoslovakui I. 
Jormui su 3.976 taškais, trečioji — V. 
Smolinui iš Sovietų Sąjungos su 3.958 
taškais.

Europos šaudymo pirmenybėse 
čempijono vardą išsikovojo vilnietis 
Vladas Turla. Šaudydamas stambaus 
kalibro pistoletu, jis išmušė 592 taš
kus iš 600 galimų. Sovietų Sąjungos 
rinktinė, kuriai priklausė ir V. Turla, 
pagerino pasaulinį JAV rinktinės 
turėtą rekordą šaudyme stambaus 
kalibro revolveriais, surinkusi 2358 
taškus iš 2400 galimų. Tad V. Turla 
Titograde, Jugoslavijoje, įvykusiose 
Europos šaudymo pirmenybėse tapo 
ir pasaulio rekordininku grupinėje 
rungtyje. Šaudyti V. Turla yra 
pradėjęs 1967 m. Biržų vaikų ir 
jaunimo sporto mokykloje pas tre
nerį P. Španauską. Dabar jis yra 
karininkas sovietų kariuomenėje.

Lietuvos skraidyklių išsilaikymo 
ore rekordą iki 2 vai. 10 min. Šiaurės 
Kaukaze pagerino šiaulietis A. 
Jaraminas. Ankstesnis dvejus metus 
išsilaikęs 1 vai. 53 min. rekordas 
priklausė kauniečiui S. Prialgaus- 
kui.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA, 

į P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

FLORIDA 
REAL e

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARYT? QT1 Ą rp 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 

’ILO 1 A 1 Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

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 j Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę

• 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 1V5 FIL BR0$

Telefonai 533-8451, 533-8452



IŠKILIOS LIETUVIŲ DIENOS
Su pakilia nuotaika Kanados 

lietuviai dalyvavo tradicinėse 
Lietuvių Dienose spalio 9-11 
Toronte. Jos buvo turtingos 
renginiais ir gausiais dalyviais. 
Pirmiausia buvo atidaryta (spa
lio 3) dailės paroda miesto ro
tušės salėje. Parodoje dalyvavo 
beveik visi žinomi Kanados lie
tuvių dailininkai. »

Penktadienio vakarą West 
Park mokyklos salėje įvyko tu
riningas literatūros vakaras, ku
rio programą atliko JAV lietu
viai rašytojai — Aušra Jurašie- 
nnė, Algirdas Landsbergis, prof. 
Rimvydas Šilbajoris ir Tomas 
Venclova. Dalyvavo per 300 tau
tiečių. Tą patį vakarą Prisikėli
mo salėje įvyko jaunimo šokiai, 
kurių dalyviai buvo labai gau
sūs.

Šeštadienį Prisikėlimo Paro
dų salėje įvyko Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungos suvažia
vimas, išrinkęs naują valdybą 
su Zita Bersėnaite priešakyje. 
Dienos metu įvyko sporto rung
tynės ir vaikų sporto šventė 
Brocktono mokyklos patalpose, 
o švietimo darbuotojų suvažia
vimas — Toronto Lietuvių Na
muose. šeštadienio vakare dau
guma KLD dalyvių susirinko 
pokyliui Harbour Castle Hilton 
Convention Centre salėse. Po
kylyje dalyvavo per 400 asme
nų, o šokiams susirinko dar kita 
tiek tautiečių, ypač jaunimo.

Sekmadienio rytą Ryersono 
instituto salėje vyko meno an
samblių repeticijos, o 2.30 v. 
p. p. katalikai rinkosi Šv. Myko
lo katedron, evangelikai — 
latvių Šv. Andriaus šventovėm 
Katedra buvo pilnutėlė dalyviu

(apie 1300). Įspūdingose pamal
dose pamokslą pasakė pronun- 
cijus arkiv. A. Palmas. Evange
likam pamaldas laikė ir pa
mokslą pasakė kun. dr. Gerulis 
iš Čikagos.

Didysis koncertas įvyko Ryer
sono instituto salėje, kuri buvo 
pilnutėlė dalyvių — per 1000. 
Programą atliko jaunimo an
sambliai, suvažiavę iš įvairių 
vietovių. Programa buvo gra
žiai suderinta, scena puikiai pa
puošta. Iškilmė baigta pakilia 
nuotaika ir visų giedamu Lie
tuvos himnu. Dalis iškilmių da
lyvių dar nuvyko į Lietuvių Na
mus, kur buvo suruoštas atsi
sveikinimo vakaras — sūrio ir 
vyno vaišės.

Kanados Lietuvių Dienų ren
ginių aprašymas bus pradėtas 
spausdinti sekančiame “TŽ” nu
meryje. Kor.

Wasaga Beach, Ont.
GEROJO GANYTOJO STOVYK

LAVIETĖJE, kurioje seniau buvo 
rengiamos jaunimo stovyklos, dabar 
vasaros metu sekmadieniais laikomos 
pamaldos. Dėlto esamoji salė pavers
ta maldykla, pritaikyta pamaldoms. 
Pamaldomis ir mokyklos reikalais 
rūpinasi specialus komitetas. Jis 
nuoširdžiai dėkoja Vladui Gerui už 
padarymą klausyklos ir spintelės, P. 
Račiūnui — už padarytus suolus, du
rų užraktus ir už prisidėjimą, prie 
kitų darbų, P. Urbeliui už nuda- 
žymą kėdžių, klausyklos, žolės nu
pjovimą ir švaros palaikymą mal
dykloje. » Komitetas

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

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 —1981
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai Arba moteriš

kai eilutei vilnonė medžiaga su (audimu "All wool made in England"; vyriški 
išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas nertinis; "Wrang
ler" arba “Levi" jeans, denim arba rumbuoto velveto; medžiaga dviem puikiom 
suknelėm arba 2 svarai vilnonių su "mohair" siūlais.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu......................................... $368.00
L šį. siuntini dar galima įdėti 8 svarus įvairiųprekių: medžiagos galima pridėti 

3 m. ir dirbtinio “minko" kailio apsiaustui 3 jardus.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu): 

Avikailiai, ilgi arba 3/4, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio kailio
pamušalas, kailnė apikaklė, sveria 5 sv...........................................   $253.00
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, 3/4, sveria 5 sv............................ $690.00
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, 3 jardai, Delux, sveria 6 sv................ $115.00
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, 3 jardai, Ranch, sveria 6 sv.................. $98.00

. Jeans “Wrangler" arba "Levi” (siuntinyje gali būti dvejos), viena pora sveria 2 
sv., kaina už vienerias .................................................................................$46.00

Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvejos, kaina už vieneras . $48.00 
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 1/2 sv.................................... $46.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ............................................................................ $14.00
Sudedamas lietsargis, sveria 1/2 sv................................................................$15.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1 1/2 sv.............................. $57.00
Puiki medžiaga suknelei .......................................................... $37.00
Angliška medžiaga eilutei ................................................................................$69.00
Angliška medžiaga eilutei ................................................................................$80.00
Angliška medžiaga eilutei .............................................................................. $IIO.OO
Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio ........................................ $92.00
Kalkuliatorius T1 —33, Texas ........................................................................ $65.00
Kalkuliatorius T1 —51 — 111, profesijonalinis......................................... $115.00
Stetoskopas, Littmann..................................................................................... $71.00

Šiuos maisto gaminius galima siųsti su drabužiais: 1/2 sv. arbatos $4.50; 
1/2 sv, nescafės—7.00; 1 sv. pupelių kavos — 8.00; 1 sv. šokolado — 8.00; 40 
cigarečių— 5.50.

Sudarant siuntin į savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $48.00

Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, adminstruojame nuosavybes, tarpininkaujame iš

rūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus į 
Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England, 
Tel. 01 460 2592

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
TONY 
PAUL

ŪKIAI • ŽEMĖ
GENYS 231-2839 

KOLYČIUS 789-1545 
S ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

t) K) AU D A (įį)
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

V/S(/ RŪS/(J DRAUDA • 20 M£7U PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Baigus posėdį ateitininkų kongrese Čikagoje, giedamas ateitininkų himnas. Iš kairės: kun. dr. V. RIMŠELIS, p. LAUČ- 
KIENĖ, prof. J. PIKŪNAS, Ateitininkų Federacijos vadas J. LAUČKA, vyskupas V. BRIZGYS Nuotr. J. Kuprio
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iŠ TORONTU

Kas nuodija jaunimą?
(Atkelta iš 5-to psl.)'

tos centre ir “Baltic American 
/Freedom League” organizaci
joje, kur yra skautų, ateitinin- 
/ kų, neolituanų. VI. Pažiūros čia 
nėra. Jo bendraminčiai infor- 

/ macijos centrą kartu su jauni- 
/ mu išvijo iš Tautinių Namų, o 

dabartinis VLIKo įgaliotinis 
\ Kalifornijoje pasisakė prieš 
t jaunimo demonstracijas San

Francisco mieste prie rusų kon
sulato. O demonstruojama buvo 
už Vytautą Skuodį.

Ar tokie faktai neturėtų pra
blaivinti tuščios didybės ir gru
pinio fanatizmo apsvaigintų gal
velių?

Jaunimas — ne Įrankis
Iš VI. Pažiūros rašinio išryš

kėja dar vienas gan liūdnas fak
tas. Esama žmonių, kurie mūsų 
visuomeninio gyvenimo negero-

• Kas žygiuoja keliu, vadinamu 
“vėliau”, baigia keliu, vadinamu 
“niekados”. (Jonas-Paulius I)

ves bando pridengti jaunimo 
rūpesčiu. Bet tas rūpestis veid
mainingas. Iš tikro, tiems žmo
nėms rūpi slėpti tikrovę, visuo
menę maitinti iliuzijomis, dva
sinę menkystę paversti heroiz
mu. Jaunimo naudojimas ne
pagirtiniems tikslams siekti tą 
jaunimą suniekina. Jaunimas — 
ne įrankis.

Asmenys, kurie negali paro
dyti bent savo vaikų auklėjimo 
rezultatų, į kitus nukreiptus 
kaltinančius balsus turėtų pri
slopinti. Autentiškai tuo klau
simu gali pasisakyti tas jauni
mas, kuris jau yra įsmeigęs ark
lus į lietuviškos veiklos dirvo
nus.

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

Britų Kolumbijos Lietuvių 
Medžiotojų ir Meškeriotojų Klu
bas “Bebras”, remiantis lietu
višką spaudą, atsiuntė “T. Ži
buriams” $15.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
St. Petersburgo apylinkės val
dyba, norėdama paremti “T. Ži
burius”, atsiuntė $25 auką.

• Daugiau jėgos ištiestoje 
rankoje, kaip suspaustame 
kumštyje.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski i

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 1
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami , 
susitarus telefonu

“ARO”plokštelėsVAJUS
NAUJI MECENATAI:

$100: Bronius Grajauskas, dr. V. ir B. Kvedarai 
(Hamilton), A. ir I. Rėksniai, dr. G. ir M. Skrinskai, B. ir 
O. Vingriai

AUKOTOJAI:
$25: Vladas Stabingis; $20: Aleksas ir Magdalena 

Liutkai, Euclid, Ohio, USA
Vyrų choras "ARAS“ nuoširdžiai dėkoja visiems me

cenatams. Aukas prašome siųsti “ARO" reikalų vedėjui 
T. Stanuliui, 81 Norseman St., Etobicoke, Ont. M8Z 2P7 
arba tiesiai įnešti į "Paramos" sąsk. nr. 6716 arba į 
Prisikėlimo par. kredito kooperatyvo sąsk. nr. 4060.

"ARO" VALDYBA

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai Toronte pradėjo šių 
mokslo metų darbą su 50 stu
dentų. Užskaitų klasėse dirba 
tie patys mokytojai, o lietuviš
kai nemokančių klasėje. darbą 
pradėjo mokyt. V. Matulaitis. 
Padėka priklauso mokyt. V. 
Dailydienei, vadovavusiai šiai 
klasei kelerius metus. Taip pat 
dėkojame Toronto Maironio 
mokyklos vadovybei ir vyr. sky
rių mokytojams, paveikusiems, 
kad į kursus ateitų didesnis ne
gu kitais metais mokyklos abi
turientų skaičius. Tai įgalino iš
laikyti 11-tą klasę.

Vedėjas
Toronto tautybių mugę ren

gia Toronto Historical Board 
š. m. spalio 17 ir 18 dienomis 
istorinėje vietoje Fort York 
(Garrison Rd., tarp Bathurst St. 
ir Strachan Avenue prie Fleet 
St.). Angliškai šis renginys pa
vadintas “Toronto Heritage 
Fair”. Jame norima pavaizduoti 
tautinių grupių įnašą į miesto 
gyvenimą. Oficialus mugės ati
darymas — spalio 17, šeštadie
nį, 2 v. p. p. Sekmadienio pro
grama prasidės 12 v. Numaty
tos įvairių tautybių dainos, šo
kiai, eitynės. Asmenys, apsiren
gę tautiniais drabužiais, bus 
įleidžiami nemokamai ir kvie
čiami dalyvauti eitynėse, ku
rioms vadovaus Fort York Sar
gybiniai. Dalyvauti kviečiamos 
ir, šeimos su vaikais, ši vietovė 
pasiekiama Bathurst gatvės 
tramvajumi 511 nr., važiuojan
čiu į Garrison Rd. (prie Fleet 
St.).

Programoje numatyti ir tau
tybių pasirodymai nuo 12.15 iki 
5.30 v. p. p. Dvidešimties gru
pių sąraše pažymėti ir lietuviai 
bei jiems skirtas laikas 3.30- 
3.45 v. p. p. Kokio pobūdžio tie 
pasirodymai bus, gautoje infor
macijoje nepaskelbta, tik pažy
mėta, kad lietuviams atstovau
ja A. Bireta (Aldona Biretaitė).

Ši tautybių mugė bus rodoma 
per MTV televizijos 47 kanalą 
ir transliuojama per kaikurias 
radijo programas.

Informacijas teikia Mrs. Lesia 
Lebed 595-1567/ '

Norintiems mokytis kores
pondentiniu — neakivaizdiniu 
būdu yra išleista informacinė 
knygelė “Correspondence Edu
cation 1981-82”. Joje yra žinios 
apie neakivaizdinio švietimo 
tarnybas, apie pradinį ir viduri
nį mokslą, išduodamus pažymė
jimus, pasirinktų kursų aprašy
mai ir t. t. Knygelė gaunama 
kreipiantis šiuo adresu: Corres
pondence Education, 909 
Yonge Street, Toronto, Ont. 
M4W 3G2. Tel. (416) 965-2657.

Irena ir Alvydas Petrauskai 
susilaukė pirmagimio sūnaus 
Vytuko.

Lietuvių kapinėse Mississau- 
goje rasta širdžiukė su nuotrau
komis viduje. Skambintti tel. 
769-0726 Toronte.

Sveikina “T. Žiburius”. “Lie
tuvių Skautų Sąjungos vadovės 
ir vadovai, suskridę į Dainavą 
aptarti organizacinių reikalų, 
sveikina Jus, dėkodami už talką 
lietuviams skautams. Kartu 
kviečiame ir toliau stiprinti išei
vijos lietuviško jaunimo veiklą 
bei mūsų Tėvynės laisvinimo 
pastangas”. Pasirašė vadovų 
vardu v. s. Sigitas Miknaitis.

A. a. Jonas Steponas mirė 
1981 m. spalio 5 d. Palaidotas 
lietuvių kapinėse. Buvo gimęs 
1908 m. kovo 27 d. Gargžduose. 
Atlikęs karinę tarnybą Lietu
vos kariuomenės Butegeidžio 
pulke, dirbo Klaipėdos uoste. 
Karo metu dirbo geležinkelių 
tarnyboje. Kurį laiką gyveno 
Vokietijoje, Osnabruecko sto
vykloje. 1948 m. atvyko Kana- 
don ir . apsigyveno Winnipege. 
1951 m. persikėlė į Torontą ir 
iki mirties dirbo Neilsono įmo
nėje. Paliko liūdinčius — sūnų 
Ernestą, marčią Vilmą, vaikai
čius — Joną ir Ernį, Jotautų ir 
Puterių šeimas. J. J.

PADĖKA
Reiškiame gilią padėką vi

siems tiems, kurie sudarė pro
gą ir galimybę atvykti į Toron
tą su A. Škėmos veikalu “Živi
lė”. Dėkojame “Tėvynės Prisi
minimų” radijo vedėjui Jonui 
R. Simanavičiui ir jo visam ko
lektyvui už pakvietimą į Toron
tą bei rūpinimąsi spektakliu. 
Ypatinga padėka priklauso Sta
siui Dargiui už visokeriopą pa
galbą, Pranui Berneckui už 
transportaciją, Laimutei Kra
sauskienei už nakvynes ir vai-, 
šes, “Aitvaro” teatrui už svei
kinimą ir gėles, Lietuvių Namų 
šeimininkei p. Skilandžiūnienei 
už suruoštą artistams vakarienę 
“Lokio” svetainėje. Labiausiai 
dėkojame Toronto ir apylinkių 
lietuviams, taip gausiai užpil- 
džiusiems didžiulę salę. Jūsų 
darbštumo, vaišingumo ir tokio 
didelio jautrumo lietuviškam 
teatrui mes niekada neužmirši
me. Daug, daug kartų ačiū Jums 
visiems!

Los Angeles Dramos Sambū
rio režisorė Dalila Mackialienė 

Dekoratorius Algis Žaliūnas 
Valdybos pirmininkė Ema 

Dovydaitienė
Aktoriai: Sigutė Mikutaitytė- 

Peterson, Aloyzas Pečiulis, Vin
cas Dovydaitis, Antanas Kiškis.

Wintario
pasikeitė.
Dabar kiekvienas 
bilietas turi 
1,000 daugiau 
galimybių laimėti.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B^c., LL.B.

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

Tik Wintario žino, kaip yra 
nesmagu pralaimėti didįjį prizų 
vienu ar dviem numeriais. Ir tik 
Wintario tuo rūpinasi.

» 1

Dabar svarbus ir priartėjimas.

IMI SiS
All Seasons Travel, B.D

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis

V. BAČĖNAS

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X1C5

Telefonai:
įstaigos (416)231-4138

namų 249-2637

W G. DRESHER
D Th INSURANCERESHER-ftARAUSKAS agency

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

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCC ★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

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

PRITAIKOMOJO MENO DARBŲ ® MONTREAL
— Parapijos choras drauge su Pri

sikėlimo par. choru giedojo Sv. My
kolo katedroje per Lietuvių Dienos 
pamaldas.

— O. Pažėrūnienė, vasaros sekma
dieniai aprūpinusi maldininkus ka
va, paaukojo parapijai $150.

— Juozas Staškevičius savo miru
sios žmonos atminimui paaukojo 
Anapiliui $1000. Anapilio vadovybės 
nutarimu, asmenys, paaukoję Anapi
lio sodybai $1000 ar daugiau, įrašo
mi garbės lentoje.

— Iš ligoninės jau grįžo klebonas 
kun. J. Staškus. Po 6 savaičių turės 
grįžti ligoninėn patikrinimui ir pa
pildomam gydymui.

— Kapinių vartai kasdien atidaro
mi 9 v.r. ir uždaromi 6 v.v. ■

— Wasagoje pamaldos dar bus lai
komos spalio 18 ir 25 dienomis 10.15 
v.r. Gerojo Ganytojo stovyklavietės 
salė atnaujinta ir pritaikyta pamal
doms, uždėtas naujas stogas.

— Spalio 18 yra misijų sekmadie
nis. Daroma speciali rinkliava misi
joms remti.

— Spalio 10 d. susituokė Jonas Be- 
sąsparis su Sandra Bauer. Apeigas 
atliko kun. L. Januška. Spalio 17 d. 
— sutuoktuvės Neil Phillips su Lo- 
reta-Ona Ropyte.

— Spalio 15 d. lietuvių kapinėse 
palaidota a.a. Marija Kežienė, 75 
metų amžiaus.

— Spalio 18, sekmadienį, Mišios
10 v.r. — už a.a. Aleksą Janavičių,
11 v.r. — už a.a. Albiną Vizgirdą.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos sekmadienį, spalio 18, 
įprastu laiku — 9.30 v. r.; po pamal
dų PADĖKOS puota Lietuvių Na
muose; ruošia moterų draugija. Kvie
čiami visi parapijiečiai dalyvauti.

— Dėkojame kun. Eugenijui Ge
ruliui iš Čikagos už pamaldų atlaiky- 
mą Kanados Lietuvių Dienos metu.

Lietuvių Namų žinios
— Lietuvių Namų valdyba ir admi

nistracija dėkoja LN Moterų ir Vyrų 
Būreliams, pagelbėjusiems įvairiuose

' darbuose per Kanados Lietuvių Die
nas.

— Sekmadienio vakare visos Lie
tuvių Namų patalpos buvo pilnos 
svečių, dalyvavusių atsisveikinimo — 
vyno ir sūrio vaišėse, vadovaujant 
L. Namams ir S. Aušrotienei, o pa
dedant gražiam vyrų ir moterų bū
riui. Jaunimas viršijo savo gausumu 
ir stebino vyresniuosius savo gražiu 
elgesiu.

— Spalio 20 d., 7.30 v.v., įvyks L. 
N. Moterų Būrelio posėdis. Spalio 
25 d., 2.00 v.p.p., Mortos salėje įvyks 
visuotinis LN Moterų Būrelio susi
rinkimas.

— LN svečių knygoje pasirašė: P. 
Juodkojis, N. Bagdžiūnienė, J. Ri- 
meikis, A. Krakowsky, P. Gančys, A. 
Naujokienė iš Montrealio, A. Pau- 
lionis, M. Greifenberger iš Illinois, 
P. Bohomol iš Brazilijos, D. Dervai- 
tytė, V. J. Žemaičiai, K. J. Dervai- 
čiai, O. L Sakalauskai iš St. Catha
rines, J. Matukas iš Čikagos. .

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju dr. A. 

Valadkai už priežiūrą ir lankymą li
goninėje; jo parinktiems gydytojams 
dr. McIntyre ir dr. Sullivan, kurie 
padarė sėkmingas operacijas. Dėko
ju Prisikėlimo parapijos kunigams 
už lankymą — kun. Eugenijui Jurgu- 
čiui, kun. Liudui Januškai, kun. 
Ignui Mikalauskui, kurie stiprino 
mano dvasią.

Dėkoju taip pat ir kitiems, mane 
lankiusiems ligoninėje: p.p. Ažuba
liams, Burdinavičiams, Cirušiams, 
Dzimionams, Kamaičiams, Pra- 
kapams, Pundziams.

Dėkoju mane sveikinusiems Ir 
linkėjusiems sveikatos laiškais 
bei telefonais. Didžiausia padėka 
mano mylimai žmonai Julytei, kuri 
kas dieną mane lankė ligoninėje 
ir kruopščiai prižiūrėjo.

Už jūsų visų draugiškumą ir nuo
širdumą nuoširdus ačiū.

Klemensas Liutkus

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

IŠNUOMOJAMI IlI-me augšte du 
kambariai ir virtuvė (yra balkonas) 
High Parko rąjone. Skambinti vaka
rais tel. 762-8072, dienos metu — 
622-5903.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENE. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais 
tel. 763-6.*.56. Adresas: 710 Annette 
St., Toronto, Ont., vienas blokas į ry
tus nuo Jaie St. Pristatymas į ligo
nines, laido'uvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių 
tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBELIAI 
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.

— Operos mecenatai: W. J. Dau
giniai, V. J. Laurinavičiai, H. D. Ste
ponaičiai, M. Dausienė, V. B. Bire- 
tos, B. M. Genčiai, H. G. Lapai, L. 
D. Petroniai iš Detroito, A. Valienė, 
V. Stankienė, V. A. Siminkevičiai, 
Prisikėlimo parapijos choras. P. V. 
Jankaičiai operos reikalams paau
kojo $50. Kad parapija išvengtų nuo
stolio, dar reikia daug mecenatų, 
kurie sumokėję $75 gauna bilietą ir 
pakvietimą į banketą po operos mū
sų salėje.

— Parapijai aukojo: vykdytojai iš 
a.a. Edvardo Sudiko palikimo $250, 
O. Skrebūnienė $250, A. Valienė 
$110, A. B. Rickevičiai $50, E. Jara- 
šiūnienė savo vyro a.a. Povilo atmi
nimui $200, F. Pawelko savo vyro 
a.a. Edvardo atminimui $100, A. E. 
Ripkevičiai $70. Skoloms mokėti: 
N. Preibienė savo vyro a.a. Platono 
atminimui $100, J. R. Maziliauskai 
$60, B. Dudienė, $100, L. Stulpinas 
$50, A. B. Arūnai $50. Klierikų fon
dui: S. Mazlaveckienė $20, K. Ruk- 
šienė $20.

— Iš mūsų šventovės palaidoti: 
a.a. Irena Simanas, 62 m. amžiaus, 
a.a. Emilija Zabulionienė, 42 m., 
a.a. Emilija Vainiūnienė, 96 m.

— Pirmajai Komunijai vaikučiai 
jau ruošiami šeštadieniais lietuvių 
mokykloje. Tie, kurie į šeštadieninę 
mokyklą neina, prašomi registruotis 
pas seseles tel. 534-5773.

— Pradedamas parapijiečių lanky
mas (kalėdojimas) iš anksto su lan
komaisiais susitarus telefonu.

— Sis sekmadienis skirtas misi
joms. Daroma speciali rinkliava. 
Vokeliai prisegti prie biuletenio.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Valę 
Lemonienę, užpr. A. Venslovaitienė; 
9 v. už Sigitą Pranckūną, užpr. O. 
Pranckūnienė; 10 v. už Stasį Vaitie
kūną, užpr. B. Vaitiekūnienė; 11.30 
v. už parapiją; 7 v.v. už Anelę Vai- 
čiuvienę, užpr. V. Dranginienė.

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyrius po va
saros atostogų vėl pradėjo veik
lą. Pirmasis susirinkimas įvyks 
spalio 25, sekmadienį, po 11.30 
pamaldų Parodų salėje. Susirin
kimas bus simpoziumo pobū
džio. Tema; “Kartų santykiai 
šeimoje”. Kviečiame nares, 
viešnias ir jų šeimas gausiai da
lyvauti. Kviečiame įsijungti 
naujas nares į šią draugiją, ku
ri ne tik padeda parapijos rei
kaluose, bet ir visuomeniniame 
lietuvių gyvenime. Šiais metais 
sukanka 25 metai nuo šio sky
riaus įsteigimo. Tai bus minima 
gruodžio 5-6 d. d. Prašome ne 
tik nares, bet ir visuomenę gau
siai dalyvauti šioje mūsų šven
tėje.

Metinės moterų rekolekcijos 
bus lapkričio 20-21-22 d. d. 
Christian Life Centre, 3377 
Bayview Ave., Willowdale. Ont.

N. R. .
Anapilio Parodų salėje ka

pinių lankymo proga lapkričio 
1, sekmadienį, KLK Moterų 
Dr-jos Lietuvos Kankinių para
pijos skyrius rengia dailės pa
rodą, kurioje lankytojai matys 
Adelės Katelienės medžio dro
žybos kūrinius ir Petro Bigaus- 
ko paveikslus. Pirmoji jau ne
kartą yra dalyvavusi įvairiose 
lietuvių parodose, o antrasis 
gražiai reiškiasi su savo kūri
niais kanadiečių visuomenėje.

Baltiečių dienos Toronto uni
versitete bus š. m. lapkričio 11- 
15 d. d. Universiteto renginių 
biuletenis paskelbė šią progra
mą: lapkričio 11-29 gintaro pa
roda Robarts Library (130 St. 
George St.); lapkričio 13-28 
draminiai veikalai anglų kalba 
Škėmos, Maripuu, Ziverts Cafe 
Theatre (149 Yonge St.) 8 v. v.; 
lapkričio 14 svarstybos tema 
“Baltic Theatre”, Debates 
Room, Hart House, 11 v. r. — 
2 v. p. p. (iš lietuvių kalbės dr. 
I. Gražytė-Maziliauskienė); lap
kričio 15 d., 11 v. r. — 5 v. p. p., 
svarstybos tema “Baltic Thea
tre” (paskaitos estų, latvių ir 
lietuvių kalbomis) Tartu Col
lege, 310 Bloor St. W. Informa
cijų teirautis pas Eda Sepp tel. 
447-9962.

Toronto miesto savivaldybė 
skelbia viešą išpardavimą-varžy- 
tines š. m. spalio 31 d., 9.30 v. 
r., Toronto Harbour Commis
sion Marine Terminal No. 28, 
175 Queens Quay East. Ten bus 
parduodami vartoti autoveži- 
miai, motociklai, įvairūs rašti
nės reikmenys, dviračiai ir t. t. 
Tie dalykai laikomi nebetinka
mais miesto tarnybai, bet gali 
būti labai tinkami kitur. Suinte
resuoti asmenys gali pamatyti 
parduodamus reikmenis spalio 
30 d. nuo 4 iki 8 v. v. Marine 
Terminai No. 28 pardavimų sky
riuje (Queen’s Quay, South 
Side, East of Jarvis St.). Telefo
nas informacijai 367-7326 Pur
chasing Department.

n
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje.

Visi kviečiami į atidarymą spalio 16, penktadienį, 7.30 vai. vakaro. 
PARODA bus atidaryta šeštadienį (17. X.) nuo 10 v. r. iki 10 v. v., 

sekmadienį (18. X.) nuo 9 v. r. iki 4 v. p. p.
Parodos eksponatus iš Lietuvos atgabeno Sibiro tremtinė

GENOVAITĖ POPELIENĖ.
Parodoje bus išstatyti dali. ADOLFO GEDVILO medžio darbai - 
vazos, dekoratyvinės lėkštės, rankšluosčių pakabai... Visi dailininko darbai 
papuošti tautiniais ir gintariniais dabiniais.
Kitų darbai - medžio įpjovos (inkrustacijos), audiniai, juostos, odos dirbiniai ir 
kt., taip pat papuošti tautiniais motyvais.
* Visi prašomi dalyvauti atidaryme ir atsilankyti kitomis dienomis. ,

Toronto ateitininkų tėvų 
komitetas maloniai kviečia 
jus atsilankyti į

1981 m. spalio 17, šeštadienį, 8 vai. vakaro,
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College Street. 
Meninę programą atliks “Gintaro” ansamblio dainos grupė, 
vadovaujama G. Paulionienės. Veiks šiltas bufetas, bus loterija. Gros 
gera muzika. Laukiame visų dėmesio ir paramos jaunimui. 1 Rengėjai

ĮĖJIMAS — 
$6 asmeniui, 
$4 moksleiviams

Pranešame, kad Lietuvių Namų narių 
susirinkimas Įvyks 1981 m. spalio 18, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių Namuose,

Karaliaus Mindaugo menėje.

Susirinkimo darbotvarkė: »
1. Susirinkimo atidarymas. 3. Diskusijos dėl pranešimų.
2. Valdybos pranešimai: 4. Sumanymai ir pasiūlymai.

a) pirmininko, 5. Susirinkimo uždarymas.
b) iždininko.

Praneša ir visus narius dalyvauti kviečia — LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

Hamiltono Lietuvių Dramos Teat
ras “Aukuras” spalio 31 d. atvyksta 
į Montrealio Aušros Vartų salę su 
Birutės Pūkelevičiūtės 3 v. išdaiga 
“Antroji Salomėja painiavose”. Vie
ną pagrindinių vaidmenų (dr. A. Le
vicko) atliks aktorius-humoristas Vi
talis Žukauskas iš Niujorko. Režiso- 
rė Elena Dauguvietytė Kudabienė 
šiemet mini 40 metų sceninio darbo 
sukaktį, o jos nuolatinėje globoje 
“Aukuras” sulaukė brandaus tris
dešimtmečio. Montrealis jau seniai 
beturėjo progą išvysti betkokį sce
nos veikalą. Katalikių moterų dr-ja 
iškvietė hamiltoniečius įnešti ką 
nors naujo į rudens parengimų py
nę. Danutė Staskevičienė

KLK Moterų Draugijos Montrea
lio sk. narių susirinkimas įvyko se
selių namuose spalio 4 d. Aptarta to
limesnė veikla. Buvo rodomos skaid
rės iš Šventosios Žemės, kurią šiais 
metais aplankė v-bos pirmininkė Ge
nutė Kudžmienė. Ji savo išsamiais 
komentarais bei skaidrėmis vaizdžiai 
nukėlė visus į tolimąją Kristaus tė
vynė, kurią ne vienas iš mūsų sva
jojame aplankyti.

Auksinio amžiaus klubo “Rūta” 
nariai baigia paruošiamuosius dar
bus savo bazarui, kuris įvyks spalio 
24-25 d.d. AV parapijos salėje. Ati
darymas — spalio 24 d., 4 v.p.p. 
Baigsis spalio 25 d., 1.30 v.p.p. Pro
gramoje —■ didžioji 1000 laimikių 
loterija, kalėdinių dovanų, įvairių 
medžiaginių dalykų ir rankdarbių iš
pardavimas. Bus parduodama kava 
su pyragais ir pietūs, kurie vienaih 
asmeniui kainuos $3.50. Bazaro or
ganizatoriai ir “Rūtos” klubo nariai 
pasiruošę visus greitai aptarnauti, 
nes yra laukiama daug žmonių, ypač 
svetimtaučių, kurie yra dideli mė
gėjai įvairių loterijų, laimės mėgi
nimų ir lietuviškų pyragų.

Sol. Gina čapkauskienė po per
traukos vėl pradėjo koncertuoti. 
Spalio 11 d. ji dainavo Putnamo se
selėms paremti koncerte; akompa
navo pianistas Saulius Cibas. Šis 
koncertas įvyko Maironio sodyboje 
Worcester, Mass. Spalio 17 d. ji su 
solistu iš Čikagos Algiu Grigu dai
nuos Montrealyje LK Mindaugo šau
lių kuopos parengime. Algis Grigas 
Montrealyje viešės pirmą kartą. 
Taip pat abu solistai numato dar da
lyvauti spalio 24 d. Toronte vyrų 
choro “Aras” .plokštelės sutiktuvių 
koncerte.

Juozas Burba, 62 m. amžiaus, stai
ga mirė palikęs liūdesyje žmoną 
Anicetą ir dukras Aldoną Ottienę, 
Ireną Gumauskienę ir Vidą Gorie- 
nę su šeimomis. Palaidotas iš AV 
šventovės Cote dės Neiges kapinėse.

Muzikė Dalia Viskontienė iš To
ronto buvo atvykusi į Montrealį ir 
repetavo su mūsiškiu “Pavasario” 
choru bei AV vyrų choru, paruoš
dama juos Lietuvių Dienoms Toron
te. Į šias repeticijas buvo atvykusios 
ir “Ramunėlės” iš Otavos,

Labai iškilmingai buvo pašventin
tas naujas AV Marijos paveikslas, 
kurio autorius yra dail. Romas Bu
kauskas. šiose iškilmėse dalyvavo 
vysk. A. Deksnys, kuris atnašavo Šv. 
Mišias, koncelebruojant kun. S. Kul- 
biui ir kun. J. Aranauskui. Mišiose 
su savo vėliavomis dalyvavo Šv. Onos 
Dr-jos atstovės, šauliai, savanoriai- 
kūrėjai ir ramovėnai. Vysk. A. Deks
nys pasakė pamokslą, išreikšdamas 
džiaugsmą, kad Marija vėl sugrįžo į 
mūsų šventovę ir kad šis jos sugrį
žimas tegul visus dar daugiau su
jungia v;eningam darbui ir bendrai 
maldai už visus lietuvius, išblaškytus 
po platųjį pasaulį. I /

Mišių aukas atnešė ateitininkų, 
skautų, “Gintaro” ansamblio ir jau
nimo s-gos atstovai.

Po Mišių, visiems giedant “Die
vas mūsų prieglauda”, dalyviai susi
telkė aplink paveikslą, nuo kurio nu
leidžiant uždangalą skambėjo šven
tovės varpai; prie jų prisijungė “Gin
taro” ansamblio trimitai. Tai buvo 
vienas iš labiausiai jaudinančių mo
mentų. Džiaugiamės, kad ir laisvėje 

'turime taip nuostabiai panašią Vil
niaus AV Mariją.

Po vysk. A. Deksnio atlikto pa
veikslo pašventinimo visi sugiedojo 
giesmę “Marija, Marija”.

Parapijos salėje įvyko viešas ak
tas, kurio metu klebonas kun. J. 
Kubilius, pristatydamas visus pa
veikslo išlaidoms padengti aukoto
jus, ypač padėkojo pirmam mecena-' 
tui Kostui Toliušiui, kuris ne tik 
atskubėjo su savo pirmąja $500 au
ka, bet ir padrąsinančiu žodžiu ra
gino kleboną dideliam darbui. Taip 
pat vieni iš pirmųjų su savo $1000 
auka atskubėjo ponai Vitai ir kt.

Buvo pasirašytas šventinimo do
kumentas ir pravestas vajus paveiks
lo išlaidoms padengti.

Koncerte, kurį finansavo R. Mil- 
lette, operų bei operečių arijas at
liko solistai svečiai — Therese Gue- 
rard, Vilma Trifelletti, Denis Laver
ne, Jacques Pratte, mūsiškiai — Gi
na čapkauskienė ir Antanas Keblys. 
Akompanavo pianistas Pierre Mon- 
reau.

Visi atlikėjai buvo labai šiltai su
tikti publikos, kurios prisirinko pil
na AV parapijos salė.

Po koncerto įvyko vaišės, kurias 
paruošė ponios Kušleikienė, A. Ūsie
nė ir A. Augūnienė su savo talkinin
kėmis.

Programai vadovavo parapijos ko
miteto narys Vincas Piečaitis.

“Neringos” jūrų šaulių kuopa lap
kričio 8 d. AV parapijos salėje ren
gia bendrus pietus, kurie prasidės 12 
v. Visas šių pietų pelnas bus skir
tas paremti Putnamo seselėms Mont
realyje. šios organizacijos nariai pa
prastai aukoja visą savo darbą ir 
laiką, parengimų pelną paskirdami 
kokiam nors gerarti tikslui. Tai svei
kintinas pavyzdys. N. B.

LITAS
Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės
TARYBOS METINIS SUSIRINKIMAS

š. m. spalio 27, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor street West

Kviečiami organizacijų pirmininkai arba įgaliotiniai. Rinktiems tarybos nariams dalyvavi
mas privalomas. Bus Toronto apylinkės veiklos pranešimai, renkama nauja apylinkės 
valdyba. Kviečiame visus tautiečius, kurie domisi apylinkės veikla, dalyvauti šiame 
susirinkime. Apylinkės valdyba

Petras Šalna, OLS, matinin
kas, lietuviškos spaudos rėmė
jas, paaukojo “T. Žiburiams” 
$200. Tai stambi auka, kuri pri
sidės prie šio savaitraščio finan
savimo.

J. D. Kaunaitės, lietuviškos 
spaudos rėmėjos, “T. Žibu
riams” paukojo $50.

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.

GRAŽIAME GERESNIŲ NAMŲ 
“Sheridan Homelands” rąjone par
duodamas trijų miegamųjų (back- 
split) namas su aptvertu dideliu 
kiemu už $99.000. Pigiau — mokant 
grynais. “Paramos" banko $52.000 
mortgičius iš 15 nuošimčio. Skam
binti PEG. ALIŠAUSKAS, Canada 
Permanent, tel. 279-7455.

WASAGA BEACH-SPRINGHURST, 
netoli Collingwoodo, prie ežero par
duodamas penkių miegamųjų vasar
namis. Saugus, smėlėtas paplūdimys. 
Vasarnamis paruoštas gyvenimui 
žiemą, su baldais, židiniu; mortgičius 
— 12 1/2%, mažas {mokėjimas, daug 
ekstra priedų, lietuviai kaimynai. 
Kaina — $69.900. Skambinti Toronte 
tel. 742-1666; vakarais 239-8905.

MOTERIS, turinti kelių metų 
patyrimą vaikų priežiūroje, galėtų 
pasaugoti mažą vaiką penktadienio ar 
šeštadienio vakarais. Skambinti tel. 
762-1858 Toronte.

MONTREALlU LIETUVIU 
KREDITO UNIJA 
NVRmMVmWWflHWWVWHM

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius.................. 20%
Terminuotus vienerių 
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
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

Vyrų choras “ARAS” maloniai kviečia visus 
atsilankyti į žymaus dailininko 

ARVYDO ALGMINO iš Čikagos

m eno
spalio 24-25 d.d. Toronto Lietuvių Namų Gedimino menėje

Dail. A. ALGMINAS — Amerikos Meno Akademijos 
fakulteto narys Čikagoje.
PARODOS ATIDARYMAS — spalio 24, šeštadienį,
3 valandų po pietų; dalyvaus ir pats dailininkas. 

Taip pat kviečiame
į “ARO” plokštelės sutiktuvių

spalio 25, sekmadienį, 3.30 v. po pietų, 
Lietuvių Namų Mindaugo menėje.

Programoje: sol. Gina Čapkauskienė iš Montrealio 
sol. Algis Grigas iš Čikagos 
Vyrų choras “ARAS”, vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio

Solistams ir chorui akompanuos muz. J. Govėdas
Bus pagerbti “ARO” rėmėjai bei mecenatai
Įėjimos - $5 asmeniui. Vyrų chorQ „Aras„ va,dyba

KASOS VALANDOS
1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.

Ketvirtadieniais

Penktadieniais

9 — 3

12 — 8

12 — 6

3907 A Rosemont

6 — 8

12—6

Greitas ir tikslus patarnavimęs!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

FLORIDOJE — ST. PETERSBUR- 
GE, Lietuvių Klubo patalpose išnuo
mojamas butas su baldais — sezonui 
arba ilgesniam laikui. Teirautis kiek
vieną dieną po 5 v. p. p. telefonu 
813-367-2413.

PARDUODAMI žieminiai obuoliai. 
L. Jakaitis, 5445 8th Line, Hornby. 
Ont. Tel. 878-4830.

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

DU GERI PIRKINIAI. 1. OAKVIL
LE, Queen Mary Dr., atskiras vienos 
šeimos namas. Sklypas 50 x 136 pė
dų, garažas su privačiu įvažiavimu. 
Prašo tik $64,000 su $20,000 {mokė
jimu. Atviras mortgičius išmokėji
mui. 2. BRANDFORD, tik 60 mylių į , 
vakarus nuo Toronto; 10 metų senu
mo, 4 butai po 5 kambarius, gražus 
mūrinis namas su balkonais. Didelis 
sklypas, graži vieta. Prašo tik $115,- 
000 vienas atviras 13% mortgičius.. 
Tikrai geras pirkinys. Skambinti: S. 
JOKŪBAITIS 537-2869 arba 534-8855 
S. DVVORAK R.E.


