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Išlikti jėga
Ateitininkai rengiasi devintajam savo kongresui, ku

ris įvyks Klevelande š.m. rugsėjo 1-4 dienomis. Įvairių 
suvažiavimų, kongresų, žygių, konferencijų eilėje „tai at
rodo vienas iš daugelio įvykių, nedaug lemiančių mūsų 
išeivijos bei visos tautos gyvenime. Tokį įspūdį galbūt 
susidaro plačioji visuomenė, skaitydama pranešimus apie 
minėtąjį kongresą. Visdėlto šis kongresas, nors išorine 
savo puse ir nežada trenkiančių dalykų, savo esme yra 
neeilinis etapas ateitininkijos gyvenime, nes jis bus idėji- 
nio-organizacinio gajumo patikrinimas. Jau daugiau kaip 
trys dešimtmečiai gyvename išeivijoje be gyvosios atra
mos — Lietuvos, kuri ateitininkijai yra gyvybinė erdvė 
fizine ir dvasine prasme. Užaugo nauja karta mūsų tau
tiečių, kuriems Lietuva tebėra širdies dalis, bet jau neto- 
kia reali, netokia magrietiška, kaip vyresniajai kartai, 
išaugusiai Lietuvoje. Jų gyvenimas pasidarė dvilypis, dvi- 
kultūris, skiriantis jėgas ir gyvenamajam kraštui, ir Lie
tuvai. Su šia nepakeičiama aplinkybe kinta ir ateitininki
jos veidas. Priauganti naujoji karta ima kvestijonuoti pa
čius ateitininkijos pagrindus, kelti jos prasmės klausimą. 
Dėlto šiąm kongresui ir skirtas šūkis: “Liudyti Kristų ir 
tautą!” Jis iškelia ateitininkijos esmę naujose gyvenimo 
sąlygose, kurios yra labai skirtingos nuo Lietuvoje bu
vusių.

TOKIOS būklės akivaizdoje kongresas rengiasi iš 
esmės keisti savo veidą? Peržvelgus programą ir 
vyraujančias idėjas ateitininkų veikloje, matyti

ryškus užmojis susiorientuoti naujoje būklėje, bet nėra 
ženklų, rodančių į esminius pakeitimus. Jau minėtasis šū
kis lakoniškai išreiškia ištikimybės užmojį pagrindams, 
ant kurių buvo iki šiol statyti ateitininkijos dvasiniai rū
mai. Religinės ir tautinės vertybės, be abejonės, liks ir 
toliau nepajudinamais principais, tačiau jų įgyvendinimas 
ryškiau pasuks naujais keliais. Tų kelių tiesimas jau 
buvo pastebimas ir anksčiau, daryta bandomųjų posūkių, 
ir tai gana sėkmingai, šiame kongrese, reikia tikėtis, nau- 

' jų kelių klausimas bei konkretus jų tiesimas bus stipriai 
' pabrėžtas, peš norima žvelgti drąsiau į ateitį. Tai pagrin- 
i-dinė išilkirtur sąlygc . Ate/.inim.'ai dldžūcja&i gana ilg, 

turininga praeitimi, bet dabar visu svoriu iškyla ateities 
klausimas. Neužtenka minėti garbingą savo praeitį — rei
kia stipriau žvelgti į ateitį, kuri lems visos ateitininkijos 
egzistenciją. Praeitis yra tam, kad gaivintų, įkvėptų, stip
rintų, įtaigotų ateitį. Dėlto šiame kongrese laukiama ir iš 
kalbėtojų ne vien istorinio žvilgsnio, bet ir, sakytume, 
pranašiškos dvasios, nugalinčios visus paragrafus, organi
zacinius protokolus ir įkvėpiančios ateities dinamikos.

A PRANAŠIŠKOJI dvasia neturėtų būti poetinis 
šūktelėjimas, jausminis momentas, bet realus užmo
jis apvaldyti ateitį, atsispirti pavojams, kurie neiš

vengiamai atslenka. Ateities dvasia turėtų būti telkianti 
jėga, apimanti kiek galint daugiau lietuviško jaunimo. 
Yra paskirų dvasingų asmenų, bet jie negali tapti telkian
čia jėga, nes ribojasi tik savimi. Ateitininkijos gyvenime 
reikia žmonių, pajėgiančių telkti kitus ir tuo būdu suda
ryti jėgą. Neįmanoma atsispirti pavojams, nesudarius su
telktinės jėgos. Ateitininkų sąjūdis buvo tokia jėga, sėk
mingai pasipriešinusi ateizmo pavojui Lietuvoje ir daug 
prisidėjusi prie nepriklausomos Lietuvos kūrimo, patrio
tizmo išugdymo. Ir dabar, gyvenant lemtingą Lietuvai epo
chą, ateitininkai turėtų išlikti vis atsinaujinančia jėga, su
gebančia bendru frontu pasipriešinti didiesiems pavojams, 
atslenkantiems į pavergtos Lietuvos ir išeivijos plotus, šis 
kongresas turėtų priminti krikščioniškajai musų visuome
nei, kad ir geriausi žiūrovai savo pasyvumu negali sudary
ti pajėgios atsparos nei prieš nukrikščionėjimą, nei prieš 
nutautėjimą. Reikia visiem dalyvauti dinaminėje veikloje 
ir sudaryti aktyvią, sutelktinę jėgą, veikiančią pozityvia, 
kuriančia linkme, galinčia atsverti ardančias jėgas. Lin
kėkime šiam kongresui būti tuo etapu, vedančiu į nauju 
dinamizmu įkvėptą ateitį, skleidžiančiu naują viltį ir skati- 
.nančiu į gerąją kovą. Pr. G.

Toronto dainos grupės “Volungė” narės (dalis jų) koncertuoja savo tautiečiams Edmontone, Albertoje, 1977. 
VII. 10. Apačioje pranešėja R. Ulbaitė supažindina klausytojus su koncerto programa Nuotr. A. Dudara’vičiaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Laisvojo pasaulio darbininkai
Profesinių sąjungų konfederacijos atstovai posėdžiavo Romoje ir lankėsi Vatikane

Pasaulio įvykiai
PREZ. J. CARTERIO PASTANGOS SUŠAUKTI ŽENEVOS KONFERENCIJĄ 
Artimųjų Rytų taikos klausimu susilaukė nesėkmės dėl Izraelio ir 
Sirijos užsispyrimo. Valstybės sekr. C. Vance, sekdamas H. Kis- 
singerio pavyzdžiu, ištisą savaitę paskyrė diplomatinėm kelionėm 
Artimuosiuose Rytuose. Pradžoje vilties teikė Egipto prez. A. Sa- 
dato pasiūlymas Niujorke surengti Egipto, Izraelio, Jordanijos ir 
Sirijos užsienio reikalų ministerių pasitarimus, kuriuose būtų 
aptarti pasiruošimai Ženevos konferencijai šį rudenį, šį pasiū
lymą betgi atmetė Sirijos prez. H. Assadas, kovojantis už palesti
niečių PLO organizacijos atstovų dalyvavimą. PLO vadovybė pa 
darė nuolaidų Izraeliui, sutikdama pripažinti Jungtinių Tautų re
zoliuciją nr. 242, užtikrinančią saugias Izraelio sienas, jeigu būtų 
pasitraukta iš 1967 m. oku- •----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Nuostolingi streikai
Orinį susisiekimą Kanadoje 

trim dienom sustabdė kontrolie
rių streikas, uždaręs 170 aerod
romų. Vyriausybė jiems buvo 
pasiūliusi metinį algų padidini
mą 8%, o unija reikalavo 12,6 
%. Kadangi tokio pakėlimo ne
leidžia atlyginimų bei kainų 
kontrolė, unija šį įstatymą ban
dė apeiti 60% kontrolierių pa
kėlimu į augštesnę kategoriją. 
Susisiekimo min. O. Langas at
sisakė tai padaryti, motyvuoda
mas faktu, kad tokiu atveju bū
tų skriaudžiami visi kiti kana
diečiai, pasitenkinantys įstaty
mo leidžiamu nuošimčiu algoms 
didinti. Kontrolierių streiką su
stabdė federacinio parlamento 
priimtas įsakas, grąžinantis juos 
darban su 8% algų padidinimu. 
Dėl streiko daug vargo turėjo 
keliasdešimt tūkstančių kelei
vių, apie $20 milijonų prarado 
orinio susisiekimo bendrovės, 
sutriko jau ir taip lėta pašto tar
nyba. Susisiekimo min. O. Lan
gas prasitarė, kad vyriausybė 
rudenį paruoš naują Įstatymą, 

draudžiantį streikus tokioms 
unijoms, kurios jungia esminių 
viešųjų tarnybų narius. Jų ei
lėms priklauso ir paštininkų 
unija, pasiruošusi pradėti strei
ką dėl naujos sutarties. Šį O. 
Lango prasitari mą betgi panei
gė darbo min. J. Munro ir netgi 
pats premjeras P. E. Trudeau.

Premjeras P. E. Trudeau te
lefonu pranešė prez. J. Carte- 
riui sutikimą Aliaskos dujotie
kiui pravesti Kanados teritorija 
pagal vadinamąjį Aliaskos plen
tą. Kadangi šio plano įgyvendi
nimas pareikalaus $10-12 bilijo
nų. derybas dėl finansinių įsi
pareigojimų pradės Kanados ir 
JAV pareigūnai. Prez. J. Carte- 
ris galutinius rezultatus nori tu
rėti iki rugsėjo 1 d., nes tada 
jam teks įteikti sprendimą tuo 
klausimu kongreso nariams. 
Perdideli Kanados reikalavimai 
gali priversti JAV vyriausybę 
dujotiekiui pasirinkti Aliaskos 
teritoriją iš Prudhoe Bay į pie
tinį Valdėz uostą, kur jau yra

Tarptautinė laisvųjų profesi
nių sąjungų konfederacija ICF 
TU buvo įsteigta 1949 m. Šiuo 
metu ji jungia 90 valstybių 120 
demokratiškai besitvarkančių 
profesinių sąjungų, turinčių 
daugiau kaip 50 milijonų narių 
visame pasaulyje. Konfederaci
jos pagrindinius tikslus išreiš
kia trys žodžiai — duona, taika, 
laisvė. Tai reiškia, kad ji gina 
dirbančiųjų teises ir medžiagi
nius reikalus, siekia geresnės 
bei teisingesnės visuomeninės 
santvarkos, sumažinti turto skir
tumus tarp žmonių ir valstybių 
ir tokiu būdu pašalinti įtampų 
priežastis pasaulyje, išlyginti 
tautų ir klasių santykius, prisi
dėti prie taikos sukūrimo bei iš
laikymo.

Augščiausias tarptautinės lais
vųjų profesinių sąjungų konfe
deracijos organas yra kas ketve-

pravestas EI Paso naftotiekis. 
Dujos tada būtų suskystinamos 
ir į JAV gabenamos tanklai
viais.

Kanados Baltiečių Federacija, 
vadovaujama esto L. Leivato, 
atskleidė Sovietų Sąjungos vyk
domą Helsinkio susitarimų pa
žeidimą. Konkrečiu pavyzdžiu 
buvo pasirinkta Toronte vėžiu 
merdėjanti latvė Amalija Grau- 
bins, prieš mirtį norėjusi susi
tikti su broliu Rudolfu Abra- 
movskiu ir seserimi Alida Krau
lis. Jų atvykimui iš Rygos buvo 
gautas Kanados sutikimas gegu
žės 10 d., bet sovietų pareigūnai 
jiems atsisako išduoti vizą. Šiuo 
klausimu specialų vedamąjį 
apie Helsinkio konferencijos 
pažeidimus liepos 28 d. laidoje

(Nukelta j 8-tą psl.) 

ri metai šaukiamas visuotinis 
suvažiavimas, kuriame dalyvau
ja visų konfederaciją sudaran
čių organizacijų atstovai. Suva
žiavimas renka 29 narių, ^atsto
vaujančių įvairioms pasaulio da
lims, vykdomąją valdybą, kuri 
paprastai dukart per metus ren
kasi posėdžių. Neseniai Romoje 
įvyko pirmojo šių metų pusme
čio posėdis, kuriame buvo ap
svarstyti svarbūs žmogaus teisių 
bei profesinių sąjungų laisvės 
gynimo klausimai, o taip pat 
būdai bei priemonės dabartinei 
pasaulio ūkinei krizei įveikti.

Ta proga vykdomosios valdy
bos nariai buvo priimti popie
žiaus Pauliaus VI, kuriam jie 
reiškė pagarbą. Konfederacijos 
pirm, indietis dr. Narayananas 
sveikinimo kalboje nurodė, kad 
jo vadovaujama organizacija 
yra grynai pasaulietinė, jun
gianti įvairių kraštų, tikybų ir 
įsitikinimų darbo žmones, bet 
didelė jų dalis esą tikintys ir 
praktikuojantys krikščionys. Jis 
taip pat pažymėjo, kad konfede
racijos nariai gerai žino ne tik 
popiežiaus palankumą jų sie
kiams, bet ir tai, kad nūdienė 
Katalikų Bendrija skelbia vi
suomeninio teisingumo ir pa
žangos reikalą, kaip tai liudija 
enciklika “Populorum progres- 
sio”, nuo kurios paskelbimo 
šiemet sukako lygiai 10 metų.

Atsakydamas į TLPS konfe
deracijos vykd. valdybos narių 
sveikinimą, Šv. Tėvas kalbėjo: 
Tokiais laikais, kaip mūsų, dar
bo žmonių gyvenimą liečiančios 
problemos smarkiai prašoka vi
sas valstybių sienas ir reikalau
ja tarptautiškai suderintos veik
los. Todėl visai nenuostabu, — 
tęsė popiežius, — kad toks pa

saulį apimantis organizmas, 
kaip Katalikų Bendrija, gyvy
biškai rūpinasi tokiais klausi
mais, kaip darbininko orumas 
ir tinkamos darbo sąlygos. Ka
talikų Bendrija turi būti ištiki
ma savo steigėjui Kristui, kuris 
daugino duoną, kad pasotintų 
kūno ir dvasios alkį. Jo liepimu 
ji skelbia pakilią taikos ir lais
vės Evangeliją. Visus, kurie 
trokšta taikos, ji"ragina jieškoti 
teisybės, nes tikras išlaisvini
mas galimas tiktai tiesoje.

Šiandien, kaip ir praeityje, — 
kalbėjo popiežius, — K. Bendri
ja siekia savo principus pritai
kinti konkrečioms situacijoms 
ir trokšta savo socialine doktri
na nušviesti gyvenimo paslaptį, 
kaip ją išreiškia žmogaus dar
bas. Antrosios Vatikano santa- 
rybos žodžiais, K. Bendrija no
ri, kad pasaulio darbininkai pa
siektų savo vertybę ir išpildytų 
savo pašaukimą dalyvauti Die
vo kūrybos atbaigime. Todėl ji 
pabrėžtinai skelbia, kad žmo
gaus darbas viršija visus kitus 
ekonominio gyvenimo pradus. 
Toks K. Bendrijos įsitikinimas 
yra glaudžiai susietas su globa
line pažiūra į žmogų, jo prigim
tį ir likimą. Ši pažiūra yra prie
šybė ateistinio materializmo ide
ologijai, kuri skelbia smurto 
dialektiką, paskandina asmens 
laisvę kolektyve ir paneigia 
žmogaus bei jo asmeninės ir ko
lektyvinės istorijos transcenden- 
tiškumą. Baigdamas savo kalbą 
popiežius išreiškė viltį," kad 
■tarptautinėje konfederacijoje 
apsijungusios laisvosios profesi
nės sąjungos bendromis pastan
gomis sugebės išsaugoti žmogiš
kąją darbininkų vertybę.

A. Lembergas 

puotų arabų žemių. PLO betgi 
nori, kad ta rezoliucija būtų pa
pildyta nauju paragrafu, garan
tuojančiu palestiniečių teises. 
Izraelio premjeras M. Beginąs, 
kietos linijos šalininkas, atme
tė betkokį PLO palestiniečių 
dalyvavimą derybose, jų valsty
bės įsteigimą vakarinėje Jorda
no upės pakrantėje ir netgi Iz
raelio pasitraukimą į prieška
rines 1967 m. sienas. Vašing- 
tonan C. Vance grįžo tuščiomis 
rankomis, išskyrus pažadą susi
tikti atskirai su Izraelio ir ara
bų šalių užsienio reikalų minis- 
teriais, kai jie atvyks į Jung
tinių Tautų posėdžius Niujor
ke. Atrodo, prez. J. Carteriui 
teks išvystyti griežtesnį spau
dimą Izraeliui, ypač jo dabar
tiniam premjerui M. Beginui, 
nors tokia linija Vašingtone nė
ra populiari dėl JAV žydų įta
kos.

Mirė prezidentas
širdies smūgis užbaigė Kipro 

prezidento arkivyskupo Maka
rios politinę karjerą. Jo mirtis 
gali atnešti naujų neramumų 
šioje saloje, kurios tris ketvir
tadalius 647.000 gyventojų su
daro graikai, vieną — turkai. 
Pastaruosius remia apie 25.000 
turkų karių, pasilikusių Kipre 
po 1974 m. invazijos. Turkų 
kilmės kipriečiai nori federaci
nės respublikos su pilna auto
nomija ir silpna centrine vy
riausybe. Taiką Kipro saloje 
vis dar saugo Jungtinių Tautų 
kariuomenės daliniai, tarp ku
rių yra 500 kanadiečių. Prezi
dento pareigas laikinai eina 
graikas S. Kyprianou, parla
mento pirmininkas. Pradžioj 
buvo tikėtasi, kad jis užbaigs 
arkiv. Makarios mandatą, bet 
nesutarimai tarp graikų politi
kų privertė skelbti naujus pre
zidento rinkimus rugsėjo 10 d.

Lankėsi karalienė
Britanijos karalienė Elzbie

ta, švęsdama sidabrinį savo ju- 
bilėjų, aplankė neramiausią sa
vo karalijos dalį — šiaurinę Ai
riją, kur 1969-77 m. susikirti
muose tarp katalikų ir protes
tantų jau yra žuvę apie 1.800 
gyventojų ir britų karių. Sau
gumo sumetimais vizitui buvo 
pasirinkta karališkoji jachta 
“Britannia”, kurioje karalienė 
Elzbieta, princas Pilypas, sūnūs 
Edvardas ir Andrius praleido 
daugiausia laiko. Malūnsparniu

Siame numeryje:
Išlikti jėga 

Devintasis ateitininkų kon
gresas Klevelande

Matyti abi puses 
Mokytoja šeina Gertnerienė 
apie lietuvių-žydų santykius

Paveikslas
Rašytojas Br. Norimas pa
sakoja apie savo bičiulio re
gėjimus

Mokslo ir veiklos keliu 
Dr. K. J. Čeginskui 50 metų 
amžiaus

Laimėjimai ir 
nuogąstavimai

Lietuvių rūpesčiai ir džiaugs
mai tolimoje Venecueloje

Vyskupai baltiečių 
iškilmėje

Otavos baltiečių surengtas 
platus sibirinių trėmimų mi
nėjimas 

karalienė Elzbieta buvo nu
skraidintą Į Hillsborough pilį 
prie Belfasto ir į naująjį Š. Ai
rijos universitetą prie Colerai
ne. Čia ji pasakė kalbą, ragi
nančią katalikus ir protestan
tus užmiršti ligšiolinius nesuta
rimus, užbaigti tarpusavio ko
vą. Karalienės apsilankymą ka
talikai sutiko protesto demonst
racijomis. Primindami gausias 
aukas, jie Elzbietą pavadino 
mirties karaliene. Jos apsilan
kymas greičiausiai tik dar la
biau suskaldys Š. Airijos gy
ventojus.

Sėkmingas 
bandymas

Edwards aviacijos bazėje, Ka
lifornijoje, astronautai Ch. Ful
lerton ir F. Haise sėkmingai iš
bandė naująjį erdvėlaivį “En
terprise”, į 26.000 pėdų augštį 
nugabentą transportiniu “Boe
ing 747” lėktuvu. Prieš tai bu
vo atlikti keli tokie skrydžiai, 
bet erdvėlaivis žemėn grįždavo 
ant transportinio lėktuvo nuga
ros. šį kartą jis atsikabino nuo 
lėktuvo ir nusileido dykumoje. 
“Enterprise” varikliai nebuvo 
panaudoti, pasitenkinant tik 
sklendimu. Erdvėlaivis yra 60 
pėdų ilgio, 15 pėdų pločio, savo 
išvaizda primenantis lėktuvą. 
Juo orbiton aplink žemės rutu
lį galės vykti 7 asmenų įgula su 
65.000 svarų kroviniu. Iš žemės 
į erdves jis bus iššautas raketų 
pagalba, o jon grįš kaip lėktu
vas. Tokie erdvėlaiviai gerokai 
atpigins erdvių tyrinėjimo iš
laidas, nes juos bus galima pa
naudoti apie 100 kartų, gabe
nant įvairius satelitus, medžia
gą erdvių laboratorijoms. Pir
mas toks skrydis numatytas 
1979 m. pavasarį.

Panamos kanalas
Prez. J. Carteris paruošė dvi 

sutartis, kurios iki 2000 metų 
užtikrins Panamos kanalo bei 
jo zonos perdavimą pačiai Pa
namai. Kanalo reikalus iki 
1990 m. tvarkys amerikietis ad
ministratorius, o po šios datos 
— panamietis. JAV taipgi įsi
pareigojo teikti Panamai apie 
$50 milijonų metinę paramą, 
ilgalaikę beveik $300 milijonų 
pagalbą. Antroji sutartis užtik
rina nuolatinį Panamos kanalo 
nęutralumą, jo saugumą palik
dama amerikiečių rankose. Su
tarčių patvirtinimas gali susi- 

(Nukelta į 9-ta. psl.)

Amerikos ir sovietų 
leidėjų derybos

Šiuo metu vyksta amerikie
čių ir sovietų leidyklų dery
bos dėl laisvesnės, knyglei- 
dybos

Lietuviškos periodikos 
leidiniai

Dr. J. Balsys apie ALKOS 
muzėjuje esančius lietuvių 
laikraščius
Paskutinė darbo pamaina

Kazio Milerio novelė apie 
kelią pensijon
Jaunas solistas iš Lietuvos
Ričardo Daunoro nueitas 
kelias ir koncertai Š. Ame
rikoje

Putinas sesers 
atsiminimuose

Rašytojas J. Kuzmickis apie 
M. Slavėnienės knygą
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EDEI JANKUTEI
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mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos liūdinčiai 
seseriai ELZEI JANKUTEI bei artimiesiems, o jos 
laidotuvių proga vietoje gėlių aukojusiems Tautos ■

Fondui gilią padėką:

LIETUVIŲ ŽYDŲ KLAUSIMU

Matyti abi puses
Mokyt. Šeina Gertnerienė
Kaikurie priekaištai į mano 

ankstyvesnį straipsnį “TŽ” 1977. 
IV. 21 paragino mane vėl para
šyti keletą minčių.

Tai tiesa, kad gana didelis 
skaičius žydų tautybės žmonių 
laikosi mano nuomonės, tačiau 
yra ir daug tokių, kurie sako, 
kad visa lietuvių tauta yra kal
ta dėl žydų naikinimo Lietuvo
je. Nėra prasmės vėl čia pakar
toti visa tai, apie ką jau buvo 
rašyta ir kalbėta. Nėra ko gin
čytis dėl mūsų nukentėjusių 
skausmo, prisiminimo anų žvė
riškų veiksmų, naikinant nekal
tus kūdikius. Mes negalime ir 
nenorime žudikams atleisti, ta
čiau objektyviai žiūrint į anuos 
istorinius faktus, tenka iškelti 
eilę kitų klausimų.

Ką pasakyti apie ukrainiečių, 
lenkų ir vokiečių fašistų žvėriš
kumus? Kaip žiūrėti į tuos fak
tus, kad jų teritorijose buvo pa
statyti didžiausi pastatai, kurie 
tarnavo nekaltų žmonių naikini
mui dujomis? Ką pasakyti apie 
kitų Europos tautų pasyvumą 
(išskyrus danus ir olandus)?

Kaipgi nekaltinti įvairių hu
manizmo organizacijų? Argi jos 
veikė? Jei veikė, ar sugebėjo už
gesinti ugnį? Juk degusių ne
kaltų žmonių kūnų dūmų kva
pas skleidėsi po Europos dan
gumi. Kiek širdžių sudrebėjo? 
O jeigu sudrebėjo, ko gero, gal 
neveikė?

Kas pasakė nors keletą gerų 
žodelių apie žydus, bent apie 
tai, kad žydai visais laikais tur
tino pasaulio tautų sukurtą lo
byną technikos ir kultūros sri
tyse? Jeigu kas ir pasakė, ar tai 
padėjo?

Argi reikia būti istoriku, kad 
pasakytum, jog viskas ėjo pagal 
politiką, pagal valdančiųjų 
sluogsnių komandas. Baisu pa
galvoti, kad jų valdymo princi
pai buvo senų seniausių laikų, 
būtent, “žudyk ir valdyk”. Pa
sikeitė tik kovos įrankiai — ak
mens ir peilio vietas užėmė šau
tuvai ir lėktuvai. Taigi, techni
ka pakilo į dangų dvidešimtame 
amžiuje, o humanizmas nuėjo 
priešinga kryptimi — žemyn.

Deja, žydai neturėdami iki 
šiol tėvynės, buvo visuomet ge
ru įrankiu, ant kurio įvairios 
valdžios suversdavo savo nesėk
mių kaltę. Senojoj Rusijoj net 
vyravo priežodis “mušk žydą ir 
gelbėk Rusiją”. Pasaulyje buvo 
ir tebėra kurstoma viena tauta 
prieš kitą. Dar visi prisimena
me lenkų ir lietuvių kovas dėl 
Vilniaus, vokiečių neapykantą 
dėl Klaipėdos. Ir kaipgi aiškinti 
faktą, kad pačioj Vokietijoj žy
dai bendradarbiavo puikiai su 
vokiečiais įvairiose gyvenimo 
srityse? Tik fašistams atėjus į 
valdžią, viskas pasikeitė. Ir 
kaipgi galėjo tokia civilizuota 
tauta, kaip vokiečiai, sužvėrėti? 
Anų laikų fašistai dangstėsi dar 
tam tikra džiunglių žvėrių idėja. 
Jų įtakos dėka sužvėrėjo ir kitų 
tautų silpnavaliai bei jų atma
tos.

WciijiivyK
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PILNAS 
NAMŲ 
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus._______

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* Įvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
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KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 1 37 RONCESVALLES Avė, — Tel. 537-1442 
Rytuose —2448 DANFORTH Avė. —Tel. 699 4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Mes prisimename, fašistų įta
ka skverbėsi į Lietuvą jau kele
tą metų prieš Hitlerio atėjimą 
valdžion. Tada jau verslininkų 
ir kitų tautinių organizacijų 
veiksmai buvo nepalankūs žy
dams.

Tačiau čia verta prisiminti ir 
tai, kas buvo gera. Prieš tai žy
dų kultūra pasiekė žydėjimo 
augštybes maždaug nuo pirmojo 
iki antrojo pasaulinio karo. Tuos 
faktus smulkiai aprašė B. Ka- 
han Amerikoj knygoj “Hebrew 
Education and Culture in Eu
rope Between the Two World 
Wars” (psi. 150-170). Edited by 
dr. Levi §chafstein. Ogen Pub
lishing House of Histadruth Iv- 
rith of America 1957.

Ir dabar Izraelyje ir visame 
pasaulyje (net Pietų Afrikoje) 
žydai išsiskiria savo gyvenimo 
tradicijomis, savo darbo stiliu
mi ir kultūra, žinoma, iš gero
sios pusės. O iš kur gi atsinešta 
to gero grūdo sėkla, jeigu ne iš 
Lietuvos?!

Taigi, iškeliant žiaurumus ir 
blogybes, būtina prisiminti ir 
tai, kas gera. Ne dėlto, kad tei
sintume blogybes ir žiaurumus 
žmonių. Ne! Reikia prisiminti 
gėrį dėlto, kad jau laikas atėjo 
pakelti žmonių santvarkas ir 
mintis prie humanizmo vartų. 
Tada artimoje ateityje žmogus 
bus vertinamas pagal jo jautru
mą humanizmui ir pagal tai, 
kaip jis sugeba būti naudingu 
visuomenės nariu, nežiūrint tau
tybės.

Iš laikraščių matyti, kad Ame
rikoje ir Kanadoje aktualus 
žmonių (mažumų) bendravimo 
klausimas. Eina ginčai, nesuta
rimai, nors autoritetingi asme
nys pasisakė teigiamai. Už tai ir 
mes klausiame: kokia nauda 
tautoms ir pavieniams asme
nims iš jieškojimo priekaištų? 
Kas jieško, tas randa. Tad ge
riau jieškoti gėrio. Jieškodami 
tikrai rasime.

Bendraudami žmonės mato, 
kad velnias nėra toks baisus, 
kaip vaizduojamas. Dažniausiai 
nesusipratimai kyla dėl netei
singos informacijos (ta mintis 
ukrainiečio dr. O. Pidhainy, at
spausdinta “TŽ” š.m. 17 nr. 6 
psl.). Būdama mokytoja ir turė
dama per ilgametę praktiką 
įvairių tautybių mokinius, galė
čiau duoti šimtą pavyzdžių, kad 
tikrai visų vaikų samprotavimai 
vienodi (žinoma, ne gabumai). 
Mūsų rankose ateities gerovė. 
Tad tik truputį daugiau susipra
timo, daugiau humanizmo! Tuo
met jaunosios kartos sugebės il
gus, ilgus metus išlaikyti taikos 
vėliavą.
Tel Aviv, 1977.'VII. 14.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) eTel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

KLB Otavos apylinkė 1977. VI. 16 suruošė priėmimą-kavutę prel. J. Balkūnui, kuris buvo pakviestas į sibirinių 
trėmimų minėjimą. Priėmimo metu prel. J. Balkūnas pasidalino mintimis apie lietuvybės išlikimo perspekty
vas š. Amerikoje ir taip pat diskutavo dalyvių iškeltus klausimus apie įvairius mūsų gyvenimo reiškinius. Nuo
traukoje (iš kairės): kun. dr. V. Skilandžiūnas, prof. Genius Procuta, Juozas Danys ir prel. J. Balkūnas
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Iš mielo bičiulio, kurį vadinsiu 
Jonu N., gavau įdomų laišką. Jame 
jis aprašo žemiau dedamą istoriją. Iš 
minimų trijų vizijų, kurias Jonas 
pergyveno, pirmoji liečia II D. karo 
pradžią ir nacių, o vėliau sovietų 
ckupaciją; antroji vizija išpranašavo 
Jonui, kad jis gyvens po trimis vė
liavomis. Abi vizijos gyvenime išsi
pildė — Lietuva buvo sovietų oku
puota, o Jonas gyvena Amerikoje, 
prieš tai iš Lietuvos išvykęs į Vokie
tiją. Trečioji vizija parodė Jonui iš
laisvintą nuo sovietų Lietuvą, bet 
suprato, jog Tėvynei prisikėlus, jis 
pats bus jau miręs ... šios vizijos 
buvo paskelbtos Amerikos lietuvių 
spaudoje.

Paskutiniame savo laiške mano bi
čiulis rašo, jog istoriją apie paveiks
lą jis pranešė ir Nekaltai Pradėto
sios Mergelės Marijos vienuolėms. 
Likimo jam skirtą šio paveikslo nuo
savybę jis laiko pačios Šv. Marijos 
dovana ir tūkstantį kartų svarbesniu 
įvykiu, kaip anos trys vizijos. Visą 
gyvenimą slėpęs tai nuo žmonių, nes 
niekad neatspėjęs kodėl šv. Mergelė 
tokiai malonei pasirinko jį, paprastą 
nusidėjėlį. ..

Badas sukaustė Lietuvą. Vo
kiečių rekvizuotas maistas iške
liavo į vakarus, palikdamas žmo
nes be atsargų. Tūkstančiai vil
niečių plūdo Augštaitijon, jieš
kodami už drabužius ar avalynę 
išsikeisti maisto.

Gyvenome prie pat plento į 
Ukmergę. Tėvai plentą vadinda
vo “geruoju keliu”, nes juo iš 
įvairių šalių pravažiuodavo arba 
praeidavo labai daug žmonių, ir 
tėveliai visada išsikeisdavo mais
to gaminius į kokius naudingus 
ar įdomius daiktus.

Gražią pavasario popietę į 
mūsų kiemą atėjo moterėlė, di
deliu krepšiu nešina.

— Gal norite pirkti šventų 
paveikslų? Pigiai atiduosiu ...

Mano mama ėmė žiūrinėti pa
veikslus. Visi jie buvo spalvoti, 
labai gražūs. Negalėjau ati
traukti nuo jų savo akių. Buvau 
dar mažas, bet tada supratau, 
kad ir mamytei paveikslai pati
ko. Ji pasirinko jų kelis ir ati
davė moterėlei du svarus svies
to ir gabalą lašinių. O moteris 
likusius paveikslus susuko vėl į 
ritinį.

Paveikslų tarpe man labiau
sia atmintin Įstrigo švenčiausios 
Mergelės Marijos atvaizdas, su 
kūdikėliu Jėzum ant rankų. Ta
da net ir pagalvoti negalėjau, 
kad tos moters atėjimas ir šven
tieji paveikslai turės tiek daug 
įtakos ne tik mano vaikystei, 
bet ir paliks neišdildomą, gražii 
atsiminimą, besitęsianti iki šiol.

Pirktieji paveikslai buvo be 
rėmų, bet mama šią problemą 
išsprendė su duonos tešla. Leng
vai antros paveikslų pusės kraš
tus ištepusi tešla, prilipdė iuos 
vieną po kito ant sienos didžia
jame, pereinamame kambaryje, 
kuris dabar pavirto tartum ko
kia šventove. Kasdien po kelias
dešimt kartų praeidavau šį kam
barį, vis apžiūrinėdamas pa
veikslus. čia buvo Jėzus Kristus 
žėrinčia, atvira širdimi, ir Nu
kryžiuotasis, ir šventas Antanas, 
bet kada tik įeidavau į kambarį, 
visada mane pasitikdavo Šv. 
Mergelės veidas. Toks malonus, 
rimtas žvilgsnis palydėdavo ma
ne ligi kitų durų. Man atrodė, 
lyg šiame kambaryje būtų apsi
gyvenusi nauja gyventoja, kuri 
visada manęs laukdavo ir lyg 
norėdavo kažką pasakyti . .. Ma
no vaikiškoji siela labai pamilo 
toki švelnų, motinišką paveiks
lo žvilgsnį.

Vaikystės dienos brendo. Ma
no sieloje vyko kažkoks pasikei
timas, tarytum be žodžių pasi
kalbėjimas su atvykusia iš Vil
niaus nauja mūsų namų “gyven
toja”. Jau žinojau, kad, veidro
duko. pagalba mėtydamas saulės 

spindulį, aš neturiu pačios sau
lės, o tik jos atspindį. Lygiai 
taip pat samprotavau ir apie šį 
paveikslą, kad pieštose Šv. Mer
gelės akyse perduotas tikrasis 
dangiškosios Motinos žvilgsnis.

Palengva šis paveikslas tapo 
tartum mano sąžinės balsu. Kai 
nebūdavau tėvų apibartas ir ne
sudarydavau jiems jokių rūpes
čių, aš su pasididžiavimu žvelg
davau Šv. Mergelei į akis, o bū
damas kuo nors prasikaltęs, nu
lenkdavau galvą ir panarinda
vau akis, lyg atsiprašydamas pa
veikią už nuskaudimą.

Šventovėje mačiau smilkant 
kvapias žoles Kristaus pagerbi
mui, todėl sugalvojau šitaip pa
gerbti ir savo paveikslą. Suras
davau motinos džiovintų mėtų 
ir užmesdavau jas ant žarijų, at
sineštų skardoje. Tada mėtų 
kvapas pasklisdavo kambaryje, 
o aš jutau malonų pasitenkini
mą, galėdamas pagarbinti Tą, 
kuri pasidarė taip miela mano 
vaikiškai širdelei. Sugrįžę iš 
laukų, namiškiai stebėdavosi:

— Iš kur čia dabar tasai mė
tų kvapas?

Jau gimnaziją lankydamas, 
kas vasarą grįždavau atostogų, 
sustodavau ir žiūrėdavau į i pa
veikslą. Matydavau savo vaikys
tę ir nusišypsodavau, prisiminęs 
namiškių stebėjimąsi ir šūks
nius pajutus mėtų kvapą.

Baigęs gimnaziją, gavau valdi
nę tarnybą. Turėjau apsigyven
ti toli nuo tėviškės laukų ir la
bai retai ten atvažiuodavau. Tik 
po kelerių metų atsirado proga 
aplankyti tėvų namus. Dar kar
tą sustojau ties savo mėgstamu 
paveikslu ir susimąsčiau.

— Juk jeigu taip retai atva
žiuoju, tai turėčiau pasiimti to
kį daiktą, kuris man visada pri
mintų brangią gimtinę.

Bet tuoj pat radau atsakymą:
— Paveikslą, tik paveikslą 

pasiimsiu!
Ilgai negalvojęs, atsargiai at

plėšiau paveikslo kraštus nuo 
sienos. Per ilgą laiką popierius 
pagelto, o duonos tešla stipriai 
pridžiūvo. Menkas neatsargu
mas galėjo įplėšti paveikslą. Su
vyniojau jį į ritinį, kaip kadaise 
anoji moterėlė. Atsargiai elgda
masis su savo brangfu nešuliu, 
vežiau šimtus kilometrų, kol pa
siekiau nuolatinę savo gyvenvie
tę. Mano vaikystės dienų miela 
ir brangi mano tėviškės gyven
toja pagaliau atvyko į naujus 
mano namus!

— Kaipgi aš galėčiau Tave 
pagerbti, švenčiausioji Merge
le? Ką turiu Tau sakyti po tiek 
metų? Per tą laiką tiek daug 
kartų pervėriau Tavo motinišką 
širdį, lyg kokiu durklu, savo ne
tvarkingu ir nuodėmingu gyve
nimu . . .0, kad galėčiau grįžti 
atgal ir visa tai atitaisyti! Tada 
galėčiau drąsiai žvelgti Tau į 
akis, kaip kad mažas būdamas 
žvelgdavau.

Baisus skausmas spaudė ma
no širdį, įsisąmoninus, kad ne
begalių grąžinti vaikystės tyru
mo. Vienintelis kelias beliko — 
sulenkiau prieš Ją kelius ir at
gailodamas aukojau Švenčiau
siajai Mergelei Jos dieviškojo 
Sūnaus kančią. Nežinau, kiek 

' laiko šitaip meldžiausi. Buvo vė
lus vakaras, todėl skubėjau pa
kabinti paveikslą ant sienos, nes 
ilgos kelionės nuovargis vertė 
eiti poilsio.

Naktį mane pažadino baisus 
ūžimas. Atrodė, lyg visi pasau
lio vandenynai ant manęs griū
tų. Ūžimas vis artėjo. Išsigan
dęs, šokau iš lovos, ir tuoj pat 
ūžimas staiga nurimo. Nakties 
tamsoje pamačiau paveikslą 
švytint kažkokia keista šviesa, 
tarytum jis būtų fosforinis. Bet

Karo audros išplėšta iš tėviškės namų, Rambyno 
kalno papėdės, svetur keliaudama gyvenimo keliu, Tu 
mylėjai savo tėvynę, rūpinaisi jos ateitimi. Su viltimi 
laukei laisvės ryto Lietuvos šalelei.

1Liūdi Tavęs sesuo Elzė, palikusi viena iš tos gar
bingos Bitėnų Jankų šeimos, liūdi giminės, draugai ir 
pažįstami.
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Ilsėkis ramybėje, lietuvių tautos dukra! Tebūna 
tau, miela Ede, šviesūs žvaigždžių takai Viešpaties am
žinybėje. ,

Aukotojams, pagerbusiems velionę bei jos valią, 
t.y. parėmusiems pavergtos tėvynės Lietuvos laisvinimo 
pastangas, reiškiame vieša padėką.

Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė

keisčiausia, kad jis nekabojo 
ant sienos, o žėrėjo rankos ištie
simo atstumu nuo manęs, prie
šingoje kambario pusėje nuo jo 
pakabinimo vietos! Rodos, lyg 
kas laikytų jį ore. Aplink tam
su, ir tik pats paveikslas švietė, 
išryškindamas šv. Mergelės ma
lonią šypseną.

Nustebęs žiūrėjau, lyg užbur
tas, nesuprasdamas, kas čia de
dasi. Pagaliau sugalvojau patik
rinti, ar paveikslas tebėra ant 
sienos, bet nespėjau pajudėti, 
kai šviesa pranyko .. . Pažvel
giau į sieną, radau paveikslą, 
kabantį toje pačioje vietoje!

Šis įvykis liko visam mano gy
venimui neišaiškinama mįsle. 
Nuo to laiko paveikslas pasida
rė man brangiausia dovana ir 
niekad su juo nesiskyriau. Per 
visą karą, per abi okupacijas ir 
per sunkiausias pasitraukimo iš 
Tėvynės keliones daug naudin
gų daiktų numečiau ar palikau, 
bet paveikslą visada saugiai ve- 
žiojausi iš vietas į vietą.

Gyvenant tremtinių stovyklo
je, buvo laukiama popiežiaus 
įgaliotinio atsilankymo. Žmonės 
rengė lauke altorių Mišioms lai
kyti. Rengėjai rūpinosi kaip 
gauti kokį nors rėliginį paveiks
lą. kad altorius gražiau atrody
tų, bet niekas nesugalvojo kur 
tokį gauti. Tada aš atnešiau sa
vąjį paveikslą ... Rengėjų vei
duose mačiau didelį nustebimą.

— Tokį didelį paveikslą atsi
vežei iš Lietuvos! Kokiu tikslu?

Jaučiausi labai laimingas, kai 
atnašaujamas kielikas iškilo 
įgaliotinio rankose prieš visada 
rimtas, bet tokias malonias Mo
tinėlės akis mano paveiksle. 
Jaučiau pasididžiavimą, kad aš 
vienas likausi Jai ištikimu ri
teriu.

Su nuostaba prisimenu dar 
vieną savotišką sapną: paveiks
lo Motinėlė laiko mane, lyg ko
kį mažą vaiką, ant rankų, tar
tum norėdama nuo ko išsaugoti. 
Pabudęs jaučiau saldų džiaugs
mą, bet tuoj pat paklausiau sa
ve — ką tai turėtų reikšti?

Kai, prasidėjus karui, pirmą
ją dieną patekau vokiečių mir
ties bataliono nelaisvėn, vienas 
karys man pareiškė:

— Mes belaisvių neimam.
Nepaisant rūsčių vokiečių 

veidų, nepaisant to, kad buvau 
priešo uniformoje, viskas taip 
susiklostė, kad vokiečiai atvežė 
mane Į Vilnių ir paleido namo 
pas šeimą. Pravėręs duris, pa
mačiau mane pasitikusį rimtą, 
bet visada malonų savo vaikys
tės paveikslo žvilgsnį. Supratau 
kas mane išsaugojo.

Mano tėviškės laukai liko toli 
už vandenynų, ir Tėvynė tebe- 
kenčia kruviną vergiją, bet vai
kystės dienų paveikslas kiekvie
ną dieną man juos primena. Be 
šio paveikslo turėjau Apvaizdos 
man atskleistas tris nuostabias 
vizijas. Dvi iš jų tiksliausiai iš
sipildė, tapusios istorijos fak
tais, o trečioji, bylojanti apie 
būsimą Lietuvos laisvės atgavi
mą, tikiu, taip pat išsipildys.

šerkšnoti senatvės pirštai jau 
liečia mano veidą ir plaukus. 
Netrukus nebegalėsiu pasiimti 

■“savo paveikslo į paskutiniąją ke
lionę .. . Liūdna pasidaro pagal
vojus. kad greit ateis laikas, kai 
niekas nežinos kam šis paveiks
las priklausė ir kad jis yra bu
vęs kažkam brangiausiu prisimi
nimu .. .

Padėka
Šių metu liepos 12 d. staiga paliko šj pasaulį 

mūsų mylimas vyras ir tėvas

a. a. Vincas Daraška
Nuoširdžiai dėkojam klebonui, kun. J. Liaubai, 

OFM, už maldas ir Šv, Mišias, romuvėnams karsto ne
šėjams, giminėms ir draugams už visokeriopą pagalbą.

Taip pat dėkojame visiems, užprašiusiems šv. Mi
šias, atsiuntusiems gėles ir pareiškusiems užuojautą.

Nuoširdi padėka visiems, lankiusiems velionį lai
dotuvių namuose ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą.

Tegu visiems atlygina Augščiausiąs!

Nuliūdusi žmona Genę ir 

sūnūs — Romas, Algirdas, Vytas

Brangiai sesutei 
EDEI 

<

amžinybėn iškeliavus, ELZEI JANKUTEI nuošir
džią užuojautą reiškia —

Vanda ir Povilas Šepečiai 
Dearborn Hts., JAV

EDEI JANKUTEI 
mirus,

jos seseriai ELZEI JANKUTEI 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Stasė ir Jonas 
Čipkai

A+A
E. SENKUVIENEI

mirus, valdybos narį sūnų ALGĮ ir jo tėvelį 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Toronto Lietuvių Namai

A+A
✓

Sergiejui Savokaičiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, 

dukroms, anūkams ir proanūkei —

S. K. Karaška M. J. Rybij
J. Karaliūnas, Hamilton, Ont.

Ramutė ir Edmundas Kudirka, London, Ont.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617

A+A 
Pranui Kalvaičiui

mirus, jo žmonai STEFANIJAI, broliui ir seseriai 
su šeimomis, kitiems giminėms bei artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

Dervaičių šeima Pusdešrių šeima
Kudžmienė su dukra J. Lekutis



Toronto “Gintaro” šokėjai CHIN radijo stoties tarptautinėje gegužinėje Toronto salose Nuotr. O. Burzdžiaus

Venėcuelos lietuviai

Laimėjimai ir nuogąstavimai

Mokslo ir veiklos keliu
Dr. Kajetonui J. Čeginskui 50 metų amžiaus

K, BR. LIUBINAS
Šiemet liepos 1 d. dr. Kajeto

nui Čeginskui suėjo 50 metų 
amžiaus. Tai sukaktis, kuri ska
tina bent trumpai pažvelgti Į 
gyvenimo kelią, i jo iki šiol nu
veiktus darbus.

Gyvenimo datos
Dr. K. J. Čeginskas gimė 1927 

m. liepos 1 d. Alytaus mieste. 
Ten pat jis sėmėsi mokyklose ir 
•savo pirmąsias žinias. 1944 m. 
jį užklupo dar nebaigus moky
tojų seminarijos ir tuo pačiu 
gimnazijos. Teko tai atlkiti jau 
Vokietijoje, čia jis stabtelėjo 
tuolaikinėje anglų zonoje ir 
Blombergo mieste lietuvių gim
nazijoje gavo brandos atestatą. 
■Pradėjo universitetines studi
jas Hamburge, netrukus persi
kėlė Į Eichstaettą, paskui Romą, 
kur ramiai studijavo keletą me
tų. Ten gavo filosofijos licen
ciato laipsnį ir stipriai pasivarė 
teologijos moksluose, nes buvo 
numatęs tapti katalikų kunigu. 
Tačiau, matyt, taip buvo lemta, 

-kad dzūkui teko susikirsti su 
dzūku kolegijos rektoriumi ir 
taip pakeisti savo gyvenimo 
krypti. Kajetonas ilgai nesidai
rė — tuoj pradėjo tolimesnes 
studijas Strasburgo universite
te, kurias 1956 m. apvainikavo 
filosofijos daktaro laipsniu, tie
sa, pasirinkdamas daugiau so
ciologijos kryptį. Netrukus ve
dė ten pat studijavusią estų tau
tybės merginą Ebbą. Augina 5 
vaikus, kurių vyriausioji Mary
tė jau universitete, o jauniau
sioji — dar kūdikis.

Darbai
Atrodo, jei Kajetonas ,būtų 

gyvenęs ne svetimuose kraštuo
se, o Lietuvoje, būtų ruošęsis 
profesūrai. Tačiau gyvenimo 
tikrovė buvo kitokia, ir teko dai
rytis, iš kur bus gaunama kas
dieninė duona sau ir šeimai. At
sirado laikina galimybė dirbti 
JAV-bių informacinėje tarnybo
je Muenchene, tačiau ji netruko 
ilgai. Už metų vėl reikėjo jieš- 
kotis galimybių uždirbti kasdie
ninę duoną sau ir savo šeimai. 
Kadangi žmonos Ebbos artimie
ji gyveno Švedijoje ir ten atsi
rado galimybės abiem gauti 
darbo, Čeginskai persikėlė į 
Uppsalą. Dr. Kajetonas čia pri
siglaudė prie universiteto bib
liotekos ir iš jos užsidirbo sau ir 
savo šeimai pragyvenimą. Ilgo
kai dirbo bibliotekoje, kartu 
stengėsi dalyvauti lietuviškoje 
mokslinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Tame laikotarpyje Če
ginsko raštais džiaugėsi visa ei
lė lietuviškųjų laikraščių. Be to, 
jis rašė nemažai ir Lietuvių En
ciklopedijai, pradėdamas nuo 
IX-jo tomo.

Pagrindinis ir svarbiausias dr. 
Čeginsko ligšiolinės mokslinės 
veiklos laukas buvo lietuviško
ji studijų savaitė. Su ja jis yra 
susirišęs nuo pat pradžios. 1953 
metų Tuebingene, Vokietijoje, 
įvyko pirmoji Europos LF Bi
čiulių konferencija. Kajetonas 
buvo vienas jauniausiųjų daly
vių joje (1953 m. įstojo ir į 
Lietuvių Frontą). Kaip daugelis 
kitų, taip ir Kajetonas jautė 
būtinybę susitikti, vėl atsinau
jinti lietuviškoje dvasioje kar
tu su kitais lietuvais. Todėl 
prof. A. Maceinos mestoji stu
dijų savaičių mintis buvo tuoj 
pat pagauta daugelio ir bendru 
darbu padaryta nuolatine tradi
cija.

Kajetonas jau savo pradinėje

DR. KAJETONAS J. ČEGINSKAS, 
sulaukęs 50 metų amžiaus

jaunystės darbuotėje Alytuje 
buvo surištas su rezistencinė
mis nuotaikomis — dalyvavo 
slaptame draugų būrelyje vo
kiečių okupacijos metais, plati
no pogrindžio spaudą, kurioje 
buvo demaskuojami nacių kės
lai prieš lietuvius. Kai 1954 m. 
balandžio 10-11 d.d. Pfullinge- 
no mieste V. Vokietijoje buvo 
sutartas pirmosios studijų sa
vaitės paskaitų planas, jos vie
ta ir laikas, Kajetonas buvo 
vienas iš dalyvių. Toje pirmo
joje studijų savaitėje Ludwigs- 
hafene prie Bodeno ežero skai
tė jis taip pat Savo pirmąją pa
skaitą tema “Technokratija ir 
demokratija”. Apie tą paskaitą 
jis pats šiandien atsiliepia, kaip 
apie pirmąjį mėginimą, bet tas 
mėginimas buvo sėkmingas ir 
toliau kasmet per 24 metus Če
ginskas buvo studijų savaičių 
paskaitininkas, nagrinėjęs įvai
riausias temas, bet daugiausia 
Lietuvos rezistenciją, jos oku
paciją, jos kovas ir pastangas 
atgauti laisvę, išsilaikyti gyvų
jų tarpe.

Ne tik kaip paskaitininkas yra 
Kajetonas susirišęs su studijų 
savaite, bet ir kaip paskaitų or
ganizatorius, kaip ilgalaikis vi
sos studijų savaitės paskaitų 
vadovas. Oficialiai juo jis buvo 
bene 6 kartus, bet praktiškai 
kone kiekvienoje studijų savai
tėje jo įnašas buvo jaučiamas 
visų dalyvių.

Nemažos vertės turi ir daly
vavimas diskusijose po paskai
tų. čia Čeginskas būna labai 
aktyvus. Vargu ar yra buvusi 
kokia nors paskaita, po kurios 
nebūtų vienu ar kitu būdu pasi
sakęs paliestaisiais klausimais 
ir jis. O kur įvairiausi kiti pa

A+A
EDEI JANKUTEI

staigiai mirus, velionės sesei ELZEI JANKUTEI 
reiškiame sielvartingą užuojautą ir kartu griau- 
džiame —

Marta Buntins

Anita Žugaraitė

A+A
Pranui Kalvaičiui

mirus, nuliūdime pasilikusius — ŽMONĄ, brolį 
ANTANĄ su šeima ir kitus gimines bei draugus 
giliai užjaučiame ir patys liūdime —

K. ir J. Žara, 
California

rengimai, vykstą studijų savai
tės rėmuose! Kone visur yra 
Čeginskas vienu pagrindinių da
lyvių. Vienu žodžiu, studijų sa
vaitės nėra įsivaizduojamos be 
jose aktyviai dalyvaujančio dr. 
Kajetono Čeginsko.

Organizacinėje veikloje
Svarbi jo veiklos sritis yra 

taip pat Europos LF Bičiulių 
organizacija. Nuo 1953 m. jis 
aktyviai reiškiasi joje, yra bu
vęs įvairiausiuose jos veikimo 
organuose, o mirus prof. Z. 
Ivinskiui yra tapęs nuolatiniu 
jos pirmininku. Trumpą laiką 
juo jau yra buvęs ir dar Ivins
kiui esant gyvam, nes velionis 
nenorėjo savęs padaryti nuo
latiniu tos organizacijos vado
vu ir kasmet rinkimuose vis 
atsisakinėdavo, rekomenduoda- 

-mas savo vieton kitus. Taip kar
tą tos rekomendacijos paklau
sė susirinkime dalyvavę bičiu
liai ir dr. Kajetoną išrinko savo 
pirmininku. Tačiau už metų jis 
tą garbingą uždavinį vėl grą
žino prof. Z. Ivinskiui. Vadova
vimas Europos LF Bičiuliams 
daugiausia yra surištas su akty
viu dalyvavimu ruošiant studi
jų savaites, bet yra ir kitokių 
organizacinių ir reprezentaci
nių uždavinių. Kajetonas sten
giasi aktyviai prisidėti ir prie 
bendrojo LF veikimo. Taip jis 
buvo pagrindiniu 63-64 nr. žur
nalo “Į Laisvę” redaktorium, 
kartu su eile kitų europiečių.

Nors Švedijoje lietuvių gyve
na nedaug, tačiau ir ten sten
giamasi susiorganizuoti į Lietu
vių Bendruomenę. Jai taip pat 
priklauso dr. K. J. Čeginskas 
ir yra, berods, kone nuolatinis 
jos valdybos narys. Tiesa, pas
kutiniais metais jis negyvena 
Švedijoje, o Vokietijoje, Muen- 
cheno mieste. Iš savosios dar
bovietės ir gyvenvietės jis karts 
nuo karto išvyksta į įvairias Vo
kietijos vietas, ypač lietuviškų
jų švenčių metu, ir skaito saviš
kiams paskaitas, daro praneši
mus. Su paskaitomis jis yra vi
są eilę kartų dalyvavęs ir bal- 
tiečių draugijoje, jos. metiniuo
se susirinkimuose.

Reikia tikėtis, kad ir toliau 
dr. K. J. Čeginskas uoliai dar
buosis lietuviškuose darbo ba^- 
ruošė. Galimas daiktas, apsi
reikš lietuviškajai visuomenei 
ir kokio nors rašyto veikalo pa
vidalu. Tenka jam palinkėti ge
ros sveikatos, gražių darbų ir 
mielo šeimyninio gyvenimo.

ALEKSANDRA VAISIŪNIENfc
Mūsų bendradarbė Venecueloje

Pasibaigus karui, nemaža da
lis lietuvių imigravo į Venecue- 
lą, mažai ką žinodami apie tą 
kraštą, jo klimatą, gyventojų ra
sę, gyvenimo sąlygas. Daugumai 
begyvenant Vokietijoje, ekono
minė padėtis pradėjo sunkėti. 
Laukėme iš kokio nors krašto 
pasiūlymų imigracijai. Į Vene- 
cuelą atvažiavo apie 2.000 lie
tuvių, bet vėliau, nesuradę tin
kamų įsikūrimui sąlygų, didelė 
dalis išvažinėjo. Šiandien gali
me priskaičiuoti Venecueloje 
tik iki 700 galvų.

Įsikūrimo sąlygos buvo sun
kios, nemokant ispanų kalbos, 
neturint tinkamos profesijos bei 
pasiruošimo emigranto gyveni
mui. Be to, ir klimato sąlygos 
mums, šiauriečiams, nevisur bu
vo priimtinos ir tinkamos, todėl 
daugumas pasirinko K a r a k o 
miestą — su vėsesniu klimatu.

Uždarbis, palyginus su Š. 
Amerikos ar Kanados darbinin
ko pajamomis, buvo labai men
kas. Dar ir šiandien Venecuelo
je darbininkas uždirba per vie
ną savaitę tiek, kiek Š. Ameri
kos darbininkas uždirba per vie
ną dieną, todėl ir praturtėjimui 
nebuvo sąlygų.

Turime ir čia šeimų, kurių 
ekonominė padėtis nevaržo jų 
gyvenimo dėl palankios jų pro
fesijos. Prasigyveno ir tie, ku
rie metėsi į prekybą. Jaunajai 
kartai sąlygos šiandien jau daug 
lengvesnės.

Izoliuoti nuo spaudos
Kai buvome jaunesni ir mūsų 

buvo daug, tai ir visuomeninė 
veikla buvo stipriau pasireišku
si, bet, praėjus beveik 30 metų, 
viskas pasikeitė. Didžioji dalis 
išvažiavo iš Venecuelos, senoji 
karta jau retėja, dalis išmirė, ki
ta dalis dėl senatvės ar ligų ne
bepajėgūs, o likusioji dalis nu
tauto. Mums tai yra skaudžiau
sia, nes su jais netekome ii’ jų 
vaikų — ateities atžalyno.

Gaila labai, kad Š. Amerikos 
“lietuvybei išlaikyti veiksniai” 
taip mažai rūpinasi mūsų liki
mu. Meno ar kultūros darbuoto
jai labai retai kada yra mus ap
lankę. š. Amerikoje didesnėse 
lietuvių kolonijose savaitgalio 
išsiblaškymui pobūviai būna 
dažni, o mes kartais menesiais 
neturime progos susieiti. Vie
nintelė mūsų paguoda tai mūsų 
spauda, bet ir toji nenoromis 
prisideda prie mūsų nuobodžia- 
vimo — nutautimo. Spauda iš 
Š. Amerikos pasiekia mus tik 
per 6-7 mėnesius. O užsisakyti 
oro paštu nepajėgiame. Pasau
lio lietuvių įvykius sužinome iš 
laiškų per pažįstamus.

Kultūrinė veikla
Karake buvo surengtas iškil

mingas Čiurlionio minėjimas. 
Keletas radijo stočių Karako 
mieste davė Čiurlionio muziką 
kas 15 minučių. Vakare per iš
kilmingą aktą kalbėtojai buvo 
puikiai pasiruošę ir supažindi
no publiką su Čiurlionio gyve
nimu, jo muzika ir tapyba. Po 
paskaitų Karako simfonijos or
kestro kvartetas sugrojo Čiur
lionio muzikos kūrinį. Venecue
los spauda taip pat gražiai atsi
liepė apie Čiurlionio minėjimą.

Venecueloje veikia dvi tauti
nių šokių grupės — viena Va- 
lencijos mieste, kita-— Karake. 
Abiejų grupių šokėjai yra pasie
kę puikių rezultatų.

Vakarų Kanados lietuvių jaunimo stovykloje Kalgario apylinkėse RASA 
ŠOLIŪNAITĖ prie mergaičių namų durų. Stovyklą rengė Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdyba Nuotr. A. D.

Taip pat jau turime pralaužę 
ledus į vietos spaudą ir, reikalui 
esant, mūsų straipsniai yra 
spausdinami. Per paskutinius 
trejus metus vietos spaudoje bu
vo pasirodę 38 straipsniai bei 
skelbimai.

Silpnėja pamatai
Mišrių šeimų turime nemažai, 

bet džiaugiamės, kad kol kas ne
turime grupinės nesantaikos. 
Mišrios šeimos mielai talkina 
kiekviename darbe, kur tik yra 
prašomos prisidėti darbu bei pi
nigais prie mūsų sumanymų 
įvykdymo.

Religiniu požiūriu gyvenimas 
labai susilpnėjo. Anksčiau kape
lionas kun. Antanas Perkumas 
laikydavo pamaldas kiekvieno
je didesnėje lietuvių kolonijoje 
kartą į mėnesį. Šiandien lietu
vių kapelionas nuvažiuoja jau 
tik į vieną Maracay miestą kas 
mėnesį. Taip pat atlaiko pamal
das Karako mieste, o kitose tri
jose kolonijos vietose pamaldas 
atlaiko tik porą kartų į metus 
dėl lankytojų stokos ir nesido- 
mėjimo. Kun. Antanas Perku
mas labai sielojasi, matydamas 
kaip žiauriai nutautėjimas grau
žia lietuvybės pamatus. Siūlo 
net ir mėnesinę piniginę para
mą lietuvybės veiklai, bet, deja, 
neatsiranda norinčių dirbti.

Jungtinė veikla
Kaikurie asmenys dėjo dide

les pastangas jungti baltiečių 
tautas bendram darbui. Prie šio 
jungimo darbo ypač daug prisi
dėjo Jūratė Statkutė - de Rosa
les. Jos globojamas jaunimas 
jau kelinti metai veikia akty
viai. JAV ambasados augštas 
pareigūnas dr. Vytautas Damb- 
rava savo darbu labai pagyvino 
lietuvybės veiklą Karake. Deja, 
jis buvo iškeltas iš Venecuelos 
į Salvadoro valstybę augštes- 
nėm pareigom.

Jungti baltiečių tautas suma
nymas buvo labai gražus, parei
kalavęs didelio darbo. Jis buvo 
apvainikuotas trijų dienų suva
žiavimu bei plačia programa. 
Tik ateitis galės parodyti, ar už
sibrėžtas tikslas bus pasiektas. 
Baltiečių surengta paveikslų pa
roda susilaukė ypatingai gražių 
atsiliepimų. Ją aplankė keletas 
tūkstančių asmenų.

Veikėjai ir kritikai
Yra grupelė asmenų, kurie 

nuolat mielai prisideda prie vi
sokių sumanymu ir darbų atliki
mo, bet tai maža dalis. Kita da
lis laikosi nuošaliai ar visai ne
sidomi lietuviška veikla, net 
kartais kritikuoja tuos, kurie 
dirba, sakydami, kad tas visas 
darbas yra nereikalingas. Būna 
dar skaudžiau, kai tai pasako 
mūsų pačių tautiečiai. Apie šią 
karčią teisybę mes visi pagalvo
jame, bet, kaip skaudų dalyką, 
nutylime.

Š.m. gegužės mėn. Karakas 
Lietuvių Bendruomenė išrinko 
naują valdybą dviem metam. 
Valdybą sudaro: pirm. Vladas 
Mažeika, Albina Rodrigues, Pet
ras Krikščiūnas. Kultūros Fon
do valdyba: pirm. Juozas Men- 
keliūnas, Jūratė Statkutė - de 
Rosales, Julius Vaisiūnas ir Pet
ras Krikščiūnas. Naujai valdy
bai linkime geriausios sėkmės 
jų darbe, kad tėviškės žiburiai 
apšviestų jiems kelią, nurodytų 
kryptį užeiti ir į tuos namus, ku
riuose tautinė dvasia jau yra ap
mirusi.

Gyvensime viltimi, kad skaid
resnis rytojus jau nebetoli.
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Ontario Etninės Spaudos Sąjungos ekskursija autobusu aplankė kaikurias 
žymesnes Ontario provincijos vietoves, jų tarpe ir Kingstoną, kur gyvena 
dailininkai A. A. Tamošaičiai. Nuotraukoje iš kairės: dail. A. Tamošaitienė, 
“TŽ” atstovė Rasa Draugelytė, dail. A. Tamošaitis, etninės spaudos sąjun
gos pirm. VI. Mauko Nuotr. J. Kreilio

Jurgučio šeima spaudoj
Viešas susirašinėjimas su Sov. Sąjungos ambasados pareigūnu

Otavoje leidžiamas dienraštis 
“The Ottawa Journal” š.m. lie
pos 4 d. išspausdino Sov. Sąjun
gos ambasadoje tarnaujančio 
spaudos attache pavaduotojo 
Igorio Lobanovo laišką. Šiuo 
laišku autorius reagavo į tame 
pačiame laikraštyje anksčiau iš
spausdintą baltiečiams palan
kaus žurnalisto John (Jack) Best 
straipsnį apie žmonių teises 
Sov. Sąjungoje. Laiške I. Loba
novas teigė, kad Sov. Sąjungoje 
“all basic human rights are ful
ly enjoyed by the people”. ! tai 
atsiliepė keliolika laikraščio 
skaitytojų. Vienas iš jų, pasira
šęs L. C. inicialais, savo ilgame 
laiške aprašė muziko Aloyzo 
Jurgučio Lietuvoje pasilikusios 
žmonos ir dukters vargus, ban
dant gauti vizą išvažiavimui į 
Ameriką.

Atrodo, kad L. C. naudojosi 
paskutiniu Lietuvių Informaci
jos Tarnybos pranešimu (žr. “N. 
Lietuva” nr. 26), kuriame rašo
ma, kad “per paskutinius 3 me
tus Marija Jurgutis išsėmė visas 
galimybes oficialiu keliu gauti 
išvykimo vizą”. Desperatiškai 
bandydama išvykti iš Sov. Są
jungos, M. Jurgutienė š.m. ge
gužės 25 d. įteikė pareiškimą 
Vyriausiam Augščiausiojo So
vieto Komitetui ir Sov. Sąjun
gos vidaus reikalų ministerijos 
vizų skyriui, kuriuo ji atsisakė 
sovietų pilietybės. Laiško auto
rius Otavos dienraštyje klausia, 
jeigu Sov. Sąjungoje “visi žmo
nės turi pilnas teises“, kodėl M. 
Jurgutienė ir jos 13 metų duktė 
Daina yra neišleidžiamos į Va
karus pas savo vyrą ir tėvą.

Liepos 14 d. “The Ottawa 
Journal” išspausdino I. Lobano
vo atsakymą. Labai ilgame laiš
ke išdėstomos priežastys, dėl ku
rių tam tikras skaičius (pagal jį, 
labai mažas) Sov. Sąjungos pi
liečių ' nori išvykti į kitus kraš
tus, būtent, jų noras išvengti su-

Liudykime Kristy
IX ateitininkų kongresas 1971

PROGRAMA
KETVIRTADIENIS, 1977. IX. 1.
Kongresinė konferencija (Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
salėje)
2.00 Ateitininkų Federacijos konsti

tucijos pakeitimai ir papildymai 
— Vaclovas Kleiza

3.00 Ateitininkų finansai — Jurgis 
Mikaila, Paulius Alšėnas, dr. 
Vaclovas šaulys

4.30 Jaunučių veiklos formos — re
feruoja dr. A. Darnusis

6.00 Vakarienė
7.00 Užsienio ateitininkų keliuose — 

Kęstutis Sušinskas
PENKTADIENIS, 1977. IX. 2.
Kongresinės konferencijos tęsinys 
(Bond Court viešbutyje)

9.00 Ateitininkų spauda ir lei
diniai — dr. Kęstutis Keblys, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, dr. 
Jonas Dėdinas

10.30 Tiltai iš studentų į sendrau- 
. gius

Kongresas (Bond Court viešbutyje)
12.30 šv. Mišios — vysk. Charles Sa- 

latka, pamokslas — kun. dr. 
Antanas Paškus

2.00 Atidarymo posėdis
Kongreso rengėjų komiteto 
pirmininko kun. Gedimino Ki- 
jausko, SJ, žodis, Ateitininkų 
Federacijos vado dr. Petro Ki
sieliaus žodis. Paskaita “Palan
gos konferencijos sukakties

■ ženkle” — prof. Simas Sužie
dėlis

3.30 Kultūrinės ateitininkų veiklos 
perspektyvos išeivijoje ir įsi
pareigojimai ateičiai: MAS — 
dr. Mirga Girniuvienė, SAS — 
dr. Elona Vaišnienė, ASS — 
dr. Vytautas Bieliauskas

5.30 ASS bendra vakarienė
8.00 Susipažinimo vakaras. Jaunų

ėmimo ael kriminalinių nusikal
timų arba noras įsigyti privačią 
nuosavybę. Naudodamasis pro
ga, jis vėl paskleidė nemažai so
vietiškos propagandos, kaip 
pvz. jo teigimas, kad 98,4% no
rinčių išvykti iš Sov. Sąjungos 
gauna vizas, gi likusiems 1,6% 
vizų neišdavimas esantis tik lai
kinis dalykas. Jie esą sulaikomi 
dėl sekančių priežasčių: asmuo 
yra kalinamas arba tardomas 
dėl kriminalinių nusikaltimų; 
prašančio išvykti giminės yra 
nesutvarkę legalių reikalų, ypač 
tų, kurie yra materialinio pobū
džio; prašantis žino kaikurias 
valstybines paslaptis.

I. Lobanovas pažadėjo, gavęs 
informaciją iš Maskvos, viešai 
pranešti kuriai kategorijai pri
klauso M. Jurgutienė.

Nors tiems, kurie pažįsta so
vietinę sistemą, Jurgučio šei
mos neišleidimo priežastys yra 
aiškiai žinomos, visdėlto bus 
įdomu sužinoti vadinamąją “ofi
cialią” poziciją. Žinoma, I. Lo
banovas gali “užmiršti” savo pa
žadą arba iš savo viršininko 
gauti įsakymą daugiau į‘laikraš
čius neberašinėti, ypač po to, 
kai jo du laiškai iššaukė tokią 
stiprią, Sov. Sąjungos vyriausy
bei nepageidautiną skaitytojų 
reakciją.

Kadangi Aloyzo Jurgučio šei
mos likimas yra labai neaiškus, 
būtų gera, jei kanadiečiai (lietu
viai ir nelietuviai) rašytų Sov. 
Sąjungos ambasadai laiškus, rei
kalaudami ne paaiškinimo dėl 
neišleidimo, bet leidimo Mari
jai Jurgutienei ir jos dukrai 
Dainai išvykti pas savo vyrą ir 
tėvą, kuris šiuo metu gyvena Či
kagoje. (Ambasados adresas: 
His Excellency Alexander N.. 
Yakovlev, Ambassador of the 
Union of Soviet Socialist Re
publics, 285 Charlotte Street, 
Ottawa, Ont., KIN 8L5).

Korespondentas

ir savąja tautą!
' rugsėjo 1-4 d.d., Klevelande

jų ateitininkų kūryba, šokiai
ŠEŠTADIENIS, 1977. IX. 3.
10.00 (Bond Court viešbutyje) Ka

talikiškoji rezistencija ir. tau
tos likimas — dr. Vytautas 
Vardys

1.30 Gyvoji dvasia: kelias į krikš
čionišką atsinaujinimą — kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, kun. 
Antanas Rubšys, kun. Stasys 
Yla, dr. Vytautas Vygantas, 
kun. Jurgis šarauskas, sės. 
Onutė Mikailaitė.

4.00 Šv. Mišios
8.00 (Euclid High School salėje) 

Algirdo Landsbergio drama 
“Šventasis narvas”, premjera

SEKMADIENIS, 1977. IX. 4. .
10.00 Organizacinis posėdis (Bond

Court viešbutyje): AF valdy
bos pranešimai, AF kontrolės 
komisijos pranešimas, konsti
tucijos pakeitimai, nutarimai 

2.00 šv. Mišios (Bond Court salė
je) vysk. Vincentas Brizgys 
Pamokslas vysk. A. Deksnio. 
Gieda Čiurlionio ansamblis 
kompoz. A. Mikulskio Mišias 
“Už kenčiančią Lietuvą” su 
kanklių palyda

4.00 Uždaromasis posėdis (Bond 
Court viešbutyje)

7.30 Banketas-šokiai (šv. Prokovo 
salėje)

MEDUS - 
. reikalingas sveikatai 
Natūralus, nepasterizuotas.

Induose ar koriuose.
Iš bityno: 30 Dewson St., 

Toronto 4, Ont.
Eagles Nest

Telefonas 534-0563
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© PAVERGTOJE TE/ME O LIETUVIAI I’ASAULYJE
VILNIAUS TAKSIAI
Vilnius turi beveik 900 taksių su 

spiraliniu 750 vietų kelių augštų ga
ražu. Kasdien taksiais pasinaudoja 
50.000 vilniečių. Visi Vilniaus tak
siai yra aprūpinti radijo telefono ry
šiais su centrine, kuriai aparatūrą 
sukonstravo Vilniaus skaičiavimo 
mašinų gamyklos specialistai. Tak
sius galima užsisakyti telefonu, pa
skambinus į centrinę. Užsakymai 
taipgi priimami iš Vilniun skrendan
čių lėktuvų, tarptautinio Varšuvos 
traukinio. Taksiams yra naudojamos 
iš Gorkio gaunamos dviejų rūšių 
“Volgos” — Įprastinės ir su nu
leidžiamom užpakalinėm sėdynėm, 
duodančiom daugiau vietos bagažui. 
Vilniaus — Kauno greitkeliu taksiai 
kasdien perveža tiek keleivių, kad 
jiems reikėtų keturių traukinių.

REKTORIAUS PROTESTAS
Vakarų pasaulį pasiekė Kauno ku

nigu seminarijos rektoriaus kun. 
prof. dr. Viktoro Butkaus protesto 
raštas religijos reikalus tvarkan
čiam Maskvos politrukui K. Tumė
nui. Jo nuorašai taipgi buvo pasiųs
ti vysk. J. Matulaičiui-Labukui, vysk. 
L. Poviloniui, vysk. R. Krikščiūnui, 
•mons. G., Krivaičiui, kan. J. Andriko- 
niui ir kun. A. Vaičiui. Raštas at
skleidžia sufabrikuotą pasikalbėjimą 
su rektorium kun. prof. dr. V. But
kum, paskelbtą 1976 m. birželio 12 
d. sovietinei propagandai skirtame 
savaitraštyje “Moscow News” ir lie
pos 31 d. prancūziškoje “Nouvelles 
de Moscou” laidoje. Apie šį niekada 
neįvykusi pasikalbėjimą kun. prof, 
dr. V. Butkus patyrė tik iš atsitikti
nai išgirstos Vatikano radijo laidos 
su atitinkamais komentarais. Pro
testo laiške kun. prof. dr. V. Butkus 
rašo: “Jokio interviu nei angliškam, 
nei prancūziškam ‘Maskvos Naujie
nų’ savaitraščiui nesu davęs ir nie
kada su šiuo savaitraščiu jokių kon
taktų nesu turėjęs. Kas šį tariamą 
mano interviu yra parašęs, iki šiol 
niekaip negalėjau išsiaiškinti. Gai
la, kad man niekaip nepasisekė su
rasti ‘Maskvos Naujienų’ nei anglų, 
nei prancūzų kalba ir negalėjau pa
tikrinti originalinio šio interviu teks
to, tačiau Vatikano radijo perduoto
je laidoje buvo visa eilė klaidų, ku
rių iš viso joks kunigas, juo labiau 
seminarijos rektorius, negalėjo pa
daryti. Sąryšyje su visa tuo prašau 
išaiškinti, kas šį interviu mano var
du be mano sutikimo parašė, jį at
šaukti ir padaryti visa, kad ateityje 
tokių faktų nepasikartotų.” Pasikal
bėjimo sufalsifikavimas užsieniui 
skirtuose propagandiniuose Maskvos 
savaitraščiuose yra valstybinio mas
to žiauriausias žmogaus teisių pa
žeidimo pavyzdys, kuris turėtų būti 
iškeltas Belgrado konferencijoje. 
Demokratiniuose kraštuose tokių 
laikraščių leidėjai bei redaktoriai 
tuojau pat atsidurtų kaltinamųjų 
suole. Sovietų Sąjungoje nukentės 
ne jie, o greičiausiai pats kun. prof, 
dr. V. Butkus, išdrįsęs protestuoti.

ŠIAULIŲ SPORTININKAI
“Tiesos” korespondentas Sigitas 

Blėda liepos 19 d. laidoje paskelbė 
rašinį “Nusiritę nuo garbės paky
los” apie du Šiaulių vaikų ir jau
nių sporto mokyklos auklėtinius — 
A. Černiauską ir S. Vyšniauską. Pir
masis ką tik buvo išsikovojęs Lietu
vos jaunimo imtynių čempijono var
dą ir ruošėsi dalyvauti sąjunginėse 
varžybose Minske, bet buvo suimtas 
už plėšimus. Beveik tuo pačiu metu 
į milicininkų rankas pateko ir ki
tas imtynininkas S. Vyšniauskas, 
grobstęs valstybinį bei asmeninį tur
tą. S. Blėda rašo: “Susitaręs su savo 
bendrais, S. Vyšniauskas naktį iš
plėšė vienos Įstaigos kasą. Paskui 
buvo žygis į Šilėnus, kur iš klubo 
pagrobė įvairių muzikos instrumen
tų už 1247 rublius. A. Černiauskas 
su S. Vyšniausku nėra pirmutiniai, 
kurie padarytais nusikaltimais uždė
jo gėdos dėmę savajai sporto mo
kyklai. Per porą pastarųjų metų net 
šeši mokyklos auklėtiniai įvykdė 
sunkius nusikaltimus — apiplėši
mus, išžaginimus. Ir visi šeši — iš 
imtynininkų skyriaus ...” Nusikaltė
lius auginančiai sporto mokyklai va
dovauja direktorius K. Petreikis. 
Trenerių abejingumą jaunuolių auk
lėjimui liudija S. Blėdos pateikiami 
P. Tendzegolskienės ir E. Jovaišio 
pasiteisinimai. P.
pareiškusi: “Neprivalau už tėvus 
vaiką auklėti. Jei jis išpildo visus 
reikalavimus, punktualus — tai ko 
mums daugiau bereikia ...” Rankas 
nusiplovė ir E. Jovaišis: “Aš atsa
kau tik už sportines treniruotes ir 
jų rezultatus. Pritariu Tendzegols- 
kienei...”

Taip vaizduoja sovietinę statybą humoristinis laikraštis “šluota”: “O dar 
sako, kad Lietuvoje nepasitaiko žemės drebėjimų”

DEMOGRAFINIAI DUOMENYS
Duomenį! apie okupuotos Lietuvos 

gyventojus pateikia Vilniuje išleis
tas metraštis “Lietuvos TSR ekono
mika ir kultūra 1975 metais”. Iš jo 
puslapių sužinome, kad 1976 m. pra
džioje Lietuva turėjo 3.315.300 gy
ventojų, kurių 1.560.200 buvo vyrai, 
o 1.755.100 — moterys. Lyginant su 
prieškariniais duomenimis, susilauk
ta tik labai nežymaus gyventojų pa
gausėjimo — 100.000. Iš tikrųjų tas 
pagausėjimas yra gerokai didesnis, 
siekiantis 754.000, nes 1951 m. Lie
tuvoje tebuvo likę 2.561.000 gyven
tojų. Taigi, 1976 m. pradžioje jau 
buvo išlyginti karo ir Stalino teroro 
padaryti nuostoliai. (Į tą skaičių įei
na ir kolonistai rusai). Nepriklauso
mybės metais 77,1% visų Lietuvos 
gyventojų gyveno kaimuose, 22,9%
— miestuose, šis santykis dabar jau 
yra pasikeitęs miestų naudai: mies
tiečiai sudaro 57,4% gyventojų, kai
miečiai — 42,6%. Sostinė Vilnius 
1976 m. pradžioje turėjo 446.700 
gyventojų, Kaunas — 351.700, Klai
pėda — 168.500, Šiauliai — 112.200, 
Panevėžys — 94.100, Alytus — 47.- 
800, Kapsuku vadinama Marijampo
lė — 35.100, Kėdainiai — 26.300, 
Ukmergė — 25.700, Telšiai — 24.- 
700, Jonava — 24.000, Tauragė — 
23.700, Mažeikiai — 19.800, Utena
— 19.500. Liūdnai atrodo Lietuvos 
gyventojų santuokų ir skyrybų duo
menys: 1975 m. bbvo sutuoktos 23.- 
609 poros, o išsiskyrė beveik trečda
lis šio skaičiaus. Taigi, skyrybomis 
baigiasi beveik kas trečia santuoka.

TIESIA NAFTOTIEKĮ
Uralo ir Pavolgio nafta į Mažei

kius atkeliaus Polocko — Biržų — 
Mažeikių naftotiekiu, kurio ilgis yra 
442 km. Naftotiekio tiesimas buvo 
pradėtas prieš porą nepilnų metų. 
Lietuvos teritoriją vamzdžiai pasie
kė prie Rokiškio pernai vasarą, o 
dabar jie klojami N. Akmenėje. 
Apie 150 naftotiekio kilometrų jau 
pripildyta naftos. Naftotiekio tiesi
mą tikimasi užbaigti iki Spalio re
voliucijos išvakarių. Mažeikių naf
tos perdirbimo įmonė gamins ma
zutą, benziną, dizelinį kurą, tepa
lus. Valstybinės plano komisijos 
energetikos ir kuro skyriaus virši
ninko J. Choroševskio teigimu, be
veik trečdalį geležinkeliais įvežamų 
krovinių svorio sudaro naftos gami
niai. Vien tik elektros jėgainė Elekt
rėnuose per parą suvartoja 10.000 
tonų mazuto, kuriam atgabenti rei
kia kelių ešalonų.

ANSAMBLIAI VILNIUJE
Spalio revoliucijos šešiasdešimt

mečiui visoje Sovietų Sąjungoje 
rengiami meno saviveiklos festiva
liai, kuriuose programą atlieka ge
riausi ansambliai. Vilniuje toks an. 
samblių sąskrydis įvyko liepos 18-23 
d.d. Dalyvių eilėse buvo net Lenki
jos, R. Vokietijos ir Kubos ansamb
lių. šia proga liepos 21 d. prie Le
nino paminklo buvo paminėtos pri
verstinio Lietuvos Įjungimo Sovietų 
Sąjungon 37-tosios metinės. Čia bu
vo atlikta speciali programa “Mus 
jungia Lenino idėjos” su anuomet 
Lietuvą Sovietų Sąjungai pardavu
sio J. Paleckio eilėmis. “Lietuvos” 
ansamblis su operos sol. V. Baku 
programą papildė A. Cholminovo 
“Daina apie Leniną”. Suvažiavusių 
ansamblių koncertai buvo rengiami 
visose didžiosiose Vilniaus salėse, o 
baigminis įvyko Kalnų parke. Pe
dagoginis Vilniaus institutas savo 
statybinių būrių sąskrydį surengė 
Rūdninkų girioje, kur yra atstatytos 
sovietinių partizanų žeminės, įreng
tas muzėjus. Tose žeminėse kadai
se slapstėsi Maskvai tarnaujantis da
bartinis instituto rektorius Vytau
tas Uogintas, partizanų radistas.

STUDENTAI KLAIPĖDOJE
Lietuvos augštųjų mokyklų stu

dentai propagandinę duoklę sovieti
nės Spalio revoliucijos šešiasdešimt
mečiui atidavė dainų ir šokių šven
te Klaipėdoje. Centriniame “Žalgi
rio” stadijone liepos 9 d. buvo su
telkta apie 2.000 šokėjų bei daini
ninkų. žodį jiems tarė augštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo “minis- 
teris” H. Zabulis, šventės aprašyme 
minima V. Laurušo revoliucinių dai
nų siuita “Revoliucija”, masinė cho
reografo R. Tamučio kompozicija

Tendzegolskienė “Už tarybų valdžią”, choreografės
E. Morkūnienės siuita “Su Spalio 
šventėmis”, šventės užsklandai buvo 
pasirinkta L Dunajevskio “Daina 
apie tėvynę”, kurion įsijungė ir žiū
rovai. Vyriausiu dirigentu buvo kom- 
poz. K. Kaveckas, vyr. baletmeiste
riu — J. Gudavičius, vyr. režisorium 
— A. Zauka. v. Kst.

Toronto “Gintaro” ansamblio nariai Otavoje Kanados gimtadienio iškilmėse laukia eilės tautybių pasirodyme 
aikštėje prie parlamento rūmų Nuotr. V. Priščepionkos

S H A MIL TO V ’11
IŠ VYSK. M. VALANČIAUS LI

TUANISTINĖS MOKYKLOS vedėjo 
pareigų pasitraukusiam mokyt. Jo
nui Mikšiui spalio 1 d. rengiamas 
pagerbimas. Be oficialios dalies, bus 
šilta vakarienė ir pasilinksminimas, 
grojant Benni Ferri orkestrui. Ta 
proga bus pristatytas Kazys Mileris 
— naujasis mokyklos vedėjas. Litua
nistinės mokyklos tėvų komitetas 
kviečia visus dalyvauti pagerbime 
bei išreikšti padėką J. Mikšiui už jo 
27 m. darbą šeštadieninėje mokyk
loje. Pakvietimai pradedami platinti 
rugpjūčio 21 d. po pamaldų. Jie gau
nami pas tėvų komiteto ižd. J. Sa
dauską tel. 549-8059.

PAS BUVUSĮ nepriklausomos 
Lietuvos ir Kanados šachmatų meis
terį Povilą Vaitonį lankėsi buv. Lie
tuvos futbolo ir ledo ritulio rink
tinės žaidėjas iš pavergtos Lietuvos 
Juozas Klimas. Svečias Amerikos 
kontinente renka medžiagą knygai 
apie Lietuvos sportinį gyvenimą. 
Tad prie vaišių stalo svečias iš Kau
no pasidalino mintimis ir gavo in
formacijos iš pakviestų svečių apie 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas _

830 Main Street East, telefonas 544-7125 E ALsiA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

yLiepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $9,000,000.

• Bilietai, rezervacijos, kainos Į Lietuva ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

11111'!!.

TRAVEL 
SERVICE

58 JAMES ST. N. Travel
HAMILTON
525-8686

REPRESENTATIVE

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

Lietuvos ir Kanados sportinį gyve
nimą.

SOL. R. DAUNORO koncertas 
Hamiltone bus rugsėjo 17 d. K. B.

SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ bu
vo sėkminga. Liepos 24 d. A. Pa- 
dolskio gražioje sodyboje susirinko 
daug svečių iš Toronto, Hamiltono, 
St. Catharines, Brandfordo, Paris ir 
kitų, miestų. Buvo atvykusi J. Čep- 
lienė, St. Jokūbaitis su žmona, J. 
Petrauskas ir kt. St. Jokūbaitis, at
liekant Onos Poškienės vardo įamži
nimo apeigas, pasakė patriotinę kal
bą.

Į SLA gegužinę kas metai vis dau
giau atvyksta ir kanadiečių, kurie 
noriai perka loterijos bilietus ir 
lietuvišką maistą. Arūno Šetiko gra
ži lietuviška muzika visus linksmi
no. šoko lietuviai ir kitataučiai.

Dalyvis
SLA 72-ROS KUOPOS loterijos 

laimingieji bilietai buvo: $25: nr. 
311; po $10: nr. 146, 227, 240, 280, 
603; po $5: nr. 82, 89, 216, 232, 427, 
728, 775, 919, 940, 1002. J. Š.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. . 6% 
santaupas ............... .. 7 %
term, depozitus 1 m. 81/4 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas . 11% 

nekiln. turto pask. . 93/ą %

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų

KANADOS RINKTINĖS ŠAULĖS 
rengia gegužinę rugpjūčio 28, sek
madienį, Hamiltono liet, medžioto
jų ir žūklautojų šaudykloje (prie 
Kalcdonijos) ir visus maloniai kvie
čia atsilankyti.

A.a. VYTAUTAS P. KAŽEMĖKAS, 
dar jaunas ir sveikai atrodantis tau
tietis, krito staiga širdies smūgio iš
tiktas ir, greitosios pagalbos nuvež
tas į General ligoninę, buvo rastas 
jau mirusiu. Iš darbo grįžęs, pajuto 
spaudimą krūtinėje ir jau rengėsi 
eiti poilsio, bet staiga baisus skaus
mas krūtinėje sustabdė 53 metus 
plakusią širdį. Liepos 25 d. po gedu
lingų pamaldų AV par. šventovėje 
velionis buvo palaidotas Mississau- 
gos Šv. Jono liet, kapinėse. Giliame 
nuliūdime liko a.a. Vytauto mylima 
žmona Aldona, dukrelės — Ramunė 
ir Daiva, našlė motina, broliai — 
Jonas ir Vladas, uošviai Pinkevi- 
čiai, pas kuriuos velionis visą laiką 
ir gyveno. Liūdi ir visa Hamiltono 
lietuviškoji visuomenė, netekusi vėl 
vieno savo brangaus tautiečio.

A.a. Vytautas-Pranas, čia prigiju
siu vardu vadinamas Fricka, buvo 
gimęs Lietuvoje 1924 m. gegužės 15 
d. Rokiškyje baigė pradžios mokyk
lą ir gimnaziją. Rusams sugrįžtant į 
Lietuvą, su tėvais pasitraukė į Vo
kietiją. Karui pasibaigus, brolis per 
R. Kryžių buvo atsiėmęs juos visus 
į Švediją. Bet ten gyventi jie nepa
siliko — 1949 m. emigravo į Kana
dą ir apsigyveno Hamiltone. Čia jis 
su savo broliais buvo įsteigęs ak
menų apdirbimo įmonę. Paskutiniu 
laiku jis tik vienas tuo besivertė. 
Hamiltono gyvendamas, susipažino 
ir vedė montrealietę Aid. Rinkevi
čiūtę. Išaugino ir išmokslino dvi 
dukreles, kurių viena jau ištekėjusi. 
Buvo šeimos žmogus, geras jos ap
rūpintojas. Dirbo ilgas valandas, ne
daug galėdamas kur ir išeiti. Tole- 
rantas, malonus ir įdomus žmogus. 
Visi, kurie pažinome velionį, nega
lėsime greit apsiprasti, kad jo jau 
nebėra. Gėlėse paskendusiame kars
te matai jau nutilusį, tik prieš ke
lias dienas matytą gyvą, besišyp
santį veidą. Ir pradedi suprasti, kad 
gyvenimas tikrai yra labai trapus, 
kad labai jau nežinoma mūsų ryto
jaus diena. K. Mileris

Į LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
MOKYTOJŲ SAVAITĘ Dainavoje 
rugpjūčio 14-21 d.d. vyksta J. A. 
Mikšiai ir K. Mileris. Lietuvių mo
kytojų savaitėje mokytojai disku
tuoja lituanistinių mokyklų moky
mo metodus, programas. Ten jie su
pažindinami su naujais vadovėliais 
ir naujausiomis mokymo priemonė
mis.

MŪSŲ “AIDAS” rugpjūčio 6 d. 
išskrido savo seniai planuotom gast
rolėm į P. Ameriką. Choro išleisti 

(Nukelta į 9-tą psl.j

J A Valstybės
I 1977 M. PAVERGTŲ TAUTŲ 

SAVAITĘ, paskelbtą prez. J. Carte- 
rio, šį kartą reagavo Sovietų Sąjun
gos ambasada Vašingtone, išsiunti- 
nėdama amerikiečių ir net lietuvių 
spaudai propagandini Vytauto Zen
kevičiaus raštą. Pastarasis dabar yra 
tituluojamas Lietuvos “užsienio rei
kalų ministeriu”, pakeitusiu Leoka
diją Diržinskaiię ■ Piliušenko. Vil
niuje jis priima iš Maskvos atvežtus 
diplomatus, nors iš tikrųjų sovietų 
okupuota Lietuva neturi jokio tie
sioginio ryšio su užsieniu. Savo pa
reiškime jis bandė įrodinėti, kad Lie
tuvoje yra visiška laisvė ir kad Pa
vergtų Tautų Savaitė turi būti pa
naikinta, nes ji tėra šaltojo karo lie
kana. V. Zenkevičius rašo apie emi
graciją iš Lietuvos nepriklausomy
bės metais, teigdamas, kad dabar vi
siems užtenka darbo, tačiau visiškai 
nutyli masinius Stalino laikų trėmi
mus į Sibirą, dešimčių tūkstančių 
lietuvių pasitraukimą į laisvuosius 
Vakarus II D. karo pabaigoje. Jo tei
gimą, kad šiandien Lietuvoje yra vi
sos žmogaus laisvės, pradedant kal
bos bei sąžinės ir baigiant religijos, 
net demonstracijų, sugriauna beveik 
tuo pačiu metu mūsų spaudą pasie
kęs Kauno kunigų seminarijos rek
toriaus kun. prof. dr. V. Butkaus 
raštas, demaskuojantis “Moscow 
News” propagandistų sufabrikuotą 
pasikalbėjimą apie tariamą religijos 
laisvę, nors tokio pasikalbėjimo jis 
jiems niekada nebuvo davęs ir apie 
jį sužinojo tik iš Vatikano radijo.

MUZ. ALFONSUI MIKULSKIUI, 
Čiurlionio ansamblio vadovui Kleve- 
lande, padaryta operacija. Pacientas 
jau yra grįžęs namo ir sveiksta žmo
nos Onos priežiūroje. Čiurlionio an
samblis, užbaigęs vasaros atostogas, 
naują sezoną pradeda rugpjūčio 15 
d. Pirmasis jo pasirodymas bus at
eitininkų kongrese Klevelande,' kur 
giedos A. Mikulskio sukurtas Mišias 
“Už kenčiančią Lietuvą”.

SIMAS KUDIRKA baigė rašyti sa
vo atsiminimus iš sovietinių kon
centracijos stovyklų bei kalėjimų. 
Juos sekančiais metais išleis Scrib
ner and Sons leidykla, šį rudenį žiū
rovus pasieks jau baigtas kurti fil
mas “The Defection of Simas Ku
dirka”, vaizduojantis jo tragediją 
bei išlaisvinimą.

JUOZEI AUGAITYTEI, buvusiai 
Kauno operos solistei, liepos 21 d. 
padaryta sėkminga atviros širdies 
operacija. Ji sveiksta Medical Col
lege of Penna ligoninėje, 305-F kam
baryje, 330 Henry Ave., Philadel
phia, Pa. 19126. Ilgesni laiką turės 
gydytis ligoninėje ir namie.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO 
sodelį papuošė trečias paminklinis 
kryžius mirusio kun. ir skautininko 
Jono Raibužio, SJ, atminimui. Pas 
A. Paskočimą jį užsakė Čikagos jū
rų skautai. Kryžius bus pašventintas 
šį rudenį. Jaunimo Centras savo 20 
metų veiklos sukakti paminės spalio 
2 d. akademine dalimi su menine 
programa, pokyliu, jaunimo organi
zacijų rengiama muge.

VYSK. V. BRIZGIO PAGERBIMĄ 
auksinės kunigystės proga Niujorke 
rugsėjo 25 d. surengs šio miesto 
LB apygardos valdybos sudarytas 
komitetas. Tas pats komitetas rūpi
nasi ir Lietuvių Bendruomenės dvi- 
dešimtpenkmečio paminėjimu gruo
džio 3 d.

PREL. JONO AMBOTO stipendi
jų fondas lietuvių kilmės jaunuo
liams Hartforde birželio 26 d. pa
skyrė 10 stipendijų po $300. Fon
das, įsteigtas šv. Trejybės parapi
jiečio G. Griškos iniciatyva a. a. 
prel. J. Amboto atminimui, per 15 
metų jau paskyrė 94 stipendijas, 
kuriom lėšos buvo sutelktos asine- 
ninėmas aukomis.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ JAU

NIMAS birželio 19 d. Buenos Aires 
mieste paminėjo penktąsias Romo 
Kalantos mirties metines, kartu pa
gerbdamas ir kitus žuvusius didvy
rius. Jiems skirtas Mišias Aušros 
Vartų šventovėje atnašavo kun. A. 
Steigvilas, taręs ir jautrų šiai progai 
skirtą žodį. Po Mišių jaunimas gėlių 
puokšte papuošė lietuvišką kryžių 
parapijos kieme. Iškilmė užbaigta V. 
Barzdžiaus kalba ir bendra malda.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RAS jaukiu pobūviu atšventė Anta
nų, Jonų, Petrų, Povilų ir Vladų var
dines. Susilaukta tiek dalyvių, kad 
visiems neužteko vietos. Juos šeimi
ninkės pavaišino skaniais pietumis. 
Patarnavo jaunimas. Pirm. J. Mičiū- 
das visus varduvininkus pakvietė 
scenon, pasveikino ii- apdovanojo ci
garais. Dalyvių eilėse buvo ir sve
čias Pablo Lopez. Susižavėjęs lietu
vių veikla, jis padovanojo 50.000 
pezų Argentinos Lietuvių Centrui.

Brazilija
LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ 

Sao Paulo mieste sukūrė inž. Nelso
nas P. Satkūnas ir mokytoja Danutė 
šukytė. Jaunuosius liepos 5 d. pa
laimino prel. P. Ragažinskas.

VI P. AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS įvyks 1978 m. vasario 
2-5 d.d. Urugvajuje, Montevideo 
mieste, su prieškongresine jaunimo 
stovykla. Kongrese negalės dalyvau
ti Brazilijos lietuviai, neturintys jos 
pilietybės. Tokiems asmenims, vyks
tantiems Urugvajun, Paragvajun, 
Argentinon, reikia palikti valstybi

niame banke apie $1.000 užstatą vie- 
neriem metam be' jokių palūkanų. 
Toks užstatas privalomas ir Brazili
jos piliečiams, jeigu jie vyksta į 
kitus pasaulio kraštus. Kartais susi
laukiama išimčių.

Urugvajus
URUGVAJAUS LIETUVIŲ KUL

TŪROS DRAUGIJOS valdybon iš
rinkti: pirm. V. Josponis, vicepirm. 
B. Lasauskas, jn., I sekr. T. Dorely- 
tė, II sekr. A. Puodžiūnaitė, I ižd. 
J. Kamandulis, jn., II ižd. B. Basan- 
ta ir narys S. Kaminskas. Revizijos 
komisiją sudarė dr. A. Stanevičius, 
V. Cieslinkas ir G. Mačanskas.

“ĄŽUOLYNO” ANSAMBLIS savo 
veiklos 9 metų sukaktį paminėjo 
specialia švente, kurioje, be ąžuolie- 
čių, dalyvavo vokiečių grupė “Los 
Alpines”, ispanų “Islas Canarias”, 
urugvajiečių grupė “Romance Ame
ricano”. šiai šventei ąžuolyniečiai 
uoliai ruošėsi su vadove S. Štende- 
lyte ir akordeonistu A. Siniausku. 
“Ąžuolyno” ansamblis taipgi dalyva
vo V-tojo televizijos kanalo progra
moje su penkiais mūsų tautiniais šo
kiais.

Britanija
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĘ 

Londono lietuviai paminėjo Šv. Ka
zimiero šventovėje kun. dr. J. Sake- 
vičiaus atlaikytomis Mišiomis ir pa
mokslu, kuriame jis taipgi priminė 
Dariaus ir Girėno 44-ąsias žuvimo 
metines. Pamaldose dalyvavo būrys 
svečių iš JAV ir Londono tautinių 
šokių grupės “Lietuva” jaunimas. 
Pavergtų tautų savaitės minėjimą 
Caxton salėje surengė Britų Sąjunga 
Europos Laisvei, bet nekokį įspūdi 
dalyviams paliko fašistinės grupės 
platinamas laikraštis “Action”, dali
nami atsišaukimai, pasisakantys 
prieš Bendrąją Europos Rinką. Pa
skaitininkas R. Body, parlamento na
rys, buvo pakviestas kalbėti apie ko
munizmo pavojų Europai, bet iš jo 
kalbos susidarė Įspūdis, kad šiandien 
didesnį pavojų Europai sudaro Bend
roji Rinka ir Europos seimas. Pa
vergtų tautų savaitės renginys tapo 
eiliniu susirinkimu, raginančiu Bri
taniją pasitraukti iš Bendrosios Rin
kos, nedalyvauti Europos parlamen
to rinkimuose. Nusivylę dalyviai no
rėtų atsiriboti nuo tokių organizaci
jų, kurios pavergtas tautas panaudo
ja savo reikalams.

Vokietija
LOS ANGELES LIETUVIŲ jauni

mo ansamblis “Spindulys” su savo 
vadove O. Razutiene liepos 21-23 d. 
d. viešėjo Vasario 16 gimnazijoje, 
aplankė įdomesnes šios apylinkės 
vietoves. “Spindulio” tautinių šokių 
bei dainų koncertą liepos 22 d. va
karą Vasario 16 gimnazijos kieme 
surengė Romuvos LB apylinkės val
dyba, vadovaujama pirm. R. Ten- 
dzegolskio. Programą stebėjo apie 
60 tautiečių. Sveikinimo ir padėkos 
žodį tarė pirm. R. Tendzegolskis, Va
sario 16 gimnazijos kuratorijos val
dybos pirm. kun. A. Bernatonis.

TRADICINĘ VASAROS ŠVENTĘ 
Miesau LB apylinkės valdyba pradė
jo kun. Br. Liubino Mišiomis ir pa
mokslu Elsbacho šventovėje. Litur
ginius skaitymus atliko klierikas A. 
Stalioraitis, svečias iš Romos. Po pa
maldų apie 50 tautiečių susirinko dr. 
St. Sereikos sodelyje, kur buvo pra
vestos sporto varžybos vaikams. Ol
ga Sereikaitė, 13 metų, susilaužė rak
tikaulį. Dalyvių eilėse buvo net trys 
gydytojai. Pirmąją pagalbą suteikė 
jai dr. V. Totoraitis. Šventėn buvo 
atvykęs ii' VLB krašto valdybos ižd. 
R. Tendzegolskis.

AUKSINĮ VIENUOLIŠKO GYVE
NIMO jubilėjų Neumuensteryje pa
minėjo lietuvaitė seselė Petra (Ona 
Augaitytė), priklausanti šv. Elzbie
tos vienuolijai. Dvi dienas truku
sias šios sukakties iškilmes jai su
rengė Šv. Elzbietos vienuolija ir Šv. 
Vicelino parapija. Seselė Petra, tu
rinti jau 77 metus amžiaus, seka lie
tuvišką spaudą, domisi tautiniais šo
kiais ir lietuviškomis dainomis. Nors 
darbuojasi tarp svetimtaučių, randa 
laiko aplankyti lietuvius bei su jais 
pabendrauti.

Italija
TĖVŲ MARIJONŲ CENTRO kop

lyčioje Romoje liepos 24 d. dvigubą 
sukaktį paminėjo du lietuviai mari
jonai kunigai — dr. Juozas Vaišno
ra ir dr. Jonas Sakevičius. Abu jie 
yra marijampoliečiai, pirmuosius 
vienuolinius Įžadus padarę 1927 m., 
kunigais įšventinti 1932 m. Taigi, 
šiemet jiems sukako 50 vienuolinio 
gyvenimo metų ir 45 kunigystės. 
Mons. Kl. Razmino pranešimu, su
kaktuvininkai Mišias koncelebravo 
su generaliniu Tėvų marijonų vado
vu kun. J. Sielskiu ir jo pavaduoto
ju kun. D. Petraičiu. Jiems skirtą 
pamokslą pasakė Tėvų marijonų ge
nerolas vysk. C. Sipovičius. Iškilmė
je dalyvavo Romoje gyvenantys Tė
vai marijonai, Vatikano vienuolių 
kongregacijos atstovai, Šv. Kazimie
ro kolegijos rektorius prel. L. Tula- 
ba, vicerektorius prel. P. Jatulis ir 
kiti lietuviai kunigai. Kun. dr. J. 
Vaišnora šiuo metu gyvena Romoje, 
rūpinasi arkiv. J. Matulaičio paskel
bimo palaimintuoju byla, dirba lie
tuviškame Vatikano radijo skyriuje. 
Kun. dr. J. Sakevičius vadovauja Šv. 
Kazimiero parapijai Londone, Brita
nijos sostinėje.



“Daugiau aukosiu tautos reikalams” Amerikos ir sovietu leidėjų derybos
Šiandien visiems laisvojo pa

saulio lietuviams tenka daugiau 
aukoti mūsų tautos reikalams. 
Vieni tautiečiai tiems reikalams 
duoda gausią auką, kiti — sim
bolinę. Yra tautiečių, kurie tau
tos reikalams neduoda jokios 
aukos.

Gražų pavyzdi parodė Jonas 
Kibickas, gyvenąs Sudbury, 
Ont. Jis šiais metais Tautos 
Fondo atstovybei Kanadoje at
siuntė 1000 dolerių. Kai pasitu
rintis lietuvis duoda didesnę au
ką Tautos Fondui, nieko nuo
stabaus, bet tikrai nuostabu, kai 
1000 dolerių tam tikslui aukoja

JONAS KIBICKAS, paaukojęs Tau
tos Fondui 1000 dolerių

Teiktina visokeriopa pagalba
S. ŠETKUS

Yra gaila ir nuostabu, kad lie
tuvių tarpe, lietuviškoje išeivi
joje atsiranda balsų prieš Bra
žinskus. Balsų, kartais- tiesiog 
paimtų iš sovietų spaudos. Jau 
vien tas faktas, kad gali kuris 
lietuvis sutapti, kad ir retkar
čiais, su Lietuvą smaugiančio 
okupanto propaganda, kažkaip 
netelpa į galvą.

Ar gi ta propaganda nėra nu
kreipta j tautos gyvybės siūlus? 
Į tuos siūlus, kuriuos tiesiog 
■didvyriškai palaiko pavergta 
mūsų tauta? Kaip besakytu- 
mėm, tauta veda žūtbūtinę kovą 
už gyvybę. Niekas pasaulyje ne
gali pralenkti sovietų demoniš
kumo šiuo atžvilgiu. Nepastebi
mai iščiulpiami lietuviškumo sy
vai, nepastebimai Įliejami rusiš
ki. Tam rafinuotumui okupan
tas turi neribotus kiekius kapi
talo, armiją gerai treniruotų 
tautinės sąmonės žudytojų. Bal
tijos kraštai, kaip ir carų lai
kais, turi tapti grynai rusiška te
ritorija, kad rusų tauta am
žiams turėtų garantuotą priėji
mą prie Baltijos jūros — lango 
Į pasaulį.

Kokios tad priemonės šioje 
žūtbūtinėje kovoje už tautos gy
vybę gali būti kritikuotinos? 
Juk tėvas ir sūnus Bražinskai 
seniai galėjo nueiti tarnauti 
okupantui, kaip daugelis kad 
nuėjo, teisindamiesi, esą lietu
vis gali būti geresnis saviems 
žmonėms, negu rusas. Praktika 
jau seniai įrodė, kad taip nėra. 
Nėra ir būti negali, nes tokie 
lietuviai tampa botagais, net 
kirviais rusų rankose. Jie negali 
nebūti aštrūs. Jei tokie nebus, 
liks numesti į šalį arba visai su
naikinti.

Bražinskai tačiau rusams - so
vietams tarnauti nenuėjo, Jie 
pasirinko kovą už savo, kitų lie
tuvių ir visos tautos laisvę. Jei 
okupantas aptvėrė pavergtą 
kraštą kalėjimo tvora, neperei
nama jokiais būdais, tai Bra
žinskams beliko jieškoti kito ke
lio, tokio, kur jų negalėjo pa
kirsti iš bokšto paleistas šūvis, 
kur okupanto sargai turėjo irgi 
rizikuoti. Galėjo dėlto žūti Bra
žinskai.

Laisvo pasaulio lėktuvo paly
dovės tokiais atvejais nekaišio- 
ja savo galvų. Niekas iš jų to ir 
nereikalauja, išskyrus sovietus. 
Dėlto jie, o ne Bražinskai, yra už 
tai kalti. Vienas tautietis rašo, 
esą dėl tokio Bražinskų pasielgi
mo visų lėktuve buvusių kelei
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nepasiturintis tautietis, pensi- 
ninkaująs jau 14-tus metus.

J. Kibickas Į Kanadą atvyko 
1927 m. Keletą metų turėjo 
daug vargti, bet nenuėjo antilie
tuviškais keliais, kaip tai pada
rė dalis lietuvių, j Kanadą atvy
kusių 1927-29 m. J. Kibickas sa
vo kuklias santaupas yra pasky
ręs savo artimųjų šelpimui pa
vergtoje Lietuvoje. Jis Į Lietu
vą išsiuntė siuntinėlių už 24.000 
dolerių. Kai okupantai labai pa
kėlė muitus dovanų siuntinė
liams, J. Kibickas pasakė: “Da
bar daugiau aukosiu tautos rei
kalams”. Ir jis tą sprendimą 
vykdo: dabar Tautos Fondui pa
aukojo $1000, 1973 m. j Kana
dos Lietuvių Fondą Įnešė $1000, 
1972 m. Lietuvos Katalikų 
Bendrijai — $100, neskaitant 
mažesnių aukų. Paskutiniu lai
ku J. Kibickas Tautos Fondui 
kasmet aukodavo po $50, kai to
kių aukų retai sulaukiama iš 
profesijonalų.

Jonui Kibickui už stambią au
ką Tautos Fondui reiškiu nuo
širdžią padėką ir linkiu sėkmin
gų pensininko-dienų.

Juozas Vaičeliūnas,
Tautos Fondo atstovybės 

Kanadoje pirmininkas

vių gyvybė atsidūrė pavojuj. Ne
būtų atsidūrę, jei palydovė bū
tų pasielgusi taip, kaip elgiasi 
viso laisvo pasaulio palydovės.

Negalima lyginti Bražinskų 
žygio su laisvų kraštų gangste
rių veiksmais. Šių motyvai daž
niausiai būna padiktuoti sava
naudiškų asmeninių interesų. 
Gi tikri tautos interesų kovoto
jai nesivadovauja egoistiniais 
motyvais. Nuostabu tad, kad 
lietuvių tarpe atsiranda tokių 
žmonių, kurie to nesupranta, 
kaltina Bražinskus tuo, kuo yra 
kaltinami šių kraštų padaužos. 
Vieni grobia lėktuvus, kiti tur
tingus žmones, treti plėšia ban
kus. Pilni kalėjimai tokių žmo
nių. Lyginti juos su Bražins
kais yra visiškas siauraregišku- 
mas, įsijungimas į okupanto 
frontą, paniekinimas mūsų tau
tos laisvės pastangų. Tai smūgis 
į nugarą Bražinskams tada, kai 
jie ir taip yra prislėgti toli sie
kiančio o k u p a n t o .kumščio. 
Tiems lietuviams, kovojantiems 
su sovietine vergija, reikia viso
keriopos pagalbos, o ne smūgių.

Tokių savuosius plakančių 
lietuvių elgesy negalima neįžiū
rėti okupanto propagandos pa
sekmių. Nors visi žino tą melo 
propagandą, visdėlto kažkokiu 
būdu vienas kitas jai pasiduo
da, palaiko mintį, jog gera lan
kyti pavergtą Lietuvą, gera siųs
ti ten jaunimą, nes Lietuvoje 
yra “didelių' dalykų”. Deja, tie 
visi “dideli dalykai” nėra su
kurti Lietuvos naudai, bet rusų 
tautos geresniam ir greitesniam 
įsitvirtinimui Baltijoje. Nėra jo
kia paslaptis, kad Baltija yra 
pavirtusi viena didžiausių sovie
tų karinių bazių.

Prieš ką tos bazės? Kas puls 
Sovietų Sąjungą per Baltiją, kai 
puolimui yra tūkstantį kartų ge
resnių bei erdvesnių sričių. Ki
niečiai nepuls per Baltiją. Kam 
tad tuos taikius kraštus paversti 
rusų mašinerijos kamšatimi? 
Atsakymas paprastas, dar Leni
no išdėstytas. Tokioje mašineri
joje negali išlikti jokia tauta. 
Tik rusai ne tik išliks, bet ir ne
pajudinamai įsikurs. Už kiek
vieną prosovietišką žodį oku
pantas atlygina ne tik meda
liais, bet ir automobiliais. Paka
likai gyvena gerai. Dedasi gud
riais, “mokančiais kovoti” lietu
viais. Patenkinti ir išeivijos pro
sovietiniai simpatikai, nes ii' 
tiems nemaža iš to nauda. Bet 
tai ne kova. Okupantas nėra 
toks neapdairus. Kova tegali bū
ti tiesi ir griežta.

PREL. J. BALKONAS, dalyvavęs sibirinių trėmimų minėjimuose Toronte 
ir Otavoje. Nuotraukoje — kalba anglikonų šv. Mato šventovėje Otavoje, 
kur dalyvavo baltiečiai, ukrainiečiai ir penki vyskupai

Vyskupai baltiečių iškilmėje
Otavos lietuviai, latviai ir es

tai jau penkti metai minėjo 
1977. VI. 15 sibirinius trėmi
mus kartu su ukrainiečiais. 
Bendra minėjimo tema — bal- 
tiečių ir ukrainiečių tautų kan
čios sovietų okupacijoje. Ukrai
niečių šių laikų istorijoje skau
džiausias įvykis buvo 1932-33 
m. dirbtinis badas Ukrainoje, 
kurio metu mirė 6 milijonai 
žmonių.

Ekumeninės pamaldos ir re
liginis koncertas atliekami ke
turių tautybių dvasiškių ir me
nininkų, bet jau antri metai sa
vo pritarimą ir paramą teikia 
čekoslovakai, gudai, lenkai ir 
vengrai, atsiųsdami savo atsto
vus į minėjimą.

Minėjimas rengiamas Šv. Ma
to anglikonų šventovėje, kurios 
vadovybė visada, nuoširdžiai jį 
remia ir jame dalyvauja. Tuo 
būdu minėjime susijungia kata
likai, liuteronai, ortodoksai, Ry
tų apeigų katalikai ir angliko
nai.

Augštieji dvasiškiai
Iškilus šių metų momentas 

buvo 5 vyskupų, lietuvių proto- 
notaro dalyvavimas. Atvyko A. 
Lūsis — latvių liuteronų arki
vyskupas, I. Borecky — ukrai
niečių katalikų vyskupas, Ni
cholas — ukrainiečių ortodoksų 
vyskupas, K. Raudsepp — estų 
liuteronų vyskupas, Robinson— 
rytinės Kanados anglikonų vys
kupas ir prel. J. Balkūnas — 
šv. Sosto protonotaras. Visi 
trumpai kalbėjo apie sovieti
nius persekiojimus bei prie
spaudą. Išsamiausiai ir svariau
siai kalbėjo prel. J. Balkūnas. 
Jo suglaustos, vaizdingai per
duotos mintys strigo kiekvie
nam į širdį. Po minėjimo daug 
įvairių tautų atstovų jį sveikino 
už aiškią ir įspūdingą kalbą.

Ekumeninėse pamaldose iš
traukas iš Šv. Rašto gimtosio
mis kalbomis skaitė vietiniai 
dvasiškiai: kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, ukrainiečių ortodoksų 
kun. N. Rauliuk, latvių liutero
nų kun. E. Lange, katalikų uk
rainiečių kun. S. Chmilar. Estų 
liuteronų vysk. K. Raudsepp pa
sakė pamokslą.

Religinis koncertas
Augšto lygio koncerto pro

gramoje Nora-Mall Kerson, es
tė smuikininkė iš Toronto, pa
grojo “Avė Maria” (Gounod) ir 
“Allegro moderato” (Haendel). 
Vargonų muzikė Anita Ran
dans, latvė, iš Toronto, atliko 
“Intermezzo” (Pavasars), “Im
provisation of the Pascal Lamb” 
(Tournemier) ir akompanavo 
solistams .

Ukrainiečių ortodoksų cho
ras, vad. J. J. Tokaryk, atliko 
“Cherubim” ir “Lord’s Prayer” 
(abu Tereščenko). Sol. Gina 

Čapkauskienė iš Montrealio jai 
įprastu muzikalumu pagiedojo 
progai pritaikytas giesmes “Pie
ta signore!” (A. Stradello), “O, 
Kristau!” (St. Gailevičiaus iš 
Toronto) ir “O vos omnes” (T. 
Dubois). Tai buvo stipriausia re
liginio koncerto dalis. Įspūdin
gai skambėjo neseniai St. Gai- 
levičjaus sukomponuota giesmė 
“O, Kristau!”.

Minėjimo pradžia ir užbaiga
Minėjimas buvo pradėtas vė

liavų įnešimu, palydint tauti
niais himnais, iškilminga 5 vys
kupų bei 7 kitų dvasiškių pro
cesija ir kankinių vainiko iš 
spygliuotų vielų padėjimu. Vai
nikas simbolizavo išvežtųjų ir 
ištremtųjų vargus Sibiro sto
vyklose.

Pabaigoje visi dvasiškiai kar
tu iškilmingai sukalbėjo “Tėve 
mūsų” ir iškilminga procesija 
kartu su vėliavomis užbaigė iš
kilmes.

Minėjime dalyvavo per 500 
asmenų, jų tarpe dvasiškių iš 
kitų Otavos bendruomenių, Ka
nados United Church modera
toriaus pavaduotojas, sen. P. 
Yuzyk, sen. C. W. Carter, par
lamento nariai dr. S. Haidasz, 
K. Robinson, O’Connell ir kiti. 
Po minėjimo dvasiškiai, koncer
to atlikėjai, parlamentarai ir 
visų tautybių atstovai buvo pa
vaišinti kava Šv. Mato par. pri
ėmimų salėje.

Jungtinis baltiečių minėji
mas, pasikviečiant kitas tauty
bes, ir ekumeninės pamaldos, 
įtraukiant įvairių religijų dva
siškius, yra tikrai vertingas 
bendradarbiavimas. Tai daug 
padeda iškelti lietuvių ir kitų 
tautų vargus Sovietų Sąjungoje 
ir žmogaus teisių laužymą. Pa
našūs jungtiniai minėjimai jau 
rengiami ir kitose vietovėse, 
nors gal kiek kitokio pobūdžio. 
Ypač mažesnės kolonijos turėtų 
stipriau išvystyti bendradarbia
vimą tokių minėjimų proga su 
kitomis tautybėmis ir kitomis 
religinėmis bendruomenėmis.

Dns.

Baltiečių žygis
Baltiečių žygio už žmogaus 

teises vykdomasis komitetas ga
vo dėmesio vertą laišką, parašy
tą angliškai penkiolikos metų 
j aunuolio, kuris ketvirtadaliu 
savo kilmės yra lietuvis. Jam žy
gio komitetas nusiuntė informa
cinės literatūros, o tėvui — laiš
ką. štai to jaunuolio laiško ver
timas.

“Mielieji, Aš esu lietuvių kil
mės penkiolikmetis. Šiais me
tais aš labai susidomėjau disi
dentų sąjūdžiu baltiečių kraš
tuose. Aš labai rimtai galvoju 
pasirinkti' profesiją, kuri liečia 
disidentų sąjūdį, ypač Lietuvo- 
j e. Kai išgirdau apie baltiečių 
žygį už žmogaus teises, labai su
sidomėjau.

Deja, turiu problemą. Mano 
tėvas, būdamas tik iš dalies lie
tuvių kilmės, labai abejoja, ar 
leisti mane į Vašingtoną su Niu
jorko valstijos miesto jaunimo 
grupe. Man reikia jūsų pagal
bos jam įtikinti, kad yra svar
bu pritraukti kiekvieną galimą 
asmenį. Kai šis klausimas išky
la, jis sako: “leisk kam nors ki
tam tai daryti”. Aš suprantu, 
kad turiu prisidėti prie baltie
čių kraštų išlaisvinimo, nors ir 
maža dalimi.

Prašau siųsti visą literatūrą 
apie žygį man. Taip pat asme
niškas jūsų laiškas mano tėvui 
gal padės: aš taip noriu vykti!

Dėkoju jums jau dabar už jū
sų pastangas ‘įtikinti’. Aš būsiu 
visados dėkingas ”

šiuo metu vyksta privačių 
Amerikos leidėjų ir valstybinių 
Sovietų Sąjungos leidyklų atsto
vų svarbios derybos. Tikimasi 
susitarti dėl abiem pusėm pri
imtino protokolo teksto. Ame
rikiečių leidėjai, kurie veda de
rybas nepriklausomai nuo savo 
vyriausybės, tikisi, kad tokio 
protokolo pasirašymas išplės 
rašytojų išraiškos laisvę ir su
stiprins kultūrinius ryšius tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
“Helsinkio sutarties dvasioje”.

“Mes mėginame išgauti iš ru
sų daug prėciziškesnę sutartį, 
kurioje nebūtų pasitenkinimą 
banalybėmis apie ‘taiką ir pa
žangą’ ”, pareiškė vienas ame
rikiečių leidėjų, dalyvaujančių 
privačiose derybose. “Kaip vers
lininkai, mes esame pripratę 
prie tikslių ir tvirtų sutarčių. 
Mes nenorime protokolo, kuris 
tesako, jog saulė teka rytuose ir 
leidžiasi vakaruose”.

Šiuo metu amerikiečių pasiū
lytasis protokolo tekstas svars
tomas Maskvoje. Dar neaišku, 
ar jis bus priimtinas sovieti
niams pareigūnams, bet ameri
kiečių leidėjai yra optimistiški 
dėl dviejų priežasčių. Pirma, 
Maskva nori, kad amerikiečiai 
dalyvautų pirmojoje tarptauti
nėje knygų mugėje, kuri vyks 
Maskvoje rugsėjo 6-14 d.d. Ant
ra, 1980 m. olimpiadai artinan
tis, Sovietų Sąjungos vyriausy
bė, praktiškais sumetimais, turi 
labiau toleruoti skirtingas pa
žiūras.

Apie Amerikos ir Sovietų Są
jungos derybas pirmą sykį buvo 
plačiau išsitarta praėjusį mėne
sį Bermudose įvykusiame Ame
rikos Knygų Leidėjų Sąjungos 
suvažiavime. Ten žurnalistams 
pavyko sužinoti ir keletą dabar 
planuojamo protokolo idėjų. Jo 
projekte paliečiami šie svarbūs 
klausimai.

1. Plėsti tiesioginius ryšius 
tarp Sov. Sąjungos ir Amerikos 
leidėjų bei rašytojų “be jokių 
vyriausybės organų trukdymų”;

2. Plėsti Sov. Sąjungos knygų 
pardavimo tinklą Amerikoje ir 
padidinti amerikiečių autorių 
knygų pardavimą Sovietų Są
jungoje;

3. Plėsti abipusį rašytojų kū
rinių vertimą ir leidmą “be jo
kios cenzūros”. Amerikos ir So
vietų Sąjungos rašytojų knygos 
turi būti laisvai prieinamos 
abiejų šalių bibliotekose ir kny
gynuose.

Kaip griežtai amerikiečių lei
dėjai turėtų reikalauti, kad Sov. 
Sąjunga laikytųsi tokio proto
kolo nuostatų? šiuo klausimu jų 
nuomonės gerokai skiriasi. Kai- 
kurie leidėjai siūlo komercines 
derybas vesti palaipsniui, žings
nis po žingsnio, ir vengti 
spaudimo į oficialiąsias Sov. Są
jungos leidyklas bei nedėti ypa
tingų pastangų dėl disidentinių 
rašytojų. Tokiai pažiūrai atsto
vauja Robert E. Baensch, “Har
per & Row” leidyklos vicepirm. 
ir Amerikos Knygų Leidėjų Są
jungos tarptautinio skyriaus 
pirmininkas. Jisai sutinka, kad 
reikia laikytis Helsinkio sutar
čių, bet jaučia, jog būtų galima 
daug laimėti atsargiai plečiant 
komercinius ryšius.

Robert L. Bernstein, “Ran
dom House” leidyklos pirminin
kas, pritaria tiems leidėjams, 
kurie reikalauja tvirtos laikyse
nos derybose su Sov. Sąjungos 
leidyklomis ir budrių pastangų 
tenykščių rašytojų, vertėjų ir 
leidėjų teisėms apsaugoti. Jis 
paminėjo savo susitikimą Mask-

Buvęs Lietuvos garbės konsulas pik. 
G. L. Grant-Suttie Kanadoje, kuris 
lankėsi nepriklausomoje Lietuvoje 
ir įsteigė Kanados taurę- geriausiai 
pasižymėjusiai gimnazijai sporte, ši 
Arėjo Vitkausko nuotrauka, padary
ta prie Ontario ežero, buvo atspaus
dinta 1936 m. “Trimite” Lietuvoje

Žygio komitetas tikisi 1977 
m. rugsėjo 24 d. Vašingtone su
silaukti daug tokių entuziastų 
— jaunųjų ir vyresniųjų. 

voje su Andriejumi Sacharovu, 
kurio knygas leidžia “Random 
House”. To susitikimo metu, 
kalbėjo Bernsteinas, juos de
monstratyviai sekė KGB agen
tai.

Bernsteinas pabrėžė, kad “ir 
moraliniais, ir komerciniais su
metimais” amerikiečių leidėjai 
turėtų tiesiogiai tartis su Sov. 
Sąjungos rašytojais. Pasak jo, 
dabartinėje padėtyje moralės ir 
komercijos negalima atskirti, 
nes “normali prekyba knygomis 
neįmanoma ten, kur rašytojai 
nuolatos bijosi suėmimų ir per
sekiojimų, savo rankraščių kon
fiskavimo, nuolatinio kišimosi į 
jų privatų gyvenimą”.

Amerikiečių leidėjų suvažia

Toronto gintariečiai šoka tautinius lietuvių šokius sostinėje Otavoje Kana
dos gimtadienio proga Nuotr. V. Priščepionkos

Padėka
Kilniausią ir nuoširdžiausią padėką išreiškiu gimi» 

nėms, moterų draugijai, karstanešiams ir visiems ki
tiems už dalyvavimą laidotuvėse ir palydėjimą į pas
kutinę kelionę

mano vyro Valterio,
kuris po ilgos ligos atsiskyrė iš šio pasaulio.

Ypatinga padėka kun. A. Žilinskui už kilnius pas
kutinio atsisveikinimo pamokslo žodelius; visiems už 
žavingas gėleles, Elzei Jankutei ir p-lei Dambaraitei už 
kruopštų laidotuvių organizavimą.

Liūdesio ir skausmo valandoje Jūs visi, mano bran
gieji, suteikėte man raminančią širdies ir sielos paguodą.

Dėkoju iš širdies gilumos —
Marta Buntinienė

A+A
Vytui-Pranui Kažemėkui

staigiai mirus, reiškiame užuojautą MAMAI, 
sūnums JONUI ir VLADUI su šeimomis, žmonai 
ALDONAI ir dukroms su žentu — x

Vyt. ir Irena Mačikūnai

Mielam draugui
Vytui Kažemėkui

iškeliavus j amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiš
kiam žmonai ALDONAI, dukroms RAMONAI ir 
DAIVAI, mamytei VLADISLOVAI, broliams JO
NUI ir VLADUI su šeimomis —

Ida ir Lionginas Poškai

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisvillc ir Eglinton' 
Tcl. 487-2147, vokorois 445-8955 

Meistriškos darbas, puikūs lietuviški projektai

_______ ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

vime Bersteino nuomonę parė
mė ilgametis “New York 
Times” korespondentas Mask
voje ir įžvalgių straipsnių apie 
Lietuvą autorius Hedrick Smith. 
Jis ragino amerikiečių leidėjus 
susisiekti su Sov. Sąjungos in
telektualais, kuriems pavyko iš
vykti į Vakarus ir kurie galėtų 
patarti kokius rašytojus reikėtų 
versti. Smithas pareiškė, kad 
kaikurie rašytojai Sov. Sąjungo
je “rašo į stalčių”, tikėdamiesi, 
jog jų knygos bus kada nors iš
spausdintos. Tačiau, Smitho 
nuomone, reikia atkreipti dėme
sį ir į rašytojus, sugebančius pa
sisakyti svarbiais klausimais 
fantastikos ir satyros rėmuose.

ps
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PREL. PR. M. JURAS savo Įsteigtame muzėjuje ALKA Putliame, Conn., 
prie lietuviškos spaudos rinkinių

ANTANAS SKIRKA

Lietuviškos periodikos leidiniai
Planuojamas naujas pastatas ir lėšų telkimo vajus

DR. JONAS BALYS
Lietuviškame gyvenime nuo

latos susiduriame su netikėtu
mais. Dažnai jie yra nemalo
nūs, bet kartais būna nuosta
biai patrauklūs bei džiuginą. 
Kas galėjo prieš 35 metus nu
matyti, kad tokiame užkampy
je, kaip Putnam, Conn., įsikurs 
lietuvaičių vienuolynas, atsiras 
ten gerai Įrengta spaustuvė ir 
lietuviškas muzėjus ALKA 
(Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvas).

Šio archyvo ir muzėjaus stei
gėjas prel. P. M. Juras pradėjo 
medžiagą kaupti nuo 1943 m., 
klebonaudamas Lawrence, 
Mass., lietuviškoje parapijoje. 
Pirmiausia rinko medžiagą, ku
ri parodo Amerikos lietuvių gy
venimą, jų organizacijas ir 
spaudą, o paskum ir šiaip viską, 
kas liečia Lietuvą ir jos isto
riją, liaudies meną ir etnogra
fiją. Savo lėšomis nupirko skly
pą žemės ir pastatė namą, į kuri 
ir sukrovė tuos rinkinius.

Ten randame visko: Amerikos 
lietuvių organizacijų vėliavas ir 
dokumentus, Tumo - Vaižganto 
kailinius, gintaro dirbinių rin
kinį ir kitus rankdarbius, kny
gas, laikraščius ir žurnalus. Yra 
nemažas istorinių veikalų rin
kinys, daugiausia supirktas iš 
antikvarų Romoje. Jis mažiau 
įdomus, nes tuos veikalus gali
me rasti didesnėse biblioteko
se.

Įdomiausias ir vertingiausias, 
mano nuomone, dalykas yra lie
tuviškų žurnalų ir laikraščių 
rinkinys. Juos yra labai sunku 
surasti, jeigu kam prisireikia 
(o taip dažnai atsitinka), ypač 
kai dabartinėse sąlygose Lietu
vos bibliotekų rinkiniai sunkiai 
pasiekiami arba laikomi po už
raktu. Nedaug tėra vietų, kur 
vienoje vietoje yra sukaupta 
taip daug lietuviškos spaudos.

Aš aplankiau ALKOS muzė- 
jų 1974 m. rugpjūčio mėnesį. 
Ant greitųjų pasidariau ten 
esančios lietuviškos periodikos 
sąrašą. Vėliau apsilankė A. 
Kantautas ir daug ką įtraukė 
į savo knygą “A Lithuanian Bib
liography” (1975). Sujungus į 
vieną mano ir jo sąrašus, susi
daro gana įspūdingas lietuviš
kos periodikos sąrašas. Aš čia 
jį ir noriu pateikti alfabetine 
tvarka, nes manau, kad dauge
liui jis bus labai naudingas.

Daug yra nepriklausomybės 
laikų periodikos, leistos Kaune 
(kaikurie pradėti dar prieš pir
mąjį pas. karą). Jei leidiniai 
išėjo ne Kaune, skliausteliuose 
nurodoma leidimo vieta. Nevi- 
sados buvo galima tiksliai nu
rodyti, kokius metus jie apima, 
tačiau ką pastebėjome, Kantau
tas ir aš užsirašėme. Tai labai 
svarbu: kas jieškos, sutaupys 
laiko sau ir muzėjui, nereikės 
veltui susirašinėti, štai tas sąra
šas.
Ateitis, 1911- 1940 (nepilnas kom

plektas). 1946 — (pilnas).
Atgarsiai (Caracas?) nr. 1-15. 
Auszra (Tilžė) 1883-84.
Darbininkas (Brooklyn, N.Y.) 1915- 
Dirva - Žinyčia (Shenandoah, Pa.) 

1903-04.
Draugija 1937-40.
Garsas (Brooklyn - Wilkes - Barre) 

1918-40.
Jaunoji Karta 1935-38.
Jaunoji Lietuva (Chicago: 1914-16;

New York: 1928-?)
Kariūnas (?-?) 
Karys 1934-39. 
Katalikas (Chicago) 1914-15. 
Lietuva 1925-26.
Lietuvos Aidas 1930-40.
Lietuvos Mokykla 1919, 1921, 1930-

34, 1937-38 (nepilnas komp.). 
Lietuvos Ūkininkas 1905.
Lietuvos Ūkis 1921-28, nr. 1-75.

Lietuvos žinios 1924-25.
Lithuanian Bulletin (New York) 

1945-51.
Margutis (Chicago) 1928-61.
Mūsų Kelias (?-?), 
Naujoji Romuva 1931-40. 
Romuva 1921-22.
Nepriklausoma Lietuva (Toronto) 

1949, 1952-53.
Pavasaris 1927 — (?). 
Pradai ir Žygiai 1926-27. 
Santarvė (London) 1953-57. 
Savivaldybė 1923-40.
šv. Pranciškaus Varpelis 1923-(?). 
Šaltinis (Seinai) 1906-12.
Tarpininkas 1927-(?).
Tautos Ūkis 1931-39.
Tėvynės Sargas (Tilžė) 1884, 1897, 

1901-02.
Tėvų Kelias (Caracas) 1952. 
Tiesos Kelias 1925-39.
Trimitas 1923-24, 1929-31, 1935-37, 

1939-40 (nepilnas komp.).
Ūkininkas (Tilžė) 1893-1901 (nepil

nas komp.).
Vairas (Vilnius) 1914.
Vairas (Kaunas) 1931 nr. 6-9, 11;

1937 nr. 11; 1938 nr. 4-5, 8-17, 
19-24; 1939.

Varpas (Tilžė) 1889-90.
Vytis (JAV) 1915- 
Vienybė 1908-1912. 
Vienybė Lietuvninkų (Plymouth, 

Pa.).
Žemės Ūkis 1927-31.
Žiburiai (Augsburg) 1945-49 

nr. 1-110.
Žinyčia (Tilžė) 1900-02.
Žvaigždė (Brooklyn, N.Y.: 1902-?;

Philadelphia, Pa.: 1923-?).

Žinoma, netaip jau lengva pa
siekti Putnamą, kaip Čikagą ar 
Niujorką, tačiau muzėjus turi 
kopijavimo mašina, ir manau, 
kad už prieinamą kainą galėtų 
padaryti straipsnių kopijas, jei 
kam jų labai prireiks.

Suprantama, kad tas sąrašas 
nėra pilnas, nes nevisa medžia
ga buvo aptvarkyta. Reikėtų, 
kad kas sudarytų pilną sąrašą 
su tiksliais nurodymais pagal 
metus, datas ir numerius. Tada 
kas jieškos, jau iš anksto žinos, 
kas galima ten rasti. Tokį są
rašą reikėtų paskelbti žurnale 
“Lituanus” arba “Journal of 
Baltic Studies”, kaip buvo pa
daryta su lietuviška periodika, 
esančia Kent State universitete. 
Būtų didelė pagalba lituanisti
nėms studijoms.

Prel. P. M. Jurui jau suėjo 
86 metai. Jis dar ištisas dienas 
praleidžia tame savo muzėjuje, 
tvarkydamas rinkinius. Labai 
reikėtų savanorių talkininkų, 
kurie jam padėtų. Sunku tvar
kytis, kai ir patalpos pasidarė 
permažos. Iš tikrųjų jos daro 
sandėlio įspūdį.

Muzėjus dabar pavestas Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos globai. Reikalinga dides
nė patalpa, bent du tris kartus 
didesnė, negu dabartinė. Planai 
jau yra daromi ir ruošiamasi 
skelbti piniginį vajų.

Apie tai išgirdęs, tuojau pa
siunčiau savo kuklią duoklę ir 
iš vajaus pirm. Juozo Kapočiaus 
gavau laišką, kuriame jis rašo 
(1977. III. 24):

Maloniai dėkojame už tokią didelę 
auką ALKOS muziejaus statybai 
($100). Tai pirma tokia kregždutė, 
dar nepaskelbus ALKOS statybos pi
niginio vajaus.

Manau, kad vajus dar neskel
biamas plačiau, kol nebus pa
darytas statybos planas — tai 
architektų darbas. O kai bus 
planas ir skelbiamas piniginis 
vajus, visi remkime šį užmojį! 
Ir palinkėkime prel. Jurui, kad 
jis dar pamatytų užbaigtą nau
ją pastatą ir savo rinkinius ten 
gražiai išdėstytus. Būtų labai ge
rai, jeigu jau ir dabar būtų pa
ruoštas to muzėjaus vadovas, 
kuriame esami, rinkiniai būtų 
suklasifikuoti ir smulkiau ap
rašyti.

Meldžiuosi ir prašau
Šiandien man taip liūdna, nusiminęs, 
Šypsenos ant veido jau nėra.
Praslinko gyvenimo geriausios dienos, 
Kaip praslenka tolumoj audra.

Jaučiu, kaip slegia gyvenimo metai, 
Kaip sunki, sunki našta ant pečių. 
Dieve, pavargau, nes laiko verpetai 
Vis nešė gyvenimo keliu plačiu.

Ir šiandien pavargęs ir nusiminęs, 
Meldžiuos prieš Tave išbalusiais plaukais:
— Viešpatie! Vistiek ilgiuosi Tėvynės, 
Su jos upėmis, ežerais ir miškais ...

Gerai žinau, kad nieko taip nemylėjau, 
Kaip Tėvynę ir šilimą gimtų namų.
Gimtinės vaizdą vis širdyje nešiojau, 
Nors ten gal laukia — tik krūva pelenų.

Kad įdiegei meilę, kaltas nesijaučiu 
Motinai, Tėvynei ir gimtiems namams.
Nes Tavo Žodis, o, Viešpatie, aš tikiu, 
Galioja dangui, žemei ir žvaigždynams.

Prieš mirtį Tave prašau: duok laisvę Tėvynei, 
Kad reikės duot ataskaitą, jaučiu.
Tuomet pavargusiomis kojomis dar eičiau, 
Tik palengvink naštą nat pečių.

Šiandien man taip liūdna, nusiminęs,
Su ašarom dar į Tave šaukiuos:
— O, Viešpatie, pasigailėk manęs, 
Kai pašauks mane Angelas mirties ...

Australija, Sydney, 1977 m. gegužės 27 d.

Atsiusta paminėti
Brunonas Bušackis, RADVILA 

JUODASIS. Patriotas ir protestan
tas. Biografija. Viršelis — dail. Vy
tauto Igno. Čikaga, 1977 m. Kultū
rinio Devenių fondo leidinys nr. 1. 
262 psl. minkštais viršeliais. Kaina 
nepažymėta, leidėjo adresas nepa
teiktas. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė, 6051 So. Ashland Ave., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

A. Rubikas, KODĖL KUNIGAS SU 
ALTORIUM ATSISUKO Į ŽMONES? 
Liturginių reformų prasmė. 44 psl. 
minkštais viršeliais, kaina nepažy
mėta. Išleido 1977 m. V. Europos lie
tuvių sielovados centras, Kirchenstr. 
5, 8939 Bad Woerishofen, W. Ger
many.

Jonas Grinius, VEIDAI IR PROB
LEMOS LIETUVIŲ LITERATŪRO
JE II. Redagavo A. Liuima, SJ. Lie
tuvių Katalikų Mokslų Akademijos 
1977 m. leidinys. 500 psl. kietais vir
šeliais. Kaina $14. Užsakymus pri
ima LKM Akademijos reikalų vedė
jas, Piazza della Pilotą 4, 00187 Ro
ma, Italy.

ŽEMAIČIŲ KANKINIAI. Rainių 
miškelio tragedija 1941. VI. 24-25. 
Pirmąją laidą 1942 m. išleido “Že
maičių žemė”. Antrosios 1977 m. lai
dos leidėjas — D. L. K. Algirdo šau
lių kuopa, 48 Halton St., Hamilton, 
Ont., Canada. 68 psl. minkštais vir
šeliais. Kaina $3.

JŪRATĖ KAMINSKAITĖ iš Sault 
Ste. Marie, Ont., baigusi prancūzų 
literatūrą Paryžiaus universitete, 
Prancūzijoje, daktarės laipsniu ir 
labai geru pažymiu. Dvejus metus 
dėstė anglų kalbą tame pačiame 
universitete. Iš Kanados tarybos 
(Canada Council of Doctoral Fellow
ship) buvo gavusi stipendiją. Mc
Master universitete Hamiltone ji 
yra gavusi prancūzų kalbos bei lite
ratūros bakalaurės ir magistrės 
laipsnius

INA MAZILIAUSKAITĖ, baigusi psi
chologiją ir biologiją Toronto uni
versitete bakalaurės laipsniu. Taip 
pat ji yra baigusi šeštadieninę mo
kyklą. Dalyvavo skautų veikloje, tau
tinių šokių grupėse, choruose. Rude
nį ketina tęsti studijas Toronto uni
versitete.

IRENA R. DANYTĖ iš Otavos baigė 
McGill universiteto biochemijos sky
rių Montrealyje ir gavo bakalaurės 
laipsnį (B.Sc.,Hon.) su augščiausios 
klasės pažymėjimu. Studijuos medi
ciną; priimta Į McMaster ir McGill 
universitetų medicinos fakultetus

ALGIRDAS RIMKUS, hamiltonie- 
čių Albinos ir Felikso Rimkų sūnus, 
Otavos Carletono universitete ' gavo 
žurnalistikos ir politinių mokslų ba
kalauro laipsnį, šiuo metu Lavai uni
versitete, Kvebeke, jis gilina pran
cūzų kalbą. Algis yra baigęs Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinės mokyk
los 10 skyrių; anksčiau buvo skau
tas; gerai groja akordeonu, domisi 
tapyba ir rodo didelį talentą foto
grafijos mene, žada toliau tęsti stu
dijas savo pasirinktoje srityje

REMIGIJUS STEIGVILAS, baigęs 
Althouse College of Education kur
są Western Ontario universitete. 
Mokėsi Annadale gimnazijoje Till- 
sonburge, Ont. McMaster universite
te baigė chemijos fakultetą su gar
bės pažymėjimu. Mokėsi lietuviško
je mokykloje Delhi, Ont. Dalyvavo 
lietuvių jaunimo tautinių šokių 
grupėje. Moksle Remigijus buvo 
pirmūnų eilėse, šį rudenį ruošiasi 
mokytojauti, gavęs darbą Durham 
Bord of Education. — Remigijaus 
tėvai Antanas ir Stasė Steigvilai, 
prekybininkai, gyvena Glen Meyer, 
Ont. Jų trys sūnūs baigė augštuo- 
sius mokslus, o duktė Nemyra studi
juoja Western universitete London, 
Ontario

Nepriklausomos Lietuvos tautietė, 
pasipuošusi tautiniais drabužiais

KAZYS MILERIS
Šiaurinėje miesto dalyje, prie 

ežero įlankos, išsidėstęs pla
čiuose žemės plotuose, dunkso 
didelis plieno fabrikas. Iš tolo į 
jį žiūrint atrodo lyg uždara tvir
tovė su augštais kaminais, iš ku
rių nuolat rūksta s k i r t i n gos 
spalvos dūmai. Fabrikas karts 
nuo karto, lyg pabudintas žvė
ris, užbaubia, bet, greitai pritrū
kęs kvapo, tuoj nutyla.

Tenai, apsirengę asbestiniais 
apsiaustais, apsiavę sunkiais 
plieno plokštėm kaustytais ba
tais, su šalmais ir su plastiki
niais skydais ant veidų dirba 
sušlapę ir aprūkę žmonės. Jie 
atidirba savo valandas, nuplau
na nuo kūno suodžius, prakaitą; 
ant geležinio kablio užkabinę, 
patraukia į palubes savo drėg
ną, kūno druskų baltais takais 
išrašytą darbo drabužį, kad iš
džiūtų, ir nešdinas lauk. Skuba, 
bėga iš ten greitai, sunkiai besu
laukdami net savo pakaitalo, 
nes tos aštuonios valandos yra 
labai ilgos ir nuobodžios. Dirbi 
čia ir nežinai, ar dienos šviesa 
jau prasidėjo, ar jau baigėsi. 
Automatiškai eini nuo vieno už
siėmimo prie kito, kol pradedi 
jausti, kad kas nors turi ateiti 
ir tave pakeisti.

Būna momentų, kad gali iški
šęs galvą pasižiūrėti, kas lauke 
dedasi. Bet ten pamatai vien tik 
skurdų stovyklinį vaizdą: aprū
kusią, išdžiūvusią ir apdulkėju
sią aplinką, kurios tolimesnį 
vaizdą visada užstoja sukrautų 
plytų ir geležies laužo krūvos.

Gyvybės gal kiek paskleidžia 
nuo ežero atskridusi drąsesnė 
žuvėdra, jieškodama pavakarių 
likučių. Gali pastebėti ir ant sa
vo nukalkinto stulpo betupintį 
laukinį karvelį ar kartais prabė
gančią perkarusią katę. Ausis 
visada apkurtina vos patempda
mi krovinį dusliai kalenantys 
dizeliai.

Didysis fabrikas turi daug 
skyrių — departamentų. Vienas 
jų angliškai vadinamas “Open 
Hearth”. Tai nepaprasto dydžio 
ir augščio pastatas su penkiais 
įmūrytais židiniais, kuriuose vi
rina skystą, kaip putrą, plieną. 
Iš augštųjų krosnių traukiniais 
čia veža dar nespėjusią sustingti 
geležies lavą, pila ją į tuos židi
nius, virina ir prideda norimai 
plieno rūšiai reikalingų priedų, 
taipgi priemaišų jos išgrynini
mui, kol pagaliau gauna norimo 
kietumo, minkštumo bei lanks
tumo plieną, reikalingą auto
mobilių gamybai, spyruoklėms, 
dujų vamzdžiams, m e t a 1 i n ei 
šveitimo vatai.

Prie tų židinių - krosnių, iš-

Paskutinė darbo pamaina
Žaliųjų Lietuvos laukų artojas plieno fabrike pasitinka pensininko dienas

dirbęs jau 25-rius metus, šian
dien užbaigia čia savo darbą 
Juozas Lekaitis. Tai paskutinė 
jo darbo pamaina. Šį vakarą jis 
išeidamas paskutinį kartą prie 
laikrodžio atmuš savo darbo 
kortelę. Rytoj Juozui jau prasi
deda pensininko dienos.

Dar turėtų negreit iššauti ma
žu dinamito užtaisu užmūryta 
užpakalinė krosnies anga. Rei
kia iš plieno viralo išimti dau
giau anglies. Dar . neįstatyti į 
krosnį ir deguonies vamzdžiai 
paskutiniam virimui. Nesumesti 
mangamo maišai į didįjį kubilą. 
Juozas dar turi laiko. Pilnoj 
savo darbo aprangoj jis užlipa 
ant rampos, patraukia medinę 
kablio ritę ir atsisėda. Tai jo čia 
sostas — niekas kitas ir neban
do jo vietos užimti. Beveik visa
da jis randa minutėlę ant to 
sosto pasėdėti, čia ateina ir pra
eina visokie cigarą rūkantys vir
šininkai, bet tas mūsų sėdinčio
jo nejaudina. Visi žino, kad tas 
cigaras čia reiškia valdžią. Jį 
dažniausiai laiko dantyse viso
kie prižiūrėtojai. Darbininkas 
užsikuria cigarą tada, kai nori 
parodyti kitiems, kad jis šaltas 
ir lengvai tvarkosi su savo dar
bu. Šį vakarą nepalieka Juozo 
ramybėje bendradarbiai:

— Juozai, paskutinė diena, o 
tu dar sėdi. Ar neužteks tau to 
poilsio dabar?

Juozas žino, kad vyrai tik juo
kauja. Ir jis kalba sau:

— Jie netokie kaip mes, kai 
čia pradėjome, žiūrėk, po šal
mu netelpa jų ilgi plaukai. Iš
lindusios kasos žvilga lyg Kalė
dų medis geležies dulkių žvaigž
dutėmis. Bet jau tokia mada, 
laikai keičiasi.. .

Paskutinę dieną “steelwor
ker” prisimena, kai jis su dide
liu drausmės ir darbo įsiparei
gojimu pradėjo čia dirbti. Tada 
manė, kad paklusnusis ir darbš
tusis bus atlygintas kokiu nors 
atpildu, šitie jaunieji atėjo su 
kitokiomis pažiūromis ir su sa
vo reikalavimais. Juozas yra gir
dėjęs, kaip jie atšauna prižiūrė
tojui:

— Jei noriu, dirbu, jei noriu, 
einu į namus; nebandyk mane 
varinėti, nes galiu susirgti. . .

O tada toks ligonis, išsireika
lavęs raštelį, eis į pirmąją pa
galbą ir sugrįžtančio į darbą tą 
dieną jau nebelauk. Dabar pa
gal naująją įmonės etiką prižiū
rėtojas ne drausme turi veikti 
kitus, bet savo asmenine įtaka. 
Nors jie senajam darbininkui 
yra talka tik tada, kai gerai nu

siteikę, bet jie savo drąsa ir ri
zika iškovojo tokiam kaip Juo
zas penkių dienų darbo savaitę, 
penkias savaites metinių apmo
kamų atostogų, didesnį atlygini
mą už darbą ir viršininko skai- 
tymąsi su dirbančiu. Darbe vy
rai bando, kad ir dirbtinai, su
daryti geresnę nuotaiką, pešio
dami vienas kitą ir berniokiškai 
išdykaudami. Tokios išdaigos 
fabrike vadinamos “horse 
play”. Tie rimtų veidų žmonės 
niekur kitur to neišdarinėtų, 
bet čia — priimta.

Pokštelėjo krosnies užtaisas, 
ir oranžinė skysta plieno srovė 
pradeda sproginėdama kristi į 
šalia pastatytą didžiulį 500 tonų 
talpos kubilą. Jam prisipildžius, 
kranas pasikabina jį ir klykda
mas atgabena prie rampos. Ten 
Juozas turi tą kubilą išpilstyti į 
ant 'bėgių sustatytas augštas ge
ležines statines. Palengva slen
ka kranas, pilstydamas +1540°C 
karščio gelsvai raudoną skystį. 
Juozas pasisveria visu savo kūno 
svoriu ant ilgos rankenos ir ati
daro kubilo užsklandą. Krisda
ma deganti lava padega smala 
išteptas statinės sienas ir, kaip 
kaimyno klojimui užsidegus, iš- 
šoksta liepsna, juodi dūmai ir 
žiežirbų lietus. Kai statinė prisi
pildo, kubilas pasikelia, pajuda 
pirmyn ir vėl pila į kitą, kol 
taip išplisto visą skystį. Atėjęs 
traukinys išsiveža tas apvarvė
jusias sustingusio plieno for
mas, lyg nudegintas žvakes, to
limesniam apdirbimui.

s-c

šį vakarą Juozas atlieka savo 
darbą su dideliu įsijautimu, 
kaip kokią religinę apeigą, lyg 
tai būtų ypatingas patarnavimas 
kažkam, bet jau mirusiam, ku
rio gyvenime jau daugiau nie
kad nebematysi ir nebesusitiksi. 
Tas virimas jau paskutinis, pas
kutinis kaip pilstytojui. Čia jo 
geriausiai apmokamo darbo jau 
laukia kitas, sekantis savo ištar
nautų metų tarnyba.

— Ar neveši mus į aludę? — 
kalbina jį darbą baigdami vyrai.

— Bijausi, kad šį vakarą ga
liu labai daug išgerti ir paskum 
negalėsiu parvažiuoti į namus, 
— kalbėjo Juozas. Ir tikrai jis 
bijojo ne išlaidų, bet to, ką sa
kė.

Ateina vyrai naktinei pamai
nai ir nerangiai perima popieti
nių darbus. Tik pasižiūrėk į juos 
ir matysi išblyškusius, papuru
sių akių veidus, nes normaliai

žmogaus kūnas yra skirtas 
naktį ilsėtis, o dieną dirbti.

Praeidamas viršininkas pa
duoda jam ranką, kažką pasako 
su linkėjimais, bet tuose pasa
kymuose Juozas kokios nors 
prasmės nebejieško; jaučia kaž
kokį susijaudinimą, nes ta pa
maina užsibaigė jau netaip, 
kaip daugelis jų per tiek metų. 
Jis susiranda savo priešpiečių 
skardinėlę, atiduoda savo darbo 
aprangą ir nueina į persirengi
mo patalpas susirinkti savo daik
telių. Sudeda juos į žmonos 
šiandieną jam specialiai įduotą 
didelį plastikinį maišą, o gran
dinę jau su tuščiu kabliu vėl pa
traukia į palubes.

❖ ❖ *
Kai pensininkas Juozas Lekai

tis, grįždamas iš darbo, privažia
vo prie savo namų, juose buvo 
tamsu. Visi miegojo. Nebuvo 
daug ten miegančių. Du sūnūs 
jau keleri metai, kai išėjo. Jau
nasis per vasarą dar čia gyveno, 
bet rudenį ir tas grįžo į mokyk
lą. Miega tik viena Koste.

— Ir kodėl ji nuėjo miegoti 
ir nelaukė manęs, — murma

sau Juozas. — Kodėl nenorėjo 
manęs grįžtančio iš darbo su
laukti dar paskutinį kartą? Daž
nai ji manęs laukdavo. O aš šį 
vakarą turiu tiek daug pasakyti, 
išsikalbėti ir norėčiau, kad kas 
mane suprantantis paklausytų...

Pasideda jis “grabeliu” vadi
namą savo užkandžio dėžutę, nu
meta kepurę ir šiltus miškakir
čio marškinius. Pradeda galvo
ti, kaip paminėti tokį vakarą. 
Gal pažadinti Kostę ir priminti, 
kad ji negerai padarė jo nelauk
dama. Bet jų jau tiek daug pri
kalbėta tokiais vėlyvais vaka
rais. Daug kalbėta apie savo įsi
gyto sodo obuolių derlių, apie 
sūnus, kurie nors mokėsi, bet 
netaip jau gerai. Buvo ir pasi
ginčyta — dėl baltų salono iš- 
klojimų, dėl spalvų dažant na
mą, dėl padidinimo užpakalinio 
daržo ploto. Šį vakarą jis nori 
kalbėti širdimi, šį vakarą ne
reiks ginčytis.

Jis išsiima iš šaldytuvo bonką 
alaus, atsisėda prie virtuvės 
stalo ir rankomis uždengia stam
biomis raukšlėmis išvagotą savo 
veidą. Jo sunki galva ilsisi tarp 
dviejų prakaitu ir muilu atsi
duodančių rankos delnų, o min
tys nulekia į 32 metų praeitį.

(Bus daugiau)



Rašytojas VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS savo darbo kabinete

Putinas sesers atsiminimuose

Jaunas solistas iš Lietuvos
Ričardo Daunoro sprendimas žengti lemtinga žingsnį

Š.m. riugpjūčio viduryje į Š. 
Ameriką pirmą kartą koncer
tuoti atvj'ksta 'sol. Ričardas 
Daunoras. Išbus iki rugsėjo ga
lo. Praėjusią vasarą, būdamas 
Paryžiuje, jis apsisprendė pa
likti Sovietų Sąjungą ir žengė 
lemtingą žingsni j Vakarus. Čia 
norime pateikti R. Daunoro 
trumpą gyvenimo istoriją ir įvy
kius, kurie padėjo jam tą spren
dimą padaryti.

Tarp sprogstančių bombų 
1944 m. Lietuvoje, Žagarėje, gi
mė busimasis solistas. Kaip tik
tai tuo metu frontas siautė Ža
garės apylinkėje. Kaip pasakoja 
patsai Ričardas: “Sako, aš smar
kiai bijojęs ir garsiai rėkęs!” 
Tai ir buvo solisto karjeros pra
džia! Ričardo tėvai Vincas Dau
noras ir Marija Pečkauskaitė - 
Daunorienė buvo Žagarės mies
telio gyventojai, dirbę kirpyk
loje. Po karo motinai teko dirb
ti slauge ligoninėje.

Ričardas yra jauniausias iš 
•trijų brolių. Vacio ir Ričardo 
talentas paveldėtas iš tėvų. Mo
tina turėjo koloratūrinio sopra
no balsą, o tėvas — stiprų bari
toną. Tėvo baritoną paveldėjo 
Ričardas^ o bosu tapo Vacys. 
Vakarais buvo Įprasta jų šeimai 
susėsti kartu ir traukti lietuvių 
liaudies dainas. Gražūs šeimos 
prisiminimai yra likę Ričardo 
širdyje, nes jo mėgstamiausi kū
riniai yra lietuvių liaudies dai
nos.

Karui aprimus, prasidėjo nor
malesnės gyvenimo sąlygos. Ri
čardas 1951 m. pradėjo lankyti 
pradinę Žagarės mokyklą. Gim
nazijoje pradėjo lavinti savo 
balsą ir pirmasis viešas pasiro
dymas buvo duetu su klasės 
draugu. Pasakoja Daunoras: “Ži
noma, buvome raudoni kaip bu
rokai, o kinkos drebėjo kaip 
epušės lapai!” Žagarės gimnazi
ją baigė 1963 m. Tuo metu jo 
brolis Vaclovas, jau pasireiškęs 
kaip solistas (Vaclovas jau yra 
koncertavęs Š. Amerikoje), bai
gė valstybinę konservatoriją 
Vilniuje ir pradėjo tenai dėsty
ti. Brolio prikalbintas, Ričardas 
bandė stojamuosius egzmainus 
Į konservatoriją, kurie jam pa
sisekė. Tuo prasidėjo tolimesnis 
balso lavinimas ir muzikinių ži
nių gilinimas. Pirmuoju moky
toju buvo Z. Paulauskas, o vė
liau, pradėjus dėstyti jo broliui 
Vaciui, Ričardas perėjo pas jį. 
Konservatoriją baigė 1972 m.

Atlikdamas privalomą kari
nę tarnybą, Ričardas pradėjo 
statyti sau gilius klausimus. 
1964- 1966 m. tarnavo Permės 
srityje, Kailio miestelyje. Sako: 
“Čia buvo pirmutinis mano su
sitikimas su gyvenimo tikrove, 
pirmieji apmąstymai. Atsidū
riau, kaip sako, “ant viškų” — 
sargybos bokštelyje. Teko pa
matyti kalinių gyvenimą iš ar
čiau, nors betkoks bendravimas 
su jais grėsė lagerio kalėjimu, 
dar griežtesniu, negu šitų kali
nių. Buvo progos pamatyti kaip 
iš tikrųjų valgoma duona Sovie
tų Sąjungoje”. Per šį laikotarpį 
matyta tiktai prievarta ir grubu
mas. “Tai man davė ryškesnį 
vaizdą gyvenimo prasmei pažin
ti ir atskirti, kas balta, kas juo
da”.

Ričardas sėkmingai baigė 
konservatoriją ir gavo diplomą 
su operinio - koncertinio daini
ninko, dėstytojo kvalifikacijo
mis. Iškilo į viešumą, dalyvau
damas ketvirtajame tarprespub
likiniame jaunųjų atlikėjų kon
kurse Vilniuje, kur laimėjo pir
mąją vietą. Toliau Ričardas dir
bo kaip solistas ir dėstė daina
vimą akademiniame Lietuvos 
dainų ir šokių ansamblyje “Lie
tuva” iki 1973 m.

Solisto karjerą Ričardas pra
dėjo 1973 m., kai konkurso bū
du buvo priimtas į Vilniaus ope
ros teatrą. Čia dirbo tris Seza
nus, dainuodamas su gastrolie
riais dainininkais ir žymiais Lie
tuvos dainininkais — Ambrazai
tyte, Kaukaite, Noreika, Vaclo
vu Daunoru, Kaniava ir kitais.

1975 m. Virgilijus Noreika 
pradėjo vadovauti Vilniaus ope
ros teatrui. Iškilo konfliktas 
tarp Noreikos ir Vaclovo Dau
noro, ir 1976 m. pavasarį abu 
broliai buvo perkelti į muzikinį 
Kauno teatrą - operetę.

Ričardas dalyvavo Vilniaus 
universiteto liaudies dainų ir 
šokių ansamblyje, kuris 1976 
m. vasarą buvo pakviestas į 
Prancūziją dalyvauti folklorinio 
žanro festivalyje. Tą vasarą 
koncertuota Marselyje, Nicoje, 
Cannes ir Paryžiuje. Paskutinę 
koncertinės kelionės dieną Pa
ryžiuje Ričardas apsisprendė 
galutinai nutraukti savo ryšius 
su sovietų santvarka. Nuėjo į 
prancūzų policiją ir pasiprašė 
politinės globos. Buvo mėginta 
išgauti jį atgal. Tasai laikotarpis 
buvo pats sunkiausias — slaps
tymasis, sekiojimai ir 1.1. Pran
cūzai Ričardą priėmė ir saugo
jo. Keliem mėnesiam praėjus, 
Paryžiaus lietuviai sudarė sąly
gas pasirodyti šveicarų firmos 
“Darsa” vedėjui iš Lozanos. Pa
sirodymas buvo sėkmingas, ir 
Ričardas pasirašė sutartį še
šiem Verdi “Aidos” operos 
spektakliam Egipto karaliaus 
rolėje su Briuselio opera Royal 
de la Monnaie. Po to prasidėjo 
siūlymai dirbti solistu Liežo 
operos teatre Belgijoje ir Pary
žiaus operos chore. Ričardas ne-

(Nukelta į 9-tą psl.)

SOLISTAS RIČARDAS DAUNORAS, 
kurio koncertai rengiami Š. Ameri
koje š.m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn.

J. KUZMICKIS
Liečiant iškilaus mūsų rašy

tojo V. Mykolaičio - Putino ša
kotą, įvairių dramų įtakoje 
brandintą asmenybę ir nepa
prastai plačią įvairių žanrų kū
rybą, man prisimena vokiečių 
literatūros istoriko F. Gundolfo 
tvirtinimas, kad literatūros kū
rėjas ir jo kūriniai organiškai 
rišasi, kad kūrėjo pergyvenimai 
ir jo kūryba yra identiški daly
kai.

Kai Putino “Altorių šešėly” 
romaną, sukėlusį nepaprastą su
sidomėjimą palyginti ramiame 
literatūros gyvenime, puolėsi 
kedenti seni ir jauni kritikai, 
autorius neiškentęs paskelbė 
straipsnį “Liudo Vasario drau
gai ir bičiuliai” (1934 m.). Ja
me pažymėjo, jog “visuomenėj 
ir kritikoj įsišaknijo nuomonė, 
kad “Altorių šešėly” yra auto
biografinis kūrinys ir kad Liu
das Vasaris esąs aš pats”, ir pri
dūrė: “Tinkamai suprasta šita 
nuomonė gali būti visai priimta: 
Vasario ir mano gyvenimo ap
linkybės yra panašios; jo gyve
nimo klausimai ir konfliktai do
mina mane — vieni praktiniu, 
kiti teoriniu atžvilgiu; kai ku
riuos iš jų esu pats išgyvenęs”.

Įdomi, simbolinėmis mįslė
mis iškaišyta Putino poezija. 
Prasmingos, daug pasakančios 
misterijos. Ligi šiol susidomėji
mą kelia psichologinis “Altorių 
šešėly” ir kiti romanai.

Intriguojantis ir pats auto
rius: 1914 ar 1915 m. įšventin
tas kunigu, 1935 m. Rygoje su
situokė su Emilija Kvedaraite, 
gi prieš pat mirtį susitaikė su 
Bažnyčia, norėdamas mirti ne 
tik poetu, bet ir kunigu.

Autorė ir jos uždaviniai
Kasgi galėjo geriau pažinti 

Putiną, jei ne jo sesuo, kuri, 
nors ir 15 metų jaunesnė, stebė
jo jį Pilotiškių tėviškėje, o nuo 
1924 m. rudens gyveno Kaune 
jo artumoje ar riet tame pačiame 
bute?! Be to, ir ji poetė, pradė
jusi rašyti studijų metu ir ligi 
šiol nemetanti plunksnos: jai ne 
tik brolio asmuo, bet ir jo šako
ta kūryba, be abejonės, geriau 
pažįstama ir lengviau įsijaučia- 
ma.

Atskirus atsiminimų pluoštus 
paskleidusi kaikuriuose laikraš
čiuose, Magdalena Marija My
kolaitytė - Slavėnienė šių metų 
pradžioje pateikė mums stam
boką “Putinas mano atsimini
muose” knygą, kurią su retomis 
nuotraukomis išleido Anglijos 
lietuvių “Nidos” knygų klubas 
99-ju leidiniu.

Memuarinių 'atsiminimų žan
ro kūriniuose, norint nenorint 
centrinę vietą užima autorius. 
Juo šio asmenybė turiningesnė, 
juo stipriau kūrinyje spindu
liuoja ir žavi jo idealai, etiniai 
įsitikinimai, jausmų antplūdis. 
Atsiminimų savybės: įtikinąs 
nuoširdumas, atviras teisingu
mas, nenuslepiąs nemalonių 
faktų, ne tik istorinių faktų, bet 
ir jų įtakos iškėlimas aprašomo 
asmens idėjinei bei, kūrybinei 
brandai. Tai galų gale autentiš
kas pagrindinio atsiminimų cha
rakterio atskleidimas, • neper
kraunant nei perdėtomis eks
kursijomis į pašalines detales, 
nei palaidais samprotavimais, 
nei nepagrįstais faktais. Istori
nius įvykius turėtų sekti psicho
logiškai pagrįsta analizė, atku
rianti gyvenimišką tikrovę.

Mūsų autorė pirmajame sky
riuje (“O saulė taip skaisčiai te
kėjo”) labai nuoširdžiai ir atvi
rai pasakoja apie Pilotiškius, 
Gražiškius, Kryžiaus kalnelį, 
kaimo gyventojus, jų papročius 
bei jaunimo dainas, kurios “kė
lė Putino kūrybines nuotaikas, 
vedė jį i poezijos pasaulį”. Ko 
tada, būdama maža mergaite, 
negalėjo suvokti, papildo Puti
no laišku kun. Ig. česaičiui: 
“Svajoji — mąstai, užvožės jau 
gal ne vieną skaudų gyvenimo 
knygos lapą”.

Į kunigų seminariją
Po pradžios mokslo Gudeliuo

se ir keturių klasių Marijampo
lės gimnazijoje švelni ir jautri 
motina pradeda kalbą apie kun. 
seminariją. Autorės teigimu, 
“Vincukas nedavęs jai nė saki
nio užbaigti, tuoj linksmai pasa
kęs: “Taip, mama, aš į semina
riją eisiu!” Ir pats Putinas savo 
atsiminimuose tą patį teigia: 
“To norėjo tėvai, nesipriešinau 
tam nė aš pats”. Dar daugiau: 
jis tvirtina, kad išleisti sūnų Į 
kunigus lenkė “idealistinis mo
mentas”.

Tačiau jau 1914 m. dijakonui 
Vincui, kuris jaučiasi moraliai 
stiprus, kyla abejonių: bijo, ne
tekęs jėgų, “kristi į šlykštų gy
venimo purvyną” arba (turbūt 
pakeitus kelią) “sužeisti kitų, 
ypač mane mylinčių, širdis”. Už 

poros mėnesių išvažiuoja į dva
sinę Petrapilio akademiją. 1918 
m. į Fribourgą, vėliau į Muen- 
cheną, o 1923 m. grįžta į Lietu
vą ir nuo rudens pradeda skai
tyti literatūros paskaitas Kau
no universitete, teologijos-filo
sofijos fakultete.

Atsiminimų autorė, remda
masi išskirtine atmintimi ir tė
vų pasakojimais, vaizdingai ir 
atvirai aprašo broli iki išvažia
vimo į Rusiją. Sekančiame — 
“Putinas svetur” — skyriuje 
jau ne atsiminimai, o chronolo
giški įvykiai ir poeto ankstyvų
jų eilėraščių nagrinėjimas, lie
čiant karo temas.

Vidinis konfliktas
Autorė vėl gaivališka stichija 

išsitiesia “Kaune su Putinu” 
skyriuje, spinduliuodama intri
guojančiais pasakojimais apie 
savo mokslą, teatrą, glaudų ryšį 
su broliu, keičiamus butus ir il
gėliau stabteli prie vidinio ra
šytojo konflikto, pamažu riedam, 
čio'į “išsilaisvinimą”.

Atrodo, Putinas, būdamas 
“nedrąsus, bailus, kiekvieno 
lenkiąsis, niekam neužkliuvąs”, 
ir jausdamas “vidujinį grauži
mą, kažkokį spengiantį disonan
są”, ima vis stipriau jausti tra
gizmą, bet jokiam sprendimui 
nesiryžta ir nenori ryžtis: jam, 
kaip ir “Altorių šešėly” Vasa
riui, reikėjo praktiškos, valin
gos moters, kuri gyvenimo var
du jį pastūmėtų “išsilaisvini
mo” kryptimi. Mažai gelbsti ir 
visai kito būdo konfratro, opti
misto kun. J. Tumo-Vaižganto 
praktiškas patarimas: “Moterų 
nepamilęs neišvengsi: vilkas vis 
į mišką žiūri. Ir to aš neskaitau 
blogybe; antraip, meilės kanky
nės tepadaro žmogų žmogumi, 
o ne nuvytusią kerpe ar bejaus
miu basliu, kokis buvo a.a. Ba
ranauskas ir kiti jam lygūs be
širdžiai sukepėliai”.

Pagaliau vienišo, besikanki
nančio Putino gyvenimo hori
zonte pasirodo ryžtinga moteris, 
jo studentė Emilija Kvedaraite, 
kuri stengėsi atrodyti “europie
tiškai”: “dėjo pastangų autora- 
finacijai, turėjo “gerus meto
dus”, budėdama savo grožio 
sargyboje”. Autorei tada atro
dė, kad “ji perdaug turi savyje 
nenuslepiamo dirbtinumo: ir 
jos kalba, ir jos juokas, ir ma
nieros — viskas buvo ne mano 
skonio”. Toliau autorė priduria, 
jog “Emilija buVo drąsi, savimi 
pasitinkti, siekianti ‘didelės po
nios’ pozicijos”. Studijų pre
tekstu lankydamasi pas Putiną, 
pradėjo drauge pietauti, nepai
sydama šeimininkės Marijonos 
priekaištų, “ko ji čia pas kuni
gą taip dažnai lankantis”, kol 
dėl brangios nuomos (400 lt. 
mėn.) už dr. J. Purickio namą 
Vaižganto gatvėje buvo priimta 
“subnuomininke”.

Konflikto išsprendimas
Atrodo, Putinas vis nesiryžo 

galutinai “išsivaduoti”, nors jau 
buvo užmetęs kasdienes kuni
giškas pareigas. Tačiau Emilija 
ryžtinga — “apie 10 metų tru
kusią draugystę su Putinu nusi
stačiusi privesti prie galutinės 
atomazgos: arba, arba”. Ji ir 
knygos autorę “psichologiškai 
ruošė tam įvykiui”. Pagaliau 
1935 m. vasarą, išsiuntęs seserį 
su dviem moterim į Palangą, 
Putinas su Emilija nukeliavo į 
Rygą ir civ. jungtuvėmis susi
tuokė. “Įvyko tai, ko ir buvo bi
jota”, pažymi autorė; “jaučiau 
širdyje kažkokį spaudžiantį kar
tėlį, viskas atrodė taip nenatū
ralu, taip svetima” (328 p.).

Atsiminimų autorė , nuoširdi 
ir atvira: prisipažinusi, kad il
gai svarsčiusi, kaip teisingiau 
pavadinti šį “brolio gyvenimo 
epizodą” — kreive, lūžiu ar pa
klaida, sustoja prie šiuo atveju 
“aiškiausiai suprantamos sąvo
kos” paklaidos “kaip dvasiškai 
laisvo žmogaus, bet kaip kuni
gystės luoman patekusio jauno 
vyro”. Dr. J. Grinius šį epizodą 
vadina “ne tiek džiaugsmingos 
meilės sutuoktuvėmis, kiek ra
cionalaus draugiško dėkingumo 
pareiškimu Emilijai už jos at
kaklią ištikimybę”. Mūsų auto
rė tai pavadino — “kiekvieno 
žmogaus įgimtąja teise — gy
venti pilnutiniu savo prigimties 
gyvenimu, būti “sau žmogumi”.

Pats Putinas, interpretuoda
mas Liudo Vasario nukunigėji- 
mą, pastebėjo, kad jį į tai vedęs 
susipainiojęs vidinis gyvenimas, 
kad jis iš viso nejautęs palinki
mo būti kunigu, kad jo — poeto 
“savijauta, jausmai, širdies ir 
fantazijos polėkiai iš esmės (ne 
dėl galimų kompromisų!) yra 
nesuderinami su kunigo gyveni
mo nuostatais ir idealais” (Raš
tai VIII t., 72 p.). Lygiagrečiai 
galima spėti, kad ir Putinas gi
liai išgyveno vidinę disharmo
niją, jautėsi negalįs būti idealiu 

kunigu ir, iki skausmo save ana
lizuodamas, pastebėjo, kaip jo 
dvasia nutolo nuo. kunigiškos 
realybės. Tuo metu nutraukti 
visus saitus su kunigyste jam 
atrodė būtinybe.

Gaila, autorė nepažymėjo, 
kad gyvenimo saulėleidyje Pu
tinas troško susitaikinti su Baž
nyčia, kuri nerado kliūčių nu
imti ekskomuniką ir palaiminti 
santuoką. Tačiau, kaip dr. J. 
Grinius rašo, poetui šį kartą ne
be santuoka rūpėjo: “jis norėjo 
baigti gyvenimą taip pat su ant
ruoju (prisiimtu) pašaukimu — 
mirti kunigu ir poetu”.

Putino kūryba
Logiškai galvodama, atsimi

nimų .autorė nenori sutikti su 
teze, jog kunigo ir rašytojo pa
šaukimai nesiderina: “Jeigu Pu
tinas ir visą savo gyvenimą bū
tų palikęs kunigu, jis būtų bu
vęs nė kiek nemažesnis rašyto
jas kaip ir po pasitraukimo” 
(219 p.), nes ir po “pasitrauki
mo” jo kūryba likusi kunigiška: 
“keliauti prie kilnesnių, aukš
tesnių idealų, kovoti su žemiš
ku menkavertiškumu”.

Turėdama visus Putino gyve
nimo faktus, autorė atvirai ir 
nuoširdžiai juos analizuoja kaip 
ir dera geram atsiminimų rašy- 
ojui, nepaisydama nė skaudžių 
bei nemalonių epizodų. Savaime 
aišku, išsemti visą didžio rašy
tojo sielą, įžiūrėti visas psicho
logines detales uždaroje dvasio
je, kai po 1944 m. tegalėjo tik 
laiškais pasikeisti, nepaprastai 
sunkus ir galbūt neįveikiamas 
uždavinys.

Autorė pateikia įdomių Puti
no kūrybos detalių: rašydamas 
“Altorių šešėly” II ir III d., 
“beveik kasdien parašydavo 
maždaug po septynis puslapius 
didelio, blokinio popieriaus; tai
sydavo labai mažai”. Susirgęs, 
sakėsi, “savo mintyse ‘parašė’ 
likusią dalį. . . kūrė Liudo Va
sario tolimesnę buitį, suplanavo 
romano atomazgą”. Tačiau, kaip 
1961 m. laiške rašė, daug kuo 
tame romane buvęs nepatenkin
tas ir net buvo planavęs rašyti 
IV-ją dalį...

Draugai ir pažįstami
Autorė savo atsiminimus gra

žiai praturtino, suminėdama vi
są virtinę mūsų rašytojų. Kai
mynas Ignas Šeinius Putino de
dikuotus “Altorių šešėly” tris 
tomus su kitais popiergaliais 
atidavė rašytojo virėjai Kazy
tei “prakuram”. Dažnas svečias 
prof. V. Krėvė - Mickevičius mė
gęs pasėdėti jaunimo tarpe. Pa
togiai įsitaisęs, retkarčiais pa
traukdamas dūmą iš gintarinio 
kandiklio, pažerdavo humoristi
nių jaunystės nusidavimų — 
“maloniai besišypsąs, draugiš
kas, kalbus, paprastas”. Salomė
ja Nėris niekad nieko neužsimi
nė apie perėjimą į “Trečiąjį 
Frontą”, buvo tyli, nuošali, bet 
ir ambicinga. Putinas nepritarė 
jos. “pakeistai pasaulėjautai ir 
stebėjosi jos perėjimu į trečia- 
frontininkus”. Gera bičiulė bu
vusi P. Orintaitė, nuoširdi Emi
lijos draugė, o kartkartėmis ap
silankydavo ir švelnusis kan. M. 
Vaitkus, Bern. Brazdžionis, J. 
Keliuotis, J. Paukštelis ir kt.

Knygos pabaigoje atsimini
mai papildomi okupacijos metų 
pergyvenimais ir pirmuoju Pu
tino (1947 m.) seseriai laišku, 
kuriame pažymėjo, kad “mūsų 
pareiga — būti savo tautoje ir 
dirbti tai, ko reikalauja gyvena
masis momentas”. Paminėjusi 
ir jo laišką V. Sruogienei, auto
rė galvoja, kad “tokiomis prie
monėmis Lietuvos okupantas 
norėjo susigrąžinti visus karo - 
politinius pabėgėlius”.

M. Mykolaitytės - Slavėnienės 
turininga asmenybė, plati inte
resų skalė visoje knygoje spin
duliuoja kilniais idealais, krikš
čioniška etika, seseriškais jaus
mais iškiliam broliui. Atviru 
nuoširdumu alsuoja gyvi ir įdo
mūs atsiminimai, o juos papil
do būdingesnių eilėraščių inter
pretacija, brolio laiškų ištrau
kos ir jį pažinusių pasisakymai.

Būtų buvę Ic.bai naudinga 
kai kur palyginti stilių, sumažin
ti pasikartojimus, išsijoti bar
barizmus, išbraukti dalį perdaž- 
nai kartojamų įvardžių. Itin 
gausu korektūros klaidų, bet tai 
jau ne autorės kaltė.

M. M. Mykolaitytė - Slavėnie
nė, PUTINAS MANO ATSIMI
NIMUOSE. “Nidos” Knygų Klu
bo leidinys nr. 99. Londonas, 
1977 m., 447 psl. Kaina 8 JAV 
dol., nariams — 6 dol.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422
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« KULTI1 El ill E VEIKLOJE
VIKTORIJOS MENININKŲ DRAU

GIJA savo galerijoje_ Melburne,
Australijoje, surengė žiemos se
zono parodą, kurioje dalyvavo 105 
dailininkai su vienu savo kūriniu. Jų 
tarpe buvo ir dail. Juozas Baukus- 
Banks, parodai pateikęs akvarelę 
“Vakaras”.

FILATELIJOS PARODĄ, skirtą 
dr. Jono Basanavičiaus 50 metų 
mirties sukakčiai. Čikagos Jaunimo 
Centre lapkričio 5-6 d.d. surengs fi
latelistų draugija “Lietuva”. Paro
dos vadovu yra pakviestas buvęs šios 
draugijos pirm. Kazys Meškonis.

LITUANISTIKOS INSTITUTĄ, 
veikiantį JAV, papildė devyni nauji 
nariai: čikagiečiai Algirdas T. Anta
naitis ir kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
Kento universitete dirbantis lietuvių 
kilmės dr. John F. Cadzow, Antanas 
Girnius iš Roslindale, MA, Aušra M. 
Jurašienė iš West Orange, NJ, dr. 
Vladas Juodeika iš Los Angeles, dr. 
Alfredas Kulpavičius iš Toronto, Ka
nados, dr. Povilas Mažeika iš Pass 
Christian, MS, ir kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, SJ, iš Forest Park, Ill.

BALTIECIŲ MENO PARODA spa
lio 29-30 d.d. bus surengta Niujor
ke, Kultūros židinio salėse. Su savo 
Įvairaus žanro kūriniais joje daly
vaus lietuvių, latvių ir estų dailinin
kai. Parodą papildys kultūrinė pro
grama.

STEPO ZOBARSKO vadovaujama 
“Manyland Books” leidykla Niujor
ke išleis pokarinės lietuvių poezi
jos antologiją, paruoštą dr. Jono 
Zdanio. Įvadą yra parašęs prof. dr. 
R. Šilbajoris. Antologija bus išleis
ta dviem kalbom — lietuviškai ir 
angliškai. Jon įtraukti 28 poetai, gy
venantys laisvajame pasaulyje ir pa
vergtoje tėvynėje. Jų kūrinius į ang
lų kalbą išvertė antologijos sudary
tojas dr. J. Zdanys<

ALGIRDAS LANDSBERGIS pa
rašė naują dviejų veiksmų dramą 
“Šventasis narvas”, pasinaudodamas 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” medžiaga. Drama vaizduoja 
dabartini gyvenimą sovietų okupuo
toje Lietuvoje, “šventojo narvo” 
premjera įvyks lX-jame ateitininkų 
kongrese Klevelande, Euclido gim
nazijos auditorijoje, rugsėjo 3 d. 
Spektaklį ruošia Darius Lapinskas 
su žymiaisiais Čikagos lietuvių ak
toriais.

ŠIEMETINIAME MUENCHENO 
OPEROS FESTIVALYJE didelio 
dėmesio susilaukė R. Strausso opera 
“Dafnė”, kurios libretą yra parašęs 
Vienos teatro istorikas Joseph Gre
ger, miręs 1960 m. “Dafnc” buvo 
pradėtas operos festivalis, vadovau
jamas dirigento Wolfgango Sawa- 
lischs. “Dafnės” spektaklį režisavo 
Filippo Sanjust. Pagrindinį Dafnės 
vaidmenį atliko Lilija šukytė, vo
kiečių spaudoje žinoma kaip Lilian 
Sukis, Apolono vaidmenį — teno
ras Peter Lindroos. Laikraščiai 
“Muenchencr Merkur”, “Sueddeut- 
sche Zeitung”, “Frankfurter Allge- 
meine Zeitung” giria dirigentą Wolf- 
gangą Savvallischs ir mūsiškę L. šu
kytę. Muzikos kritikui H. Schmidt- 
Garre ji savo švelniais preciziniais 
judesiais primena Botičcllio Dafnę. 
G. R. Koch džiaugiasi jos sukurtu 
Dafnės paveikslu, kuriam didelės 
įtakos turėjo jos išvaizda ir daina
vimas monologinėse bei dialoginėse 
šios operos dalyse, baigminėse sce
nose. žinomas kritikas K. H. Ruppel 
sol. L. šukytę laiko idealia Dafnės 
vaidmens atlikėja, lengva ir gracin
ga, turinčia gražią kantileną, jaus
mingumą. Jos spindantis sopranas 
turi tembrą, kuris gražiai derinasi 
su natūraliu, nepaliestu Dafnės pa
veikslu. Augštas L. Šukytės muzika
lumas, apvaldytas dainavimas ją pa
daro idealia Dafnės atlikėja. Savo 
rašinį K. H. Ruppel baigia reikšmin
gu sakiniu: “Audringi plojimai vi
siems, ovacijos Lilijai šukytei ir 
Wolfgangui Sawallischs”. Laikraštis 
“Frankfurter Allgcmeine Zeitung” 
savo kritiko G. R. Kocho recenziją 
papuošė didoka L. šukytės riiuotrau- 
ka, kurioje ji matyti Dafnės vaid
menyje.

DAIL. VLADAS MEŠKĖNAS Aust
ralijoje yra pasižymėjęs kaip talen
tingas portretistas, lig šiol neturė
jęs individualios savo darbų paro
dos. Portretus sunku sutelkti, nes 
jie daugiausia kuriami pagal užsa
kymą ir nepasilieka pas dailininką. 
Pirmą individualią savo darbų paro
dą dail. V. Meškėnas neseniai su
rengė Paddingtone, Settlcrio gale
rijoje. Joje vyravo piešti bei tapyti 
portretai, papildyti žanriniais tapy
bos kūriniais, grupinėm kompozici
jom.

KALIFORNIJOS LIETUVŲ DIE
NOS programon rugsėjo 24 d. Los 
Angeles mieste yra įtrauktas nauja
sis kompoz. Bruno Markaičio, SJ, 
kūrinys “Pilnatis”, kuriam įkvėpi
mą jis yra radęs poeto Bernardo 
Brazdžionio kūryboje. “Pilnaties” 
atlikime dalyvaus vietiniai solistai 
— Birutė ir Rimtautas Dabšiai, Ja
nina čekanauskienė, Stasė Klimaitė- 
Pautienienė, Antanas Pavasaris su 
keliais instrumentalistais ir pianiste 
Raimonda Apeikyte. Skautai filiste
riai Lietuvių Dieną papildys dail. 
Zitos Sodeikienės darbų paroda. Die
ną rengia JAV LB Vakarų apygar
dos valdyba su pirm. V. Vidugiriu ir 
kultūros reikalų vadovu J. Raulinai- 
čiu.

SU DVIEM VIENAVEIKSMIŲ 
BALETŲ PROGRAMOM Vilniuje 
viešėjo choreografo I. Kramero ba
leto grupė, įsteigta 1968 m., pri
klausanti valstybiniam Švedijos teat
ro centrui Stockholme. Grupei da
bar vadovauja choreografė T. Tal- 
vo. Išvykai Vilniun buvo parinkti 
abiejų choreografų — I. Kramero 
ir T. Talvo darbai. Recenzijose mi
nimas baletas “Vėjų kalva", pa
ruoštas suomių epo “Kalevala” mo
tyvais, anekdotinė pantomima “Barz
dota panelė”, atskeidžianti legendi
nio vagies nuotykius XIX š. pradžio
je. Suomiškos pirties papročius at
skleidė komiškas baletas “Sauna”, 
į mirštančio Švedijos karaliaus Eri
ko XIV laikus žiūrovus perkėlė ba
letas “žirnienės lėkštė”. Šiam bale
tui panaudota elektroninė kompoz. 
R. Lundstcno muzika, kupina dra
matizmo, atspindinti XVI š. pavanos 
ir branlės šokių elementus.

SU BUSIMUOJU VILNIAUS JAU
NIMO CENTRU lankytojus supažin
dino 19 konkursinių projektų paro
da respublikiniuose profsąjungų kul
tūros rūmuose Vilniuje. Konkurse 
dalyvavo jaunieji Lietuvos architek
tai ir studentai. Jo rezultatai pa
skelbti birželio 27 d. Pirmąją premi
ją laimjo miestų statybos planavimo 
instituto architektų K. Pempės ir G. 
Ramunio projektas “Vilnelė”, antrą
ją — to paties instituto architektų 
L. Merkino ir S. Šarkino projektas 
“Baltas medis juodame kvadrate”, 
trečiąją — Vilniaus dailės instituto 
studentų R. Rcvinsko ir A. Žalio 
projektas “ABC”. Paskatinamosios 
premijos paskirtos architektams V. 
Janoniui ir A. Uljanovui už projek
tą “Tulpė”, architektei E. Brundzai- 
tei už projektą “Raudonas kvarta
las”.

“EESTI RAMAT” LEIDYKLA Ta
line 32.000 egz. tiražu išleido I. Si
monaitytės romaną “Aukštųjų Šimo
nių likimas”. Vertėjas — lietuvių li
teratūros propaguotojas M. Lodus.

LITERATŪRINĖ ŽVEJŲ PREMI
JA įsteigta Klaipėdoje už geriausius 
įvairaus žanro kūrinius, vaizduojan
čius žvejų gyvenimą. Kandidatus kas
met iki balandžio 1 d. pasiūlys Lie
tuvos Rašytojų Sąjunga. Jų kūriniai 
turi būti paskelbti spaudoje, išleisti 
atskira-knyga ar pastatyti teatruo
se. Laureato diplomas ir 800 rublių 
premija bus įteikiami Žvejo Dienos 
iškilmėse Klaipėdoje.

RESPUBLIKINES 1977 M. LITE
RATŪROS IR MENO premijas lai
mėjo: dai. Konstantinas Bogdanas
— už paminklus K. Donelaičiui, J. 
Janoniui, partiečiams J. Smuškevi- 
čiui ir V. Kudabai; kompoz. Stasys 
Vainiūnas — už “IV koncertą for
tepijonui ir kameriniam orkestrui”; 
sol. Beatričė Grincevičiūtė — už 
liaudies dainų programas “Karo dai
nos”, “Vilniaus liaudies dainos”, 
“Įvairios liaudies dainos” bei ilga
metę koncertinę veiklą; dail. Anta
nas Kučas — už iliustracijas Žemai
tės knygoms “Marti” ir “Petras Kur
melis”; Eugenijus Matuzevičius — 
už poezijos rinkinį “žalios metų sa
los”.

UŽ MOKSLO IR TECHNIKOS 
DARBUS respublikinės 1977 m. 
premijos paskirtos: Kauno radijo 
gamyklos darbuotojams P. Baderiui, 
A. R. Baltrušaitienei, A. Grinkevi
čiui, V. Minkui, A. Reiniui, J. Sku- 
kauskui ir G. Carncckienei — už 
darbą “Kompleksiškai mechanizuo
tas galvaninis cechas”; Lietuvos sta
tybos ir architektūris mokslinio ty
rimo instituto kaimo statybos sky
riaus veikėjams K. Blaževičiui, V. 
Maldžiūnui, V. Zaukai, J. Vcckai už 
ciklą “Darbų kompleksas Lietuvos 
TSR kaimo statybos išvystymo klau
simais”; gyvulininkystės specialis
tams Z. Vagoniui ir č. Meškauskui
— už monografiją “Gyvulių kraujo 
grupių genetika” bei tų grupių tyri
mo metodo įdiegimą veislininkystė
je; prof. dr. E. Vilkui — už ciklą 
darbų “Optimalumo problema loši
mų teorijoje”; Vilniaus radijo mata
vimo prietaisų tyrimo instituto dar
buotojams A. Dcnisovui, M. Jefimči- 
kui, V. Latiniui, A. Oniščenkai, G. 
Puodžiūnaitei, A. Fedorenčikui — 
už ciklą darbų “Plačiajuosčių im
pulsinių oscilografinių prietaisų 
skaičiavimo metodų tyrimas ir kū
rimas bei- gautų rezultatų diegimas 
liaudies ūkyje”; filologui J. Pikči- 
lingiui — už dviejų dalių vadovėlį 
“Lietuvių kalbos stilistika”; prof, 
dr. R. Plečkaičiui — už monografiją 
“Feodalizmo laikotarpio filosofija 
Lietuvoje”; chemikui dr. D. Poškui
— už darbus fizikinės adsorbcijos 
ir adsorbcinės chromotografijos 
molekulinės teorijos srityje; Moks
lų Akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto darbuotojams K. 
Ulvydui, V. Ambrazui, A. Valeckie- 
nei, E. Valiulytei, N. Sližienci ir dr. 
V. Urbučiui — už trijų tomų “Lie
tuvių kalbos gramatiką”.

M. DAUKŠOS “POSTILĖS” indek- 
są-žodyną, paruoštą česlavo Kudzi- 
novskio, dviem stambiais tomais iš
leido Poznanės A. Mickevičiaus uni
versitetas, įtraukęs baltų filologijos 
serijon 2 nr. Vilniečiai kalbininkai 
džiaugiasi kruopščiai atliktu darbu, 
kurin yra įtraukti “Postilės” žo
džiai, pateikiamos jų reikšmės, žo
džio bei formos pavartojimo vieta. 
Č. Kudzinovskis rėmėsi pirminiu šal
tiniu — J. Vujeko “Pastile”, norė
damas išaiškinti lietuviško teksto 
klaidas, per šimtmečius nublukusius 
diakritinius ženklus. V. Kst.
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CHOLKHD
R. Cholkan & Co. Ltd. 

Realtor
REAL ESTATE — 

GENERAL INSURANCE
SWANSEA, puikus labai geros statybos modernus vos keleto metų 
senumo, 7 kambarių vienaaugštis (bungalow), 3 prausyklos, didžiulė 
moderni virtuvė, gražiai užbaigtas rūsys su atviru židiniu ir išėjimu 
į kiemą, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu.
ISLINGTON-BLOOR, atskiras gražus 5 kambarių vienaaugštis (bun
galow), puikiai užbaigtas saulės kambarys, pilnai užbaigtas rūsys, 
centrinis vėsinimas, puikus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu; 
netoli požeminio traukinio; viena atvira skola.
PRINCE EDWARD DR. - BLOOR, gražus didžiulis 7 kambarių vien- 
augštis (Side split bungalow); pilnai užbaigtas rūsys, centrinis vė
sinimas; dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, greitas užėmimas, 
puiki vieta.
JANE-BLOOR, atskiras originalus keturbutis (4-plex); vandeniu- 
alyva šildomas; garažai su privačiu įvažiavimu; gauna virš $10.000 
metinių pajamų; netoli požeminio traukinio; apie $30.000 įmokėti ir 
viena skola.
JANE-BLOOR, atskiras 6 kambarių namas, kvadratinis planas, mo
derni virtuvė, 2 prausyklos, garažas; netoli Bloor; namas be skolų.
RUNNYMEDE • BLOOR, pilna kaina tik apie $59.900; atskiras mū
rinis 7 kambarių namas, kvadratinis planas, 2 prausyklos; garažas 
su šoniniu įvažiavimu; reikalingas mažo remonto; neblogas pirkiniys. 
INDIAN RD. - BLOOR, didžiulis 18 kambarių atskiras namas, 4 at
skiri butai; gauna apie $10.000 metinių pajamų; namas gerame 
stovyje, garažai su plačiu įvažiavimu; apie $30.000 įmokėti ir viena 
atvira skola; netoli Bloor ir Lietuvių Namų.

P. K E R B E R I S,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

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

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8 Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 =
šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 8 Vi % 
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 7%
depozitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS:
asmenines .........  9’/2%
nekiln. turto ...................... 9!/į%
'investacines ...........................10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokoma visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario Telefonas
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

Juozas Eimis Ramas,

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių draudą • šeimos apsaugą • stu
dentų draudos fondus mokslui eiti

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881
District Manager of Canadian Premier Life

SHtnon v television 
f m/f Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, įrengiam gaisro apsaugą (smoke detector)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
paskelbė dienraštis “The Tor
onto Sun”. Laikraštis cituoja 
Helsinkio susitarimų paragrafą, 
užtikrinantį, kad vizos turi būti 
tuojau pat parūpinamos artimų
jų sunkios ligos ar mirties atve
jais. Latvės Amalijos Graubins 
atvejis aiškiai rodo, kad Sovie
tų Sąjunga šio paragrafo nesi
laiko. Vedamasis ragina Kana
dos užsienio reikalų min. Jamie- 
soną pareikšti oficialų protestą 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
Otavoje. Vedamajame taipgi 
pabrėžiama, kad tokių Helsin
kio sutarties pažeidimų Sovietų 
Sąjungoje Kanados Baltiečių 
Federacija yra užregistravusi 
labai daug.

Kanados paštininkų unijos at
stovai savo suvažiavime Hali- 
fakse naujuoju vadu išsirinko 
vicepirm. J. C. Parrotą pakeisti 
9 metus unijai vadovavusiam 
pirm. J. Davidsonui. Pastarasis 
dabar grįžta į Otavos paštą kaip 
eilinis tarnautojas. J. Davidso- 
no vadovavimo laikotarpyje Ka- 
nados paštininkai pasižymėjo 
karinga laikysena, beveik meti
niais legaliais ir nelegaliais 
streikais, kurių paskutinis buvo 
1975 m. pabaigoje ir truko net 
7 savaites. J. Davidsono vado
vybėje visiškai sulėtėjo pašti
ninkų paslaugos. Pagerėjimo 
betgi netenka tikėtis, nes ir 
naujasis pirm. J. C. Parrotas 
yra karingos linijos bei streikų 
šalininkas. Suvažiavime buvo 
priimta rezoliucija, grasinanti 
nauju paštininkų streiku. Uni
jos vadovybė Įpareigojama ne
pasirašyti naujos sutarties, kol 
pašto vadovai neatšauks sankci
jų prieš jos narius. Konkrečiai 
norima, kad paštas vėl priimtų 
darban 1975 m. streike atleistus 
28 Montrealio paštininkus, su
spenduotą Sherbrooko skyriaus 
unijos vadovą. Unijos sutartis 
su paštu yra pasibaigusi birželio 
30 d. Pradėtas derybas paštinin
kų unija nutraukė pirmajame 
posėdyje.

Pašto problemas savo spau
dos konferencijoj palietė prem
jeras P. E. Trudeau, prisipažin
damas, kad korespondencijai 
tarp Otavos ir Montrealio vy
riausybė jau naudojasi privačių 
kurjerių paslaugomis, nes prie
šingu atveju tokių raštų prista
tymas pareikalautų net kelių 
dienų. P. E. Trudeau sakėsi ne
turįs recepto paštui sutvarkyti. 
Šios problemos neįstengė iš
spręsti net ir palyginti dažnai 
keičiami jo pašto ministerial. 
Dėl pašto streikų vis daugiau 
institucijų kreipiasi į privačius 
kurjerius. Pasak P. E. Trudeau, 
streikai sudaro aiškią grėsmę 
patiem paštininkam, nes jie ga
li netekti darbo. Paklaustas, ar 
vyriausybė neplanuoja pašto 
perduoti privačiai bendrovei, P. 
E. Trudeau pareiškė, kad dėlto 
jis neturėtų jokių ideologinių 
sąžinės priekaištų.

Ekonomines Kanados negero
ves liudija vis didėjantis kana- 
diško dolerio vertės kritimas. 
Prieš metus Kanados doleris 
buvo vertingesnis už amerikie
tiškąjį, o dabar jis tėra vertas 
92-93 amerikietiškų centų. Prie 
dolerio kritimo prisidėjo suma
žėjęs kanadiškų gaminių eks
portas užsienin. Net ir JAV rin
koje Kanados gaminiai buvo pa
sidarę brangesni dėl unijų išsi
kovotų augštesnių atlyginimų 
kanadiečiams darbininkams. Do
lerio vertės kritimas palengvins 
eksportą, bet taip pat sumažins 
kanadiečių santaupas bankuose 
ir sudarys nemažą problemą su 
Kanados paskolomis užsienyje. 
II D. karo pabaigoje Kanados 
skola užsieniui siekė vos $7 bi
lijonus dolerių, o 1976 m. paki
lo net iki $96 bilijonų. Šios su
mos $84 bilijonus sudaro ilga
laikės paskolos, už kurias reikia 
mokėti palūkanas. Dolerio ver
tei kintant, didėja ne tik pasi
skolintoji suma, bet ir palūka
nos, iš Kanados plaukiančios už
sienin. Išdalinus visą Kanados 
$96 bilijonų skolą užsieniui, 
kiekvienam dirbančiam kana
diečiui tektų maždaug po $9.- 
600. Toks įsiskolinimas iš tikrų
jų yra didelis.

Dr. St. Haidasz, federacinio 
parlamento atstovas, specialiu 
laišku kreipėsi į Toronto bur
mistrą D. Crombie, skatinda
mas išvalyti Yonge gatvę nuo 
prostitucijos ir atstatyti turė
tąjį prestižą.

Ateitininkiškasis jaunimas, davęs iškilmingą įžodį per Detroito ateitininkų 
šeimos šventę Nuotr. L Damušytės

SPORTAS

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

QUEBEC-ANNETTE, 10 kambarių plytinis dvibutis, vandeniu šildo
mas; geras įvažiavimas, garažas; prašoma kaina tik $63.500.

JANE —ANNETTE — VIENAAUGŠTIS, 5 kambariu, pilnai už
baigtas rūsys, nepersenas; elektrinis šildymas, platus, privatus įva
žiavimas, garažas. Savininkė ima atgal viena atvira mortgičių su 
$8.000 įmokėjimu.

RUNNYMEDE — ANNETTE, atskiras, 10 kambarių, plytų namas. 
Dvi prausyklos, virtuvės, gerame stovyje. Kaina sumažinta — 
$56.500. Įmokėti tik $6.000.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažą.

. • Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St„ Toronto, Ont.

SPORTAS LIETUVOJE
Antrąsias Sovietų Sąjungos jauni

mo žaidynes, aprėpusias net 27 spor
to šakas, laimėjo Rusijos respublika, 
surinkusi 5.006,99 taško. Antroji 
vieta teko Ukrainai su 4.424,13 taš
ko, trečioji — Maskvos sportinin
kams su 3.640,62. Lietuva komandi
nėje 17-kos varžovų lentelėje užėmė 
tik X vietą su 1.190,50 taško, Latvi- 
viją (1.153,01 t.) palikusi XI vietoje, 
Estiją (766,60 t.) — XV-joje. Silp
niausi buvo Turkmėnijos atstovai, 
išsikovoję tik 216,11 taško. Pussun- 
kio svorio bokso čempijonu tapo vil
nietis A. Jančiauskas, baigmėje įvei
kęs kazachietį V. Skabą. Neblogai 
pasirodė Lietuvos rankinio mergi
nų' ir vaikinų rinktinės. Merginų 
varžybas laimėjo ukrainietės ranki
ninkės. Dėl II vietos kovojo Lietu
vos ir Gudijos rinktinės. Lemiamą
sias rungtynes laimėjo gudės, lietu
vaites nustumdamos į III vietą. Tai
gi joms teko bronzos medalis. Vai
kinų rankinio grupėje baigminė ko
va dėl aukso medalio vyko tarp Lie
tuvos ir Gudijos. Pranašesni buvo 
gudai. Trečią vietą laimėjo maskvie
čiai. Lengvosios atletikos varžybose 
Lietuvos rinktinė užėmė VII vietą 
su 180 taškų. Tai liudija padarytą 
pažangą, nes pirmosiose žaidynėse 
lietuviams buvo tekusi XII vieta.

Pabaltijo šachmatų čempijo
nu prieš 12 metų buvo tapęs sporto 
meistras V. Mikėnas. Dabar jo lai
mėjimą pakartojo jaunas vilnietis G. 
Piešina. Gomelyje įvykusiose Pabal
tijo ir Gudijos pirmenybėse jis su
rinko 10,5 taško iš 15 galimų, ant
roje vietoje palikęs pustaškiu atsi
likusi latvį J. Klovaną. Deja, dėl 
kitų Lietuvos rinktinės šachmati
ninkų prasto pasirodymo Lietuvai 
su 23 taškais teko paskutinė vieta. 
Turnyrą laimėjo Latvija su 35 taš
kais.

“Baltijos taurės” regatoje šiemet 
pirmą kartą su savo jachtomis da
lyvavo suomiai ir lenkai. Tūkstan
čio jūrmylių lenktynes laimėjo klai
pėdiečių 1 klasės jachta “Lietuva” 
su kapitonu Osvaldu Kubiliūnu, į vi
sus uostus — Taliną, Klaipėdą ir 
Rygą atpaukusi pirmoji. Jos įgulai 
įteiktas specialus prizas už greitį. 
Vienos tonos jachtų klasėje II vie
tą išsikovojo kauniečių “Žalčių ka
ralienė”, vadovaujama kapitono B. 
Dumbakio, pralenkusi 26 kitas jach
tas.

GOLFO ŽINIOS
šeštasis Toronto Lietuvių Golfo 

Klubo šį sezoną turnyras liepos 24 
d. Glen Eagles laukuose praėjo ganai 
sėkmingai, dalyvaujant 64 nariams 
ir keletui svečių. Geriausiu žaidėju 
ir pirmos vietos laimėtoju pasekme 
76 tapo Antanas Sergautis. Antroje 
vietoje su 78 liko jaunieji — Petras 
Paukštys, Antanas Siminkevičius, 
Vilius Sergautis ir Valteris Ubeika.

Turnyras Utopijos laukuose liepos 
30 d., septintas iš eilės, pagal supla
nuotą 1977 m. sezono žaidynių tvar
karaštį, praėjo taip pat gerai. Daly
vių skaičius — 63. Geriausiai turny
re sužaidusio titulu dalinosi net trys, 
visi pasiekę po 74: jaunasis Petras 
Paukštys, Algis Simanavičius ir dr. 
R. Barakauskas.

Sekantis turnyras įvyks rugpjūčio 
20 d. George Town laukuose. Šis tur
nyras bus paskutinis prieš ŠALFASS 
turnyrą Čikagoje'. Jis svarbus tuo, 
kad jo pasekmės daug lems sudarant 
reprezentacines komandas, kurios 
atstovaus Torontui tarptautinėse var
žybose.

ŠALFASS turnyras Čikagoje įvyks 
rugsėjo 3-4 d.d. Silver Lake Golf & 
Country Club laukuose, 147 St. & 82 
Ave., Orland aPrk, Ill. Pirmenybės 
bus pravestos vyrų, moterų, senjorų 
(virš 55m.),jaunių ir jaunučių klasė
se. Tarpmiestinės varžybos bus vyk
domos kiekvienam miestui sudarant 
vieną (ar daugiau) komandą iš 9 
asmenų. Laimėtojai bus išvedami re
miantis 6 geriausiais 36 skylių re
zultatais. Jaunučių klasę sudaro gi
mę 1963 m. ir jaunesni, o jaunių kla
sę — gimę 1959 m. ir jaunesni. Mo
terų klasėje individualinės varžybos 
bus pravestos remiantis išlyginamų
jų smūgių modifikuota USGA siste
ma. Apie viešbučius ir turnyro de
tales, gavę iš rengėjų informaciją, 
nedelsdami informuosime savo na
rius. Valdybos buvo planuota nu
samdyti “Grey Hound” autobusą į 
Čikagą, tačiau paprašyta kaina vertė 
keisti nuomonę ir atsisakyti šios idė
jos. Taigi, vyksime privačiai, kaip 
kam bus patogiau. Sig. K.

Tradicinis Georgian Bay vasaro
tojų golfo turnyras liepos 31 d. Cold 
Water Bonaire aikštyne sutraukė 50 
žaidėjų, bet dėl užėjusios audros bu
vo nutrauktas ir nukeltas į rugpjū
čio 6 d.

Rugpjūčio 6 d. dalyvavo 28 asme
nys, nes tą dieną lijo, be to, dalis 
vasarotojų, užbaigę atostogas, išva
žinėjo.

šiais metais visų golfo turnyrų 
laimėtojais išeidavo jaunieji golfi- 
ninkai. Tačiau šiame turnyre geriau
sias buvo vyresniųjų atstovas Alyo- 
zas Kuolas, užbaigęs pilną medžių 
kliūtimis išdėstytą aikštyną 81 smū
giu. Antras — Romas Šimkus — 84 
sm., trečią vietą pasidalino Henri
kas Paukštys ir D. Laurinavičius, abu 
užbaigę 86 sm. Su išlyginamaisiais 
sm. pereinamąją taurę laimėjo D. 
Laurinavičius 65 (86), antrą — Al. 
Kuolas 68 (81), trečią — H. Paukš
tys 69 (95).

šeštą žaliąją vienu sm. arčiausiai 
prie vėliavos primetė H. Paukštys 
ir 13-tą, taip pat vienu sm., B. Ser
gautis. Premijuotos 9 ir 18 skylės 
liko nelaimėtos.

Geriausia moterų žaidėja buvo G. 
Kuchalskienė 84 (118), antra E. 
Kėkštienė 90 (117). Trečią vietą pa
sidalino — J. Paukštienė ir J. Ky- 
mantienė, sužaidusios po 99 (149).

Geresnes pasekmes išsikovojo šie 
žaidėjai: Al. Kuolas 81, R. Šimkus 
84, V. Paukštys 86, D. Laurinavičius 
86, P. Paukštys 87, M. Ignatavičius 
88, R. Kymantas 94, H. Paukštys 95, 
dr. S. Kazlauskas 95, S. Kėkštas 94.

Organizatorius E. Kuchalskis tur
nyrą pravedė labai tvarkingai, visus 
laimėtojus apdovanojo vertingomis 
dovanomis. Tenka pastebėti, kad šiuo 
turnyru susidomėjimas kas metai di
dėja. AI. K.
AUŠROS ŽINIOS

Rugpjūčio 6 d. pranciškonų sto
vyklavietėje įvyko draugiškos 
krepšinio žaidynės tarp Hamiltono 
Kovo, Toronto Vyčio ir Aušros vyrų 
komandų. Toronto Aušra laimėjo 
prieš Hamiltono Kovą 77:59 ir prieš 
Vytį 94:68. Hamiltono Kovas laimė
jo prieš Vytį 76:62. Aušros koman
doje žaidė L. Rautinšas, R. Kaknevi
čius, Al. Grigonis, Abromavičius, 
Bartusevičius, Valickis, Dementavi- 
čius, Ar. Šlekys, Ed. Norkus ir R. 
Undcrys. Teisėjai: Nakrošius, Un- 
derytė ir Bartusevičius. Pasitaikė 
gražus oras. Žaidimai buvo gero ly
gio. šiuos žaidimus rengė Aušros 
klubas. Vakare buvo suruošti šokiai, 
į kurias susirinko daug jaunimo ir 
buvusių sportininkų. V. M.

“THE LONDON FREE PRESS” 
APIE GERULAITĮ

■Bene pirmą kartą Ontario dienraš
tis “The London Free Press” taip 
palankiai įvertino Gerulaičio pajė
gumą, perduodamas iš Anglijos pla
čią informaciją apie jo pusbaigmines 
varžybas prieš pasaulio meisterį šve
dą Bjorn Borg. Wimbledono lauko 
teniso pirmenybės, mininčios savo 
šimtmetį, užtruko 12 dienų ir su
traukė 336.207 žiūrovų. Nors Geru
laitis pralaimėjo, bet Borg laimėji
mas buvo pasiektas labai sunkioje 
kovoje ir nulemtas tik paskutiniu 
momentu, nes abu buvo lygaus pajė
gumo ir, kaip pats Borg pastebėjo, 
vienas taškas buvo nulemiantis žai
dimą: “Jei Gerulaitis būtų gavęs tą 
tašką savo naudai, greičiausia ne aš, 
bet jis būtų laimėjęs”. V. Gerulaitis 
pasiekė geresnį santykį, negu išpo
puliarintasis Connors, žaisdamas 
prieš tą patį Borg, Spauda pastebė
jo, kad Gerulaitis buvo viskuo pa
našus į Borg, išskyrus barzdą. Jis 
jam prilygo tiek savo greičiu, tiek 
viskuo kitu ir davė reikiamą atkirtį 
kiekvienu atveju, nežiūrint kokias 
pinkles Borg jam mėgino daryti. Jų 
varžybos iš penkių rungčių, kurių 
Gerulaitis laimėjo dvi, užtruko net 
3 vai. ir 10 min. Lemianti rungtis 
Borg buvo laimėta tik nežymia per
svara. Nors tai buvo tik pusbaigmis, 
bet buvo populiariausia vyrų dviko
va iš visų pirmenybių. Anglijos 
spauda ją pavadino didingu pirme
nybių momentu, o jos kritikai, ste
bėję daugelio metų pirmenybes, iš
sireiškė, kad tai buvo geriausias te
niso žvaigždžių susitikimas, kokį jie 
kada yra matę tame garsiame teniso 
aikštyne. Gi centrinės aikštės su 14.- 
000 sėdimų vietų, kurioje ši atkakli 
dvikova vyko, žiūrovai (jų buvo 15.- 
000) pagerbė abu žymius varžovus 
atsistojimu ir sukėlė vienas iš di
džiausių ovacijų, bėtkada patirtų 
Wimbledone vykusiose pirmenybėse.

S. Daniliūnas

TRIBUTIS — PACIFIC — BLOOR, 17 kambarių; 2 butai po tris 
miegamuosius, 1 —- vieno miegamojo. Tik 15 metų senumo. Van
deniu - alyva šildomas. Du garažai. Geroj vietoj ir gerame stovy
je. Prašoma kaina — $119.000.

OSSINGTON — DUNDAS ° i A T A S^ugštų, atskiras, van
deniu - alyva šildtn A R D T garažas. Prašo $65.900.

PEARSON GATVĖ, 7 kambariai per 2 augštu, naujas vandeniu-alyva 
šildymas; garažui vieta; nedidelis įmokėjimas; savininkas ima vieną 
mortgičių; prašo tik $58.900.

YONGE-FINCH, 8 kambarių vienaaugštis, plius 3 kambariai rūsy; 
nauji kilimai, šildymo-vėsinimo sistema, maudymosi baseinas; arti 
Yonge požeminio; prašo $89.900.

YONGE-SHEPPARD, 5 kambarių vienaaugštis, vandeniu šildomas; 
žaidimo kambarys; arti Yonge gatvės; sklypas 40 x 300; prašo $64.900.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8 % % už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą 
7V1% už spec, taupymo sąsk. 
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9Ųį% už asm. paskolas

9 % % už mortgičius

AKTYVAI virš 17 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 val. 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

ED. KONDRATAS, siuvėjas 
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 
(slocks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1 1 1 3 Dundas St. W., COO E/fEA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

A3
A&B ELECTRIC CO.

jveda elektrą j pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas Įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

Autorite Stites service
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. 
Visi automobilių mechaniniai taisymai.
Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.
Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Qanaiian dirt cfitemorialsJEfa
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel.'278-2757

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529



Jaunas solistas iš Lietuvos
(Atkelta iš 7-to psl.) 

siskubino priimti pasiūlymus, 
manydamas, kad dar reikėtų pa
sitobulinti ir išmokti kalbų.

1976 m. vasarą Ričardas pir
mą kartą padainavo savo tautie
čiams Europos lietuvių studijų 
savaitėje Chantilly, netoli Pary
žiaus. Publika buvo sužavėta 
puikiu balsu. Buvo aiškiai ma
tyti, kodėl Ričardui, Vakarų pa
saulyje esant pirmą kartą, pasi
sekė pasirašyti sutarti Briuse
lio operoje ir kodėl iš karto gau
ta tiek daug pasiūlymų.

Stuttgarte Vokietijos lietuviai 
sudarė jam sąlygas pasirodyti 
augštosios muzikos mokyklos 
profesoriams. Jie jį priėmė to
bulintis savo srityje. Mokslus 
Ričardas tęs čia nuo šio rudens. 
Tai pagrindinė priežastis, kodėl 
savo kelionę š. Amerikoje turi 
nutraukti rugsėjo mėnesio gale 
(mokslas prasideda spalio pra
džioje).

Užmezgęs ryšius su lietuviais 
Vakaruose, Ričardas noriai įsi
jungė į jų gyvenimą. Norėda
mas talkinti pagal savo išgales 
ketvirtojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso ruošoje, pakvies
tas rengėjų komiteto vykti kon- 
certuoti Ž. Amerikon, mielai su-

S HAMILTON*'
(Atkelta iš 4-to psl.) 

šeštadienį buvo susirinkęs didelis 
būrys hamiltoniečių. Prel. J. Tada- 
rauskas laimingos kelionės intenci
ja atnašavo šv. Mišias, palaimino ir 
palinkėjo sėkmės. Po to autobusas 
dainininkes su vadovais ir palydo
vais išvežė į Toronto aerodromą.

ANTANAS JUSYS su savo sūnum 
ir dukra išvyko į Lietuvą susitikti 
su savo artimaisiais.

J. G. BLEKAIČIAI grįžo iš savo 
išvykos Europon, kur apkeliavo dau
gelį kraštų, pasiekdami net Skandi
naviją. Jie ten buvo prisijungę ir 
prie vysk. V. Brizgio vadovaujamos 
ekskursijos.

ANTANAS TĖVELIS pardavė sa
vo viešbutį “Colonial House” ir pa
sitraukė į pensiją. Jo žmona Elytė 
“Wintario” loterijoj turėjo laimės 
ištraukti $10.000 bilietą. Kor.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame: prel. dr. J. 

Tadarauskui ir kun. L. Januškai už 
paskelbimą parapijos biuletenyje 
kvietimo vykti į SLA gegužinę, kun. 
Juvenaliui Liaubai, OFM, už visoke
riopą paramą iš St. Catharines, “T. 
Žiburiams”, “N. Lietuvai”, “Tėvy
nei”'' ir-' “NlrtijiBfidmš”.' Nttffšh'džiai 
dėkojame aukojusiems SLA geguži
nės paramai: D. Dauginams už $25, 
J. ir M. Paukščiams už $10 (iš St. 
Catharines), J. Romikaičiui už $5 
(iš Hamiltono); daiktinės loterijos 
aukotojams: A. Padolskiui ir C. Farr

tiko. Ričardo debiutu Š. Ameri
koje rūpinasi Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdyba, ku
ri tvarko jo koncertus ir kelio
nes. Tikimės, kad lietuviška vi
suomenė nepraleis retos progos 
išgirsti Ričardą, pirmą kartą 
koncertuojantį mūsų pasaulyje. 
Tikimės taip pat, kad jo pri
ėmimas bus šiltas, nuoširdus bei 
atmintinas ne tiktai jam, bet ir 
atsilankiusiems į jo koncertus.

Ričardo koncertai Kanadoje 
bus Hamiltone rugsėjo 17 d. ir 
Toronte — rugsėjo 18 d. Ame
rikoje koncertai numatyti rug
pjūčio 28 d. Čikagoje, rugsėjo 
10 d. — Detroite.

Buvo kreiptasi ir į kitas lie
tuvių kolonijas, tačiau metų lai
kas buvo nepatogus. Tikimės, 
kad nuotoliai iki Hamiltono ar
ba Toronto nebus perdideli 
tiems, kurių kolonijose koncer
tai šiuo metu nenumatyti reng
ti. Koncertų pelnas skiriamas 
IV pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui. Jei atsirastų koloni
jos, kurios dar norėtų surengti 
Ričardo Daunoro koncertą kon
greso naudai, prašomos kreiptis 
į Jūrą šeškutę, PL.IS vicepirm. 
(18 Grenview Blvd. North, To
ronto, Ont.). Gabija 
iš Paris, Onai Laurik iš Brantford; 
S. Matukaitienei 'iš Canfield už tor
tą; visuomenės veikėjui St. Jokūbai
čiui iš Toronto už prakalbą; studen
tams Arūnui ir Giručiui Zubrickams 
iš Cambridge už loterijos bilietų pla
tinimą; A. Padolskiui ir A. Kuzmic
kui iš Paris, O. Indrclicnei iš Toron
to, R. ir B. Pakalniškiams, solistei 
Anitai Pakalniškytei, M. Tarvydie
nei, A. ir J. Dcksniams, A. Kareckie- 
nei, Z. Pulianauskui, G. Mclnykui, 
V. Bagdonui, I. Varnui, A. Silgaliui 
iš Hamiltono; už pagaminimą mais
to: Z. Ulbinienei iš Niagara Falls ir 
M. Paukštienei iš St. Catharines; už 
maisto dalinimą: D. Dauginienei, S. 
Matukaitienei ir N. Navickienei. Dė
kojame solistei Anitai Pakalnišky
tei už pravedimą loterijos, K Jasu- 
davičiui — už parūpinimą maisto ur
mo kaina, Arūnui Setikui — už mu
ziką. Su visų parama Sibiro tremti
nės Onos Poškienės vardas tapo įam
žintas — jos vardu įnešėme į KLF 
$100. Jūsų prisidėjimas aukomis bei 
darbais ir ateityje mums teiks drą
sos pagerbti okupuotos Lietuvos did
vyrius. SLA 72 kuopa

PADĖKA
Staigiai patekus į ligoninę, man bu

vo padaryta sėkminga operacija. Dė
koju -gydytojams, savo šeimai--^bro
liams, giminėms, draugams ir '.bičiu
liams, mane lankiusiems ligoninėje. 
Taip pat dėkoju telefonu bei korte
lėmis linkėjusiems greitai pasveikti.

Ačiū visiems. Jūsų —
Vincas Sakas

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Drunga

surengtoje stovykloje prie Kalgario, Albertoje, paskaitą skaito Mykolas J.
Nuotr. A. Dudaravičiaus

St. Catharines, Ont.
KANADOS VALDŽIA padarė re

tą išimtį, Kęstučiui Jokubynui duo
dama leidimą vykti Vokietijon ir 
dirbti "Laisvės radijuje”. Mat, Ka
nada dar neturi tokio įstatymo, pa
gal kurį naujas imigrantas galėtų 
išvykti į kitą šalį ir ten įsidarbinti. 
K. Jokubynas jau varstė visokių de
partamentų duris, bet nesėkmingai. 
St. Catharines mieste jam pasisekė. 
Sis korespodentas ir pats K. Joku
bynas matė ir girdėjo, kaip gali veik
ti energingas visuomenės atstovas. 
Per kelias valandas federacinio par
lamento narys-Gilbert Parent tele
fonu su Otava sutvarkė visą reikalą. 
Viskas praėjo skubos keliu, nes G. 
Parent turėjo tuojau pat skristi į 
Briuselyje vykstančius Atlanto S-gos 
posėdžius. Jis yra Kanados ginkla
vimo komisijos narys. Specialiu po
tvarkiu K. Jokubynui padaryta iš
imtis. ir jis gali vykti Vokietijon 
vienerių metų laikotarpiui. Po to 
reikės naujo leidimo.

Kodėl K. Jokubynas panoro Vo
kietijon? Neturėdamas Kanados pi
lietybės, susidūrė su kliūtimis gau
ti tinkamą tarnybą. Be to, kaip lais
vės kovos žmogus, nori prabilti lais
vu žodžiu į pavergtus brolius ir se
ses Lietuvoje.

K. Jokubyno išvykimas dar pri
klausys ir nuo pačios V. Vokietijos 
įstatymų, bet reikia tikėtis, kad už
teks Kanaaos valdžios raštiškos ga
rantijos, jog jis ir toliau pasilieka 
Kanados imigrantu. Siam ryšiui iš
laikyti K.. Jokubynas privalės turėti
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SKAITYTOJAI PASISAKO

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

LAUKIANT PASISAKYMU
“TŽ” 1977. VI. 23 nr. 25 buvo iš

spausdintas K. Barono straipsnis 
“Leidinyje kartojami visiems žino
mi dalykai”. Taip, pasinaudojau B. 
Kviklio stambiu keturtomiu leidiniu 
“Mūsų Lietuva”, dr. P. Mačiulio 
knyga “Trys ultimatumai” ir kitų 
autorių spaudiniais, norėdamas su
pažindinti mūsų išeiviją su lenkų 
padaryta skriauda Lietuvai, okupuo
jant trečdalį Lietuvos su sostine Vil
niumi. Duomenis knygai “Vilnius 
lenkų okupacijoje” rinkau tik savo 
asmeninėje bibliotekoje, nes plačiau 
jų rinkti nepajėgiau dėl savo senyvo 
amžiaus (85 m.) ir dėl finansinių iš
teklių. Džiaugčiaus, jei kas šiuo rei
kalu plačiau pasisakytų.

Esn dėkingas K. Baronui už kriti
ką. Mano adresas: 18 Henry St., 
Kensington 3031 Vic., Australia.

J. Mulokas 
NETIKSLI ŽINUTĖ

“TŽ” 1977 m. birželio 23 d. 25 
(1428) nr. įdėta žinutė, liečianti ma

ne, nėra tiksli. Gegužės 4 d. nešven- 
čiau jokios veikimo Brazilijoj su
kakties. Brazilijoj esu ne 40, bet 42 
metai. Gegužės 15 d. Lietuvių Kat. 
Bendruomenės choras surengė pobū
vį - pietus mano 70 metų amžiaus su
kakties proga ir Liet. Kat. Bendruo
menės choro 40 metų veiklai atžymė
ti. Sis choras yra vienintelis šiuo 
metu Brazilijoj lietuvių choras, įžen
gęs į keturiasdešimt pirmuosius 
veiklos metus. Prel. P. Ragažinskas

LANKYKITE IR TOLIAU
“Tėviškės žiburiai” mus lankė per 

šešerius sunkių išbandymų metus 
Turkijoje. Jie padėjo ir švietė mums 
kalėjimuose ir lageriuose. Mes nuo
širdžiai dėkojame gerb. redaktoriui 
ir visiems mecenatams už supratimą 
mūsų sunkios padėties ir visapusiš
ką brolišką paramą.

Linkėdami “Tėviškės Žiburiams” 
ištvermės bei sėkmės, tikime, kad 
jie ir toliau lankys mus kaip ir tūks
tančius kitų tautiečių.

Pranas ir Algirdas Bražinskai

, Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

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

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

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1J8 

Tel. 361-0303

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI Į BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
Darbo valandos; 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Balio Maskeliūno ištaiga

kuriame nors Kanados banke kad ir 
nedidelių savo santaupų sąskaitą.

Kor.

PADĖKA
žmogaus gyvenimas eina dvejopa 

kryptimi—gera bei laiminga ir bloga 
bei nelaiminga. Kol žmogus esi jau
nas, atrodo tau nieko netrūksta: 
draugai, draugės, pasilinksminimai 
ir t.t. Vėliau sukuri šeimą ir prade
di rimčiau galvoti apie gyvenimą; 
sekasi neblogai, darbas geras, svei
kata gera, šeimoje visų nuotaika kuo 
puikiausia. Nepagalvoji visai apie 
trūkumus, nelaimes, ir atrodo kad jų 
niekad ir būti negali. Deja, tos ne
laimės, ligos anksčiau ar vėliau at
siranda.

Kai prisiartina liga ar nelaimė, 
žmogus prarandi viską — džiaugsmą, 
gerą nuotaiką, laimę ir visa tai, ką 
būdamas sveikas turėjai. Tada pra
dedi galvoti, ir automatiškai kyla 
mintys apie kitą pasaulį.

O tokios nelaimės kaip man gali 
pasitaikyti kiekvienam. Tad, bran
gieji, saugokit savo sveikatą!

Būdamas sunkios ligos prislėgtas 
ligoninėje Toronte, susilaukiau daug 
pagalbos. Geriems bičiuliams, drau
gams. giminėms už pareikštą užuo
jautą, gėles, dovanas, atvirukus, kle
bonui —už paskelbimą per pamoks
lą, už pagalbą mano žmonai reiškiu 
savo ir žmonos vardu broliškai nuo
širdžią padėką.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju už pa
galbą bei lankymą ligoninėje ir na
muose: A. J. Ališauskams, E. P. Ba
ronams, H. J. Diliams, V. St. Gudai- 
čiams, A. Gverzdžiui, M. J. Grigams, 
K. Jonušui iš Delhi, Ont., kun. J. 
Liaubai, OFM, V. A. Liaksams, A. 
Lukui iš Hamiltono, kun. B. Mika
lauskui, OFM, R. A. Norvaišams, M. 
J. Paukščiams, J. M. Saukams, T. 
Stanuliui ir dar vienam, kurio pa
vardės nenugirdau, Toronto Liet. 
Namų valdybos vardu, A. I. Sajau- 
koms, 1. P. Šidlauskams, F. V. Sai
kams, A. Setikui, L. J. J. Vyšniaus

kams, “Ramovės” valdybai ir na
riams (per J. Vyšniauską), A. V. Zu- 
bams, Ritai Zubaitei.

Jūsų visų nuoširdumo, moralinės 
pagalbos ir nuoširdžios užuojautos 
dėka tikiuosi greitu laiku būti su 
jumis. Ačiū už viską ir visiems.

P. Polgrimas

Nauja ištuokų tvarka
J. KAIRYS

Kaip daug kur kitur, taip ir 
Vokietijoje veikia valstybės 
teismų vykdomos ištuokos. Jos 
veikia nuo seno ir visą laiką bu
vo vienaip ar kitaip kaitalioja
mos. V. Vokietijoje svarbiausias 
pakeitimas yra įvestas nuo šių 
metų liepos 1 d.

Spręsdami ištuokų bylas se
niau teismai paisė aplinkybių, 
kurių dėlei vedusiųjų bendras

Sudbury, Ontario
Gražus vasaros sekmadienis, sau

lė žeme ridinėjasi, o kaitrūs jos spin
duliai lietuvius veja iš miesto. Pasi
girdę savo metalinius žirgelius pa- 
brangusia alyva, jie atsidūrė French 
River E. P. Jutelių vasarvietėje “Ba
ravykas”, kur buvo surengta pirmoji 
Lietuvių Bendruomenės gegužinė 
pasidalinti įspūdžiais, pasimaudyti 
žydrame įlankos vandenyje ir kartu 
paminėti buvusio šios vasarvietės sa
vininko a.a. Petro Jutelio mirties 
trejų metų sukaktį.

Gegužinės pelnas paskirstytas taip: 
Kanados Lietuvių Fondui, papildant 
a.a. Petro Jutelio įnašus $110, Sud- 
burio Lietuvių Bendruomenės įna
šams papildyti $50, velionies vardo 
prisiminimui “T. Žiburiams” $25, 
“N..-Lietuvai” $25,■> “Moters” žurna
lui $20.

Gauta aukų: Juozas Venslovaitis, 
Torontas, $10, p.p. Steponavičiai, 
Hamiltonas, $10. Dalyvavo svečiai: 
p.p. Steponavičiai iš Hamiltono ir 
Onutė Grigutienė su dukrele Dalyte 
iš Suvalkų trikampio. Gegužinę nuo
širdžiai globojo E. P. Jutcliai. Pa
rengime talkino Birutė Stankienė, 
Onutė Grigutienė, Jadvyga Labuc- 
kienė, kuri taip pat paaukojo loteri
jai vyno bonką.

LŠS MAIRONIO KUOPA surengė 
šaulių ir vietos lietuvių išvyką - ge- 
gtlžinę prie didelio ir gražaus Kypa- 
wa ežero, netoli Timmiskaming 
miesto, Kvebeko provincijoje, Valio 
Bružo vasarvietėje. Didžiulis auto
busas, riedėdamas per šiaurės Onta
rio ir Kvebeko apylinkes — Stur
geon Falls, North Bay, didžiulį Nip- 
pissing ežerą, Timmiskaming, vežė 
30 lietuvių — senimo ir jaunimo. 
Daina skambėjo visą kelią, vadovau
jant choro vadovui A. Kusinskiui. 
Vasarvietės šeimininko Valio Bružo 
sutikti ir nuoširdžiai globojami, pra
leidome visą pusdienį. Vietovė jau
ki, rami, apsupta Kypawa ežero siau
romis atšakomis, apaugusi pušynais 
ir lapuočiais medžiais. Vasarvietė 
įrengta pagal lietuvišką - žemaitišką 
skonį. Saulutei bučiuojant horizontą, 
autobusas pajudėjo namų link, atgal 
į padūmavusį Sudburį. Kas su daina, 
kas paskendęs romantiškoje sapnų 
karalijoje, bet visi linksmi ir paten
kinti- lietuviška išvyka su daina pa
siekė namus.

Dalyvavo ir Jonas Venskus iš Van
kuverio, keliaująs per Kanadą. Iš
vykai vadovavo Maironio kuopos 
pirm. J. Staškus ir moterų pirm. J. 
Labuckienė, visus kitus reikalus 
tvarkė — Ant. Juozapavičius, E. 
Staškuvienė, Z. J. Labuckai. J. K.

“GELEŽINIS VILKAS” — medžio
tojų ir žūklautojų klubas š.m. rug
sėjo 4, sekmadienį, V. M. Gudriūnų 
vasarvietėje klubo nariams ir sve
čiams rengia gegužinę. Programoje: 
šaudymo varžybos pereinamajai tau
rei laimėti, įvairūs šaudymo prati
mai su premijomis, premijuotas žve
jojimas (su savais žvejybos įran
kiais), sportas, turtinga loterija, 
skanūs pietūs ir geras bufetas. Kvie
čiami visi klubo nariai, visi Sudburio 
lietuviai ir svečiai. Lauksime.

Klubo valdyba

sugyvenimas nebuvo įmanomas. 
Iš tokių aplinkybių bei geriau 
pasakius, pagrindų buvo laiko
mi neištikimybė, nepagydomas 
dvasinis ar fizinis suirimas ir 
pan. Bylosenos metu prašančio
ji ištuokos pusė turėjo priešin
gosios pusės kaltumą įrodyti. 
Ta proga pasipildavo visokio 
purvinimo. Dabar ištuokos bus 
duodamos vien dėl šeimos suiri
mo fakto. Pastarojo pagrindinis 
pažymys — per tam tikrą laiką 
atskiras vedusiųjų gyvenimas. 
Kas bus čia kaltas, nebus jieš- 
koma ir nustatinėjama. Jei pvz. 
abi pusės sutiks teisiškai persi
skirti, tai užteks vienerių metų 
atskiro gyvenimo; jei skirtis tik 
viena pusė sutiks, tai atskiras 
gyvenimas turės būti trejų me
tų ilgumo. Pastarojo atveju teis
mas galės ir atmesti tokius pra
šymus, jei matys, kad vedybinis 
gyvenimas bus dar galimas, rei
kalingas vaikų labui ir pan. Kas 
kita, jei abi pusės išgyvens at
skirai penkerius metus. Šiuo at
veju visada bus duodamos ištuo
kos, nors kuri nors pusė ir 
prieštarautų. Yra atvejų, kai iš
tuokos bus galimos ir nepaisant 
išgyvento laiko atskirai. Pvz., 
jei kuri pusė'paliks kitą su glo
bos reikalingais vaikais.

* * *
Kadangi dabar V. Vokietijoje 

ištuokas lems ne vedusiųjų kal
tumas, bet vedybinio gyvenimo 
suirimo faktas ir iš dalies pasi
metėlių valia, yra manančių, 
jog šeimų ryšiai silpnės dar dau
giau. Ypač silpnės jie jaunų po
rų tarpe. Ši lazda turi ir antrą 
galą, būtent, įstatymas kalba 
apie socialinį teisingumą šalių 
aprūpinimo atveju. Seniau kal
toji pusė į aprūpinimą teisės ne
turėjo. Dabar aprūpinimą lems 
ne kaltumas, bet ištuokos fak
tas. Todėl ekonomiškai stipres
nė pusė turės aprūpinti silpnes
nę — vyras buvusią žmoną, o 
pastaroji buvusį vyrą, jei tokio 
aprūpinimo jie bus reikalingi. 
Kiek patirtis rodo, ekonomiškai 
dažniausiai moterys stovėdavo 
blogiau už vyrus. Todėl, remian
tis minėtu socialinio teisingu
mo principu, dabar vyrai turės 
daugiau pakratyti savo kišenes 
nei seniau.

* * *
Ištuokas tvarkančiame įstaty

me yra ir kitų klausimų, laiky
tinų naujove. Yra ir spragų. Dėl 
vietos stokos visa tai čia nemi
nima. Šiaip tenka pasakyti, jog 
dabartinė tvarka tikrai paska
tins lengvabūdžius skirtis. Ant
ra, šeimų reikaluose ir tobuliau
si valstybės įstatymai bus vien 
pilstymas iš tuščio į kiaurą, jei 
bus apeinamas pagrindinis įsta
tymas- pasaulyje, kuris yra duo
tas Mozei ant Sinajaus kalno.

I Atsargumas
Lietus nelijo, bet Petriukas 

grįžo namo visas šlapias.
— Ką tu veikei? — klausia 

senelė.
— Maudžiausi upėje.
— Su drabužiais? Kodėl gi 

nenusirengei?
— Bijojau, kad negaučiau 

slogos. Vanduo šiandien labai 
šaltas . ..

Pasaulio {vykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

laukti nemažų kliūčių JAV kon
grese, nes daugelis politikų Pa
namos kanalą bei jo zoną laiko 
beveik 51-ąja JAV valstija.

Belgrado 
konferencija

Paruošiamuosius darbus Bel
grado konferencijai užbaigė pa
siektas susitarimas, pasiūlytas 
Ispanijos su kitomis neutralio
mis šalimis. Konferencija bus 
pradėta spalio 4 d. ir užbaigta 
gruodžio 22 d. Sovietų Sąjun
gos atstovas J. Voroncovas pa
galiau sutiko, kad konferenci
jos užbaiga turi būti atvira, pri
einama žurnalistams. Bus suda
ryti penki komitetai, kurių vie
nas svarstys žmogaus teisių 
problemas. Konferencijos dar
botvarkę dabar turi patvirtinti 
dalyvausiančių 35 valstybių vy
riausybės.

Baudžiamoji 
medicina

Tarptautinė organizacija “Am
nesty International” išleido 
Aleksandro Podrabineko 265 
puslapių knygos santrauką “Pu
nitive Medicine”. Jos autorius 
yra sovietų disidentas, kovojan
tis už žmogaus teises, medžia
gą apie psichiatrijos piktnaudo- 
jimą Sovietų Sąjungoje pradė
jęs rinkti 1976 m. Knygos san
traukoj pateiktais duomenimis, 
specialiose psichiatrinėse ligo
ninėse yra uždaryta apie 1.000 
politinių kalinių. Nemažas skai
čius esąs patalpintas ir norma
liose psichiatrinėse ligoninėse 
su tikrais ligoniais. Labai daž

nai politiniai disidentai laikinai 
atsiduria ligoninėse didžiųjų 
švenčių ir ypatingų svečių vieš
nagės progomis. Aukas psi- 
chitrinėms ligoninėms parenka 
KGB aparatas, nesivadovauda
mas jokiais įstatymais. A. Po- 
drabinekas savo knygoje taipgi 
paskelbė apie 100 pavardžių tu
rintį psichiatrų sąrašą, kurin 
yra įtraukti psichiatrijos pikt- 
naudotojai Sovietų Sąjungoje, 
praktikuojantys baudžiamąją 
mediciną. 1

HOPE, B.C.
AUGA IR GRAŽĖJA MIESTU

KAS. Džiugu, kad mūsų pusiau ku
rortinis miestukas, turintis jau apie 
5.000 gyventojų, vis dar auga. Tai 
dėl patogaus plentais ir geležinke
liais susisiekimo ir švelnių klima
tinių sąlygų, nes tikros žiemos pe
riodas čia trunka tik 6 savaites. To
dėl kas metai čia statomi nauji na
mai ir atsikelia daugiau naujų gy
ventojų. Padidinta ir sumoderninta 
vietos ligoninė. Šiemet čia apsigyve
no lietuvis gydytojas Rimas Šimkus. 
Jo kabinetas yra 360 Wallace Street, 
Morrison Medical Clinic name. Gy
dytojas savo pacientus nuodugniai ir 
nesiskubindamas gerai ištiria.

Hope, BC, miestukas turi beveik 
visas naujas mokyklas gražiuose pa
statuose. Šiemet vietos gimnaziją 
baigė 90 abiturientų. Pradžios mo
kyklą lanko arti 600 vaikų.

Našlė Salomėja Juozaitienė, turin
ti čia gan gražų 18 vienetų “Fraser 
Bridge” motelį, nori parduoti. Jos 
pareiškimu — pirmenybė lietuviui 
pirkėjui.

Buvęs Klaipėdos miesto lietuvis p. 
Grioleit čia turi modernišką ir šva
rų “Mountain View” restoraną, ku
ris, dėl prieinamų kainų, publikos 
yra gausiai lankomas. A. K.

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkuriq šalį sutv.orkys

Marius Rusinas Tel. 531-46745.30 v.v.)
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

• namai '
• ūkiai
• invcstacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1 K8

Įstaigos telefonas: 233-3323
PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

D T) INSURAN
RESHER-DARAUSKAS &EN<?

DPrCUrP REALESTATE.
W. G.UIY FjO II Hill realtor

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešcris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

1233-3334 - 231-2661 - 231-6226
1 3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON. ONTARIO

Įm9B 1K8

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V1C6
/

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

X EACENAS
All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST, 

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

I
> Visais kelionių
$ reikalais betkur
$ pasaulyje skambinti

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles A ve. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

. _ __ . __ * Namų — Gyvybės/ hi^iiO A hi f*E * Automobilių
< * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios 
Tel. 277-1270

— Baigus šventovės išorės darbus, 
pradedami vidaus įrengimai. Elektri
kų streikas gerokai trukdo tolimes
nius darbus.

— Praėjusią savaitę Anapily lan
kėsi skulptorius Ramojus Mozoliaus- 
kas, kuriam pavesta sukurti trium
fuojančio Kristaus bareljefą virš di
džiojo altoriaus.

— Vitražų sukūrimas bei pagami
nimas šventovei pavestas dail. Albi
nui Elskui ir Juozui Bakiui.

— Šventovės statybai aukojo $1000: 
A. D. Viskontai (Alberta); po $200:
A. L. Kaminskai, A. Z. Dobilai, J. 
V. Dimskiai; $150: H. S. Butkevičiai 
(Ošava); po $100: J. A. Kriščiūnai 
(St. Catharines, Ont.), E. V. Smil
giai, S. E. Baltrušaičiai, S. Kneitas 
(Ošava, Ont.); $60: J. D. Prasaus- 
kai, Rochester, N.Y.; po $50: L. Bal
sys, K. Z. Simonaičiai; po $25: Ch. 
Kaukaitis ir A. Mikoliūnas, abu iš 
JAV. Visiems geradariams nuoširdi 
padėka.

— Sį sekmadienį antroji rinkliava 
— misijoms.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a a. Vytas Kažemėkas, Eu
genija Senkuvienė, Pranas Kalvaitis, 
Sergijus Savukaitis, Mykolas. Kru
šas ir Paulius Miškinis.

— Anapilio salėje indų papildy
mui po $50 paaukojo: J. O. Demen- 
tavičiai, K. J. Kaknevičiai, J. Z. 
Stravinskai ir A. E. Underiai.

— Iš šios parapijos sutuokta: Ka
zimieras Luscczek ir Daina Jakavi- 
čiūtė, Vincenta Užupienė ir Juozas 
Dimskis, Algirdas A. Kaminskas ir 
Liucija M. Barkauskaitė. Ruošiasi 
tuoktis: Edvardas J. Stravinskas ir 
Ramunė K. Underytė.

Pakrikštyta: Leanna Kristina Smil- 
gytė ir Brandon - Jason - Gintaras 
Clark.

— Dėkojame kun. dr. J. Gutaus
kui per du sekmadienius talkinu
siam pamaldose Wasagoje.

— Nuoširdžiai sveikiname Antaną 
ir Sofiją Pacevičius, atšventusius si
dabrinę vedybų sukaktį; Vitą ir Lu
ką Vilkutaičius 40 m. vedybų sukak
ties proga; susižiedavusius stud. An
taną Pacevičių ir Liliją Zenkevičiūtę.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 7.30 v. 
r., už a.a. Marijoną Jakelaitienę; sek
madienį, 10 v.r. už a.a. Magdaleną 
Vereškienę, 11 v. už Tačilauskų ir 
česaičių šeimų mirusius; Wasagoje 
11 v. — už Vasiliauskų ir Skurdelių 
šeimų mirusius.

Lietuvių Namų žinios
— Atostogų metu sekmadienio po

pietėse dalyvauja maždaug 200 sve
čių iš Toronto apylinkės ir tolimes
nių vietovių. Svečių knygoje pasira
šė: J. M. Spuras iš Baltimorės, V. 
Kalytis iš Niujorko, L. Frechette ir
B. Wibant iš Nicolet, Kvebeke, C. 
Lacroix iš Sudburio, A. Meiliūnas iš 
Montrealio, A. Navickas iš Floridos, 
J. Biliūnas iš Mentor, Ohio, V. Ma- 
činis iš Kenora, Ont., C. Hryniewicz 
iš Lenkijos, J. Kalvis iš Anglijos.

— LN nario įnašus įmokėjo: Mari
jonas Valaitis, Angelė Kazlauskas, 
Jūratė Lukošiūtė, Jonas Venckus, 
Viktoras Staškūnas, Irena Račins- 
kienė, Jonas Račinskas ir Juozas 
Bakša po $100; Aleksandras Spudas 
ir Antanas Supronas po $25; papildė 
B. Rūkštelė ir Dovydas Genys po 
$20.

— Pirmoji LN stovykla buvo sėk
minga. Dalyvavo 70 asmenų, gegu
žinėje — 300. Programoje buvo pa
skaitos (T. Sekonienės), laužai, dai
nos, rungtynės (sporto klubų).

— A.a. E. Senkuvienei mirus, val
dybos narį sūnų Algį Senkų ir jo 
tėvelį nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

— Administracija atsiprašo “Lo
kio” lankytojus už sudarytus nepa
togumus dėl vykstančio remonto.

— LN valdyba paskyrė pinigų 
dviem studentams kelionei ten ir at
gal į Vasario 16 gimnaziją. Taip pat 
paskirta Hamiltono mergaičių chorui 
“Aidas”.

— Praėjusį sekmadienį į popietę 
atvyko: J. Jaunilius iš Čikagos, Da
nutė ir Nijole Gauniliai iš Čikagos; 
S. J. Melnikai iš Filadelfijos, Birutė 
A. Butrimaitė iš Vasario 16 gimnazi
jos, Rimantas ir Algis Bitėnai iš Eli- 
zabet, NJ, Juozas Klimas iš Kauno, 
Elena Songinienė iš Čikagos ir P. P. 
Alasiai iš Hamiltono.

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas vyrui kambarys ir virtuvė. Tel. 
532-8224 Toronte.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.

“VENUS FLORISTS”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

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

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM 
(pagal susitarimą), ypač vestuvėms 
— jaunajai, pamergėms, stalų papuo
šimui, korsažams ir kt. Skambinti 
V. Siminkevičienei, telefonu 763-6256 
po 6 valandos vakaro Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Maldininkų kelionė į Midlandą 

įvyks rugsėjo 18, sekmadienį. Mi
šios — 1.30 v.p.p., Kryžiaus kelias 
— 2.30 v.p.p.

— Bendras giedojimas šventovėje 
vyksta kas sekmadienį per 10 ir 
11.30 v. Mišias, kurių metu groja 
muz. E. Krikščiūnas.

— Sveikiname susituokusius Vy
tautą Tamulaitį su Nijole Bočkute, 
Juozą Žadavičių su Marijona Mėli- 
nauskiene, Angelę Caplikaitę su 
Aleksandru Zacheja, Algį Gontą su 
Mary-Jane Schultz, Vytautą Bačėną 
su Cynthia Soucie ir Liliją Jocytę su 
Norman Dyer.

Ruošiasi tuoktis Edvardas Stra
vinskas su Ramūne Underyte.

— Pakrikštytas Juozas-Jonas, Ka
zio ir Stasės Radzevičių sūnus.

— Jonas Varanavičius, parapijos 
bankelio vedėjas, nuo liepos mėn. 
pasitraukė iš pareigų. Diplomuotas 
ekonomistas J. Varanavičius parapi
jos banke dirbo 8 metus. Jam vado
vaujant, bankas pasiekė virš 12 mil. 
dol. kapitalą. Dėkojame Varanavi
čiui už sąžiningą darbą ir pasišven
timą. Naujas banko vedėjas yra Ra
mūnas Underys, o jo padėjėjas — 
Jonas Valiulis.

— Misijoms remti rinkliava bus 
rugpjūčio 21, sekmadienį. Vokeliai 
bus padėti prie.šventovės įėjimo.

— Giliai užjaučiame: Eleną Boč- 
kienę, Detrote mirus jos seseriai So
fijai Baužienei; Gražiną Sudeikienę,' 
Amerikoj mirus jos mamytei Onai 
Samsevičienei.

— Mišios mūsų stovyklavietėje šį 
sekmadienį bus 11 v.r. Tai paskuti
nės Mišios šį sezoną. Ilgąjį savaitga
lį Mišių stovyklavietėj nebus.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ka
roliną Matukaitę, užpr. dr. A. Matu
kas, 8.30 už Fabroniją Dalindienę, 
užpr. I. Vadauskienė, 9 v. už Aloyzą 
Kanapką, užpr. V. D. Simonaičiai, 
9.20 v. už Oną Gataveckienę, užpr. 
pirmasis Toronto lietuvių pensinin
kų būrelis; sekmadienį 8 v. už Jus
tiną Bernotą, užpr. B. Kareckienė, 
9 v. už Oną Ališauskienę, užpr. Z. 
Didžbalienė, 10 v. už Kazimierą Ar- 
davičių, užpr. N. Ardavičienė, 11.30 
už parapiją, 8.30 v.v. už Aleksą Ba
lulį, užpr. Batulių šeima.

KLB Sudburio apylinkės val
dyba iš surengtos gegužinės 
pelno “Tž” paskyrė $25. Dėko
jame už paramą.

Dėl labai lėto pašto patarna
vimo “TŽ” redakcija kreipėsi į 
Kanados pašto minister}, at
kreipdama jo dėmesį į nenor
malią situaciją. Po kelių mėne
sių gautas specialaus ministerio 
asistento John McNab laiškas, 
kuriame atsiprašoma už atsaky
mo nudelsimą ir paaiškinama, 
kad “TŽ” pristatymo sulėtini
mas įvyko dėl centrinio Toron
to pašto reformų. Esą siuntų 
skirstymas iš centrinio pašto 
buvo perkeltas į keletą naujų 
patalpų. Ryšium su tuo esą at
sirado daugybė kliūčių, ypač 
sudėtingoje skirstymo mašine
rijoje. Taip pat esą padaugėjo 
skundai, pasiteiravimai, kurie 
taip pat prisidėjo prie siuntų 
gausos ir darbo sulėtėjimo. 
Laiško pabaigoje sakoma: 
“Džiaugiuosi galėdamas praneš
ti, kad dauguma minėtų proble
mų yra išspręstos ir kad paš
to patarnavimas kasdien eis ge
ryn.”

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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JIEŠKOMI TAIKAUS BŪDO VY
RAS SU ŽMONA (arba padori mo
teris) nuo 65 iki 70 m., negeriantys 
ir nerūkantys, norintys kartu gyven
ti ir prižiūrėti sergančią širdies liga 
senelę bei palaikyti tvarką namuose. 
Rašyti: A. Žemgulytei, 202 Lome 
Ave., Le Froy, Ont. LOL 1W0 arba 
skambinti tel. 456-2195 Le Fioy, 
Ontario.

“PARAMOS” KREDITO KOOPERA
TYVUI reikalinga tarnautoja - kasi
ninkė, norinti išmokti dirbti su 
kompiuteriu. Pirmenybė — turin
čiai patyrimo banko ar buhalterijos 
darbe. Kreiptis į vedėją tel. 532-1149 
ar 532-8723.

Toronto dainos grupė “Volungė”, dalyvavusi tautybių savaitės programoje ir jaunimo stovykloje prie Kalga- 
rio, Albertoje Nuotr. St. Dabkaus

Devintasis ateitininkų kon
gresas įvyks š.m. rugsėjo 1-4 
d.d. Klevelande (žiūr. progra
mą 3 psl.). Nakvynių tarnyba 
prašo būsimus kongreso daly
vius nedelsti su rezervacijomis 
viešbutyje. Jo kainos: $25 už 
naktį vienam asmeniui (viena 
dviguba lova), $32 dviem as
menim; taip pat $32 už kam
barį su dviem dvigubom lovom, 
jei registruojasi du asmenys. 
Moksleiviai bei studentai iki 18 
m. amžiaus, jei apsistoja vieš
butyje su suaugusiu, priimami 
nemokamai. Viešbučio adresas: 
“Bond Court” Hotel, 777 St. 
Clair Ave., Cleveland, Ohio 
44114, USA. Tel. 1 (800) 321- 
1090 (galima skambinti nemo
kamai nuo 8.30 v.r. iki 5 v.p.p.). 
Kreipiantis į viešbutį, reikia 
paminėti, kad esate “Lithua
nian Ateitis Congress” dalyvis. 
Registracijos ir nakvynių rei
kalus viešbutyje tvarko O. Klio- 
rytė, 1543 Holmden Rd., S. 
Euclid, OH 44121, USA. Tel. 
1 (206) 291-3607. Apsistojan- 
tiems ne viešbutyje nakvynių 
reikalus tvarko B. Skrinskienė, 
3344 Lake Shore Blvd., East
lake, Ohio, USA. Tel. 1 (216) 
951-7937.

A.a. arkv. Jurgio Matulaičio 
50 metų mirties metinės bus 
minimos Toronte š.m. lapkričio 
6, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikė
limo salėje. Meninę programą 
atliks sol. R. Mastienė iš Čika
gos. Po programos bus vakarie
nė. Minėjimą rengia N. Pr. Ma
rijos seserys ir rėmėjai.

Apie brolius Stukus, žymiuo
sius sportininkus, platoką in
formaciją išspausdino “The To
ronto Star” 1977. VII. 27. Dau
giausia parašyta apie Annis 
Sfukus, kuris buvęs žymiausias 
iš trijų brolių ir vadinamas “big 
Stuke, the Loguacious Lithua
nian”. Jis pasižymėjęs futbolo, 
ledo ritulio srityje ir kaip te
levizijos bei radijo pranešėjas. 
Šiuo metu jis esą gyvena Van
kuveryje ir dirba CFUN radijo 
stotyje kaip sporto skyriaus' 
pranešėjas. Brolis Frank, 54 m. 
amžiaus, turįs daugiabutį namą 
Toronte, o Bill, 56 m. amžiaus, 
esąs pusiau pensininkas ir glo
bojąs 87 m. amžiaus motiną. 
Visi trys broliai apie 1940 m. 
buvę legendiniai futbolo žaidė
jai.

Bernardo Naujalio natūra
laus gydymo klinika bus atida
ryta po rugpjūčio 21 d.

Daugiakultūrė Ontario Isto
rijos Draugija, valdžios remia
ma, teberenka archyvinę me
džiagą, liečiančią etnines gru
pes Ontario provincijoje. Dalis 
medžiagos yra surinkta ir apie 
lietuvius. Draugjos pirm, isto
rijos prof. Robert F. Harney 
“TŽ” redakcijai atsiuntė šį laiš
ką: “Daugiakultūrės Istorijos 
Draugijos vardu reiškiu padė
ką už medžiagą, kurią leidote 
įrekorduoti. Per sekančius pen
kerius metus Draugija rinks 
dokumentinę medžiagą (sour
ces) apie imigraciją, etniškumą 
ir daugiakultūriškumą, kuri 
bus patalpinta Ontario archy
vuose ir įvairiose bibliotekose. 
Jūsų pateiktoji medžiaga bus 
sukataloguota ir ten patalpinta. 
Ji bus prieinama visiems suin
teresuotiems studentams.

Jūsų bendradarbiavimas įga
lins tyrnėtojus ir būsimas kar
tas suprasti bei įvertinti lietu
vių bendruomenės vaidmenį 
Ontario istorijoje. Draugija dė
koja už pagalbą išsaugoti reikš
mingą mūsų kultūrinio paliki
mo dalį.”

Jei kas turi dokumentinės me
džiagos, liečiančios senosios lie
tuvių ateivijos veiklą bei gyve
nimą, tepraneša minėtai Drau
gijai: The Multicaltural History 
Society of Ontario, 5 Hoskin 
Ave., Toronto, Ont. M5S 1H7. 
Tel. 979-2973.

Fl HDin A THE FARGO MOTEL 
10810 Gulf Boulevard
Treasure Island
St. Petersburg, Fla. 33706, USA 
Tel. (813) 360-0878

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, Treasure 
Island centre, gražiausiame pajūryje. Miegamieji 
kambariai, kambariai su virtuvėmis ir apartamen
tai. Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir teniso 
aikštės, šventovės, krautuvės ir t.t.

Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 
ALFONSAS IR TERESĖ ŽEBERTAVIČIAI

Ketinate pirkti nekilnojamą turtą— __ /spinAir? 
investuoti bei apsigyventi ■ LUKIUUJL ■

John (Jonas) PAŠKUS, 
atstovaujantis didžiausiai ir seniausiai nekilnojamo 
turto įstaigai visoje Floridoje, mielai jums patarnaus.* į3640 N. Federal H-way, 

Jne K&ų&i Co.
Z REALTORS

įstaigos telefonas: Vakarais ir nedarbo metu:
1-305-782-4422 1-305-946-4389

Irena Šernaitė - Meiklcjohn 
Ontario vyriausybės aktu yra 
paskirta Ontario daugiakultū
rės tarybos nare dvejų metų 
laikotarpiui — nuo 1977 m. 
birželio 15 d. iki 1979 m. spalio 
31 d. Ta proga naujoji tarybos 
narė gavo sveikinimo laišką iš 
Ontario prov. sekretorės min. 
Margaret Birch. Minėtoje On
tario daugiakultūrėje taryboje 
yra 25 nariai, skiriami vyriau
sybės rotacine tvarka iš įvairių 
tautybių. Iki šiol toje taryboje 
nebuvo nė vieno lietuvio ar lie
tuvės. I. Meiklejohn yra pirmo
ji. Ji stipriai reiškiasi lietuviš
koje veikloje — yra KLB kraš
to valdybos vicepirmininkė, 
Maironio mokyklos mokytoja, 
Baltiečių Moterų Tarybos narė, 
skautų veikėja, dažna iškilmių 
pranešėja ir t.t. Linkime p. Ire
nai geriausios sėkmės naujose 
pareigose.

Vestuvės. Š.m. rugpjūčio 13 
d. Prisikėlimo šventovėje susi
tuokė Algis Kaminskas ir Liu
cija Barkauskaitė. Apeigas at
liko Lietuvos Kankinių par. 
klebonas kun. P. Ažubalis, kon- 
celebruojant kun. Aug. Sima
navičiui, OFM, ir kun. Eug. Jur- 
gučiui, OFM. Giedojo sol. V. 
Paulionis. Vestuvinis pokylis 
buvo suruoštas Anapilio salėje. 
Jame dalyvavo apie 450 asme
nų iš Kanados ir JAV. Ypač 
gausu buvo jaunimo, nes abu 
jaunavedžiai buvo “Gintaro” 
ansamblio nariai. Pokylio metu 
buvo atliktos lietuviškos vestu
vinės apeigos su piršlio (J. Ka- 
rasiejaus) ir svočios (G. Pau- 
lionienės) dalyvavimu, gintarie- 
čių atlikta Sadute ir Rezginėle 
(grojant pačam jaunavedžiui 
Algiui), piršlio teismu (M. Ru
sinas) ir jo pakorimu. Jaunave
džius sveikino kun. P. Ažuba
lis, giminės Lietuvoje (telegra
momis), jaunojo tėvas A. Ka
minskas, jaunosios tėvas dr. A. 
Barkauskus. Visi džiaugėsi lie
tuviškos poros santuoka. Algis 
yra baigęs ekonomijos mokslus 
Toronto un-te ir jau turi tarny
bą, o Liucija yra baleto šokėja, 
baigusi meno mokslus tame pa
čiame un-te. Nuo šio rudens ji 
studijuos mokytojų kolegijoje.

Rugpjūčio 13 d. taip pat su
situokė Vytautas-Juozas Bačė- 
nas su Synthia Ann Soucie Pri
sikėlimo šventovėje, dalyvau
jant gausiam būriui lietuvių ir 
nelietuvių. Vestuvinis pokylis 
įvyko Toronto Lietuvių Namuo
se. Dalyvavo apie 300 asmenų. 
Iš abiejų pusių susilaukta gau
sių sveikinimų. — Lilija Jocy- 
tė susituokė su Normąn Dyer.

Vasario 16 gimnazijai reika
lingas berniukų bendrabučio 
vedėjas. Jis galėtų ir šiek tiek 
pamokų turėti gimnazjoje. Ge
ras atlyginimas, pigus pragyve
nimas. Rašyti? Litauisches Gym
nasium, 6840 Lampertheim- 
Huettenfeld 4, W. Germany.

Lietuviai mokslininkų suva
žiavime. Rugpjūčio 8-12 d.d. 
Toronte, “Sheraton” ir “Royal 
York” viešbučiuose, įvyko infor
macijos tarptautinės federacijos 
suvažiavimas (International Fe
deration of Information Proces
sing Societies). Dalyvavo apie 
3.000 atstovų iš 40 kraštų. Buvo 
200 paskaitų. Dvidešimt keturi 
paskaitininkai buvo kviesti cent
rinio komiteto, o kiti buvo pa
rinkti pagal įteiktus rankraš
čius. Kviestas paskaitininkas 
buvo prof. dr. A. Avižienis iš 
Los Angeles, atrinktas paskaiti
ninkas buvo prof. dr. J. Mockus 
iš Vilniaus. Dalyvavo ir dr. Arū
nas Šlekys iš Toronto. V. M.

ŠALFASS centro valdybos 
vicepirm. Ramūnas Underys 
yra pakviestas Prisikėlimo pa
rapijos bankelio vedėju. Reika
lai su pinigais yra kietas ir 
kruopštus darbas, tačiau reikia 
tikėtis, kad šis jaunas sporti
ninkas, papratęs kietai kovoti 
aikštėse, sugebės laikytis ir su 
finansais. ŠALFASS centro val
dyba linki jam geriausios sėk
mės.

Dail Dagys paruošė ir išleido 
savo lėšomis 152 psl. knygą ant
rašte “Dagys dejuoja ir dainuo
ja”. Jon autorius sudėjo dalį 
skulptūrinės kūrybos, poeziją, 
atsiminimus, pergyvenimus ir 
dail. M. Š. rašinį, išspausdintą 
“Nauijenose” 1960 m. Tekstas 
rašytas mašinėle ir atspausdin
tas ofsetinėje “Litho-Art” 
spaustuvėje. Atspausdinta 1000 
egz. Knyga nepardavinėjama. 
Autorius - leidėjas dalina ją sa
vo bičiuliams.

“Who speaks for me?” tokia 
antrašte išspausdino straipsnį 
Magdalena Raskevičiūtė-Eggle- 
ston dienraštyje “The Toronto 
Sun” 1977. VIII. 8. Straipsnio 
autorė yra lietuvių kilmės rašy
toja (romano “Mountain Sha
dows” autorė) ir žurnalistė, iš
tekėjusi už kanadiečio žurnalis
to prof. Eggleston. Ji stipriai 
pasisako prieš'trečioj o Kanados 
elemento — etninių grupių ig
noravimą ir pabrėžia šio ele
mento pajėgumą (trečdalis gy
ventojų).

Lankėsi “T. žiburiuose”: 
kun. J. Šeškevičius iš Brazili
jos, lydimas A. Liaukaus iš Ha
miltono; V. Kemežienė iš St. 
Louis, JAV (paliko $10 auką), 
lydima K. Dervaitienės su duk
ra iš Hamiltono; A. Žemgulytė 
iš Le Froy, Ont., su olandų šei
ma norėjusia aplankyti lietuviš
kas institucijas; M. Noreikienė 
iš Niujorko, lydima A. P. Ką- 
zilių (ta proga užsisakė “TŽ”); 
K. Garbaliauskienė iš Australi
jos, lydima marčios D. Garba- 
liauskienės ir anūkės Kristinos; 
J. Klimas, lydimas L. Namų 
pirm. J.' Strazdo; L. Giriūnas 
ir A. Aulinskaitė iš Otavos, ly
dimi A. Aulinsko.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Liepos 16 d. mūsų šventovėje 

susituokė Izabelė Abrasaitė ir Ma
rio Masicotte. Vestuvinės vaišės įvy
ko Sheraton salėje, Longcuil. Daly
vavo arti 100 giminių bei svečių. Iza
belė yra vienintelė, tarp trijų sūnų, 
Lionės ir Kazimiero Ambrasų duk
relė. Jos tėvelis yra buvęs veiklus 
par. k-to pirmininkas, ilgametis pa
rapijos kronikos korespondentas 
“TŽ”. Jaunieji, įsijungę į parapiją, 
liks gyventi Montrealyjc.

— Liepos 18 d. iš šios parapijos 
palaidotas Mykolas Milius - Mileris, 
58 m. amžiaus. Laidotuvėse dalyva
vo ypač daug žmonių. Velionis buvo 
gimęs Montrealy, su savo broliu iš- 
vystęs labai sėkmingą metalo su
pirkimo - pardavimo bendrovę. Savo 
parapijai buvo duosnus — kas į 
bendrovę kreipėsi šios parapijos 
vardu, skirdavo nemažą auką. Liko 
žmona, sūnus ir duktė. Buvo sureng
ti ir pusryčiai. Laidotuvėse dalyva
vo giminaitis mokytojas Kazimieras 
Milius iš Detroito ir daugybė para
pijiečių, pažįstamų.

— Jono Valiulio šeima šią vasarą 
atostogas praleido Havajų salose.

— Kazimieras (Charles) Ambra- . 
sas ilgesniam laikui yra išskridęs į 
Kanados vakarus; lankosi pas Wini- 
pego lietuvių kleboną J. Bertašių ir 
pažįstamus. Yra numatęs aplankyti 
įžymesnes vietoves bei lietuvių ko
lonijas. Nuolatiniam Sv. Kazimiero 
par. ir jos choro rėmėjui linkime 
gražiausių dienų.

— Rugpjūčio 6 d. mūsų šventovė
je įvyko Vidos Žįtkutės ir Algio dau
gelio sutuoktuvės. Vestuvines Mišias 
ii- apeigas atliko klebonas kun. dr. 
F. Jucevičius. Mišių metu jaunasis ir 
jaunoji skaitė lekcijas. Savo pamer

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMON1S
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tos ................... .6.0% Asmenines ....................... 10.5%
Taupomosios s-tas................... 7.5% Nekiln. turto .................... 10.0%
Pensijų plonas .......................... .8.5% Čekių kredito .................... ...... 12.0%
Term. ind. 1 m....................... 8.75% Investacines nuo .............. ...... 10.5%
Term. ind. 2 m. 8.75%
Term. ind. 3 m. .................. 9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

1947 metais j Kanadą atvy
kusių lietuvių 30 metų sukak
čiai paminėti pobūvis, kuris tu
rėjo Įvykti š.m. rugsėjo 3 d. 
Toronte, neįvyks. Norinčių da
lyvauti atsirado labai mažas 
skaičius (iš numatytų 350-400 
asmenų atsiliepė tik apie 35). 
Tad, atsižvelgiant į visas nu
matomas išlaidas, rengti yra 
neįmanoma. Vakarui rengti 

komiteto vardu 
pirm. V. Verikaitis

Patikslinimas. “TŽ” 30-31 
nr. a.a. Edės Jankutės nekrolo
ge Įsibrovė netikslumas, liečiąs 
kunigų dalyvavimą velionės lai
dotuvėse. Evangelikų kunigas 
A. Žilinskas, nors buvo išvykęs 
atostogų, bet atskrido specia
liai į velionės laidotuves ir atli
ko visas apeigas. Laidotuvėse 
taip pat dalyvavo katalikų kun. 
P. Ažubalis, kuris vieną vakarą 
budėtuvėse sukalbėjo atitinka
mas maldas.

Kanados Lietuvių Fondo 
naujai išrinktoji valdyba liepos 
26 d. posėdyje pasiskirstė parei
gomis: E. Cuplinskas — pirmi
ninkas, L. Skripkutė — vice
pirmininkė, V. Ignaitis — vice
pirm. palikimų reikalams, K. 
Lukošius — sfekretorius, L. Ta
mošauskas — iždininkas.

Ligoniai: Jonas žėkas Šv. Juo
zapo ligoninėje, Antanas Sprai- 
naitis Toronto General, Juozas 
Jurgaitis Princes Margaret li
goninėje. /

Pagrindinę Toronto Yonge 
gatvę buvo užvaldę visokie ma
sažo salonai, kurie iš tikrųjų tė
ra prostitucijos lizdai, pornogra
fijos. knygynai, pornografiniai 
filmai. Jų rėkiančios reklamos 
drumsdavo praeivių ramybę. 
Yonge gatvė tapo tikra nuodė
mių, nešvarių biznių gatve. Lig
šiolinės burmistro D. Crombie 
pastangos ją išvalyti buvo ne

gėm jaunoji pasirinko vien tik Rū
tas — Jaugelytę, Kuzaitytę ir Ru- 
dinskaitę. Pabroliais, buvo Rimas 
Žitkus, Jonas Dumčius iš Princeton 
un-to, Darius Sadautis iš Bostono. 
Jauniausioji pora — Paulius Stasiu- 
kevičius ir Rita Jaugelytė nešė jau
nųjų žiedus. Vestuvių puota vyko 
jaukioje Wandlyn svetainėje, dau
giausia giminių tarpe. Iš Amerikos į 
vestuves buvo atvykę — jaunojo 
krikšto tėvas Jonas Kova su žmona 
Jurgita iš Hartfordo, Conn., seneliai 
Diana ir Jonas Šostakai, teta Kova 
iš Detroito, jaunosios . giminės iš 
New Britain, Conn. — Aldona ir Ka
zys Stasiukevičius, Genė ir Algis 
Dūdos, M. V. Juozukai, B. L. Pele- 
rin'iš Newington. Vyriausia viešnia 
vestuvėse buvo 90 metų amžiaus Ma
rija Stasiukevičienė. Visų gerą ves
tuvinę nuotaiką išlaikė jų vadovas 
Jonas Kova. Prasmingus linkėjimus 
savo ir žmonos Joanos vardu perda
vė jauniesiems jaunosios'tėvas Juo
zas Žitkus. Gražūs sveikinimai bu
vo perduoti iš Lietuvos. Jaunuosius 
įdomiai pasveikino pirmasis pabro
lys Rimas Žitkus. Pasidžiaugdami 
savo vedybine diena, abu jaunieji 
dėkojo tėvams už jų vestuvinės die
nos paruošimą ir svečiams už daly
vavimą. Vestuvinio pokylio metu 
grojo puiki muzika. Abu jaunieji yra 

, augštuosius mokslus baigę jaunu ■
liai: Vida — mikrobiologiją, Algis — 
architektūrą.

Išleidžiant juos į tolimąjį Kalga- 
ri, buvo graudu — nebesusitiksime 
jų, kaip ligi šiol, parengimuose, su
sirinkimuose, stovyklose, o Vidos 
ypač pasigesime mūsų parapijoje 
kaip Mišių lekcijų skaitytojos. Vidai 
ir Algiui linkime sėkmingai įsikurti 
naujoje vietoje ir toliau tęsti kultū
rinį lietuvių darbą. S. Sk.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

sėkmingos, nes miestui trūksta 
įstatyminės galios. Vilties dabar 
teikia Torontą sukrėtusi trage
dija — 12 metų amžiaus portu
galo berniuko Emanuelio Ja
ques nužudymas virš masažo sa
lono “Charlie’s Angels”. E. Ja
ques valydavo batus praeiviams 
ir buvo suviliotas homoseksua
listų pažadu užsidirbti $35 į 
valandą už talką fotografinių 
reikmenų pernešime. Policija 
jo lavoną rado ant minėto pa
stato stogo. Gydytojai nustatė, 
kad E. Jaques buvo panaudotas 
homoseksualistų orgijai ir po to 
prigirdytas. Policija dėl jo nu
žudymo Toronte suėmė S. D. 
Beteshą, o traukinyje Sioux 
Lookout stotyje — W. Gruene- 
rį, A. Kribsą ir J.tWoodą, ban
džiusius pabėgti ’ Vankuverin. 
Pastarieji yra “Charlie’s An
gels” salono tarnautojai. Nužu
dyto berniuko laidotuvėse daly
vavo apie 4.000 torontiečių, jų 
tarpe ir pats burmistras D. 
Crombie. Ontario premjeras W. 
Davis pažadėjo paruošti specia
lų įstatymą, kurio dėka bus ga
lima pašalinti tas visas nešva
rias institucijas iš Yonge gat
vės. Apie 15.000 Toronto portu
galų jau surengė protesto de
monstracijas prie Toronto rotu
šės ir Ontario parlamento rūmų, 
reikalaudami sutvarkyti minėtą 
gatvę ir grąžinti mirties bausmę 
žmogžudžiams, kurią yra pa
naikinęs Kanados parlamentas, 
nepaisydamas kanadiečių dau
gumos nepritarimo tokiam 
žingsniui. Policija pradėjo ma
sažo salono tyrimus, jų vadovų 
ir prostitučių suėmimus. Spau
da skelbia salonuose rastų kli
entų pavardes ir net jų adresus, 
demaskuodama prostitucijos rė
mėjus.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” metinė pre
numerata — S12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž" siunčiami nemokamai.


