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Nekalbantieji lietuviškai
Mūsų šeimose jau atsiranda mylimų žmonių, nekal

bančių lietuviškai. Atvejais, kai šeima susirenka Į vieną 
vietą, tai sudaro problemą. Nesinori visiems kalbėti lietu
viškai tik dėlto, kad vienas ar du žmonės nesupranta ir 
nekalba, o antra vertus yra nemandagu visiems kalbėti 
lietuviškai, mylimam šeimos nariui nesuprantant ir tuo 
lyg išsiskiriant iš visų tarpo.

IIETUVIŠKAI nekalbantieji šeimos nariai atsiranda iš 
dviejų šaltinių. Pirmasis toks šaltinis yra mišrios ve- 

"* dybos. Mūsų jaunimas auga ir bręsta kitataučių jūroje.
Susitinka jauni žmonės, kilę iš įvairių tautų, tarp savęs 
kalbantys angliškai mokyklose, darbe, pasilinksminimuo
se. Jie praleidžia tarp kitataučių didelę dienos dali, ir tai 
sudaro progą įsižiūrėti, pamilti ir pagaliau susituokti. Su
situokę kalba tarp savęs angliškai, ta kalba kalbina savo 
vaikus, ir pagaliau ta lietuviškoji atžala nulūžta nuo savo
sios tautos kamieno. Nesigilindami šiuo atveju į visą pla
čią mišriųjų vedybų problemą, sustokime prie kalbos. Jau 
pačioje jaunosios poros gyvenimo pradžios situacija labai 
palengvėtų ir žymiai “atšiltų”, jeigu jaunieji iš pagarbos 
savo tėvų šeimoms bent truputį pramoktų jų kalbos. Pa
prastam susikalbėjimui juk reikia išmokti tik apie 500- 
1000 žodžių. Nejaugi, turėdamas noro, jaunasis, vedęs 
lietuvaitę, negalėtų pramokti savo žmonos tėvų kalbos, o 
jaunoji, ištekėjusi už lietuvio — jo tėvo kalbos? Penki 
šimtai žodžių juk yra tik po du žodžius į dieną. Jeigu jau
noje šėimoje nėra laiko vieno kitam mokyti, tai galima 
pasinaudoti jau kone visur esančiais tam reikalui skirtais 
vakariniais kursais, kur skiriant tik porą valandų į sa
vaitę metų eigoje galima kalbos pramokti.

VAIKAI, lietuviškai nekalbantieji, nors jų nuošimtis 
tuo tarpu nedidelis, yra kitas tos pačios problemos 
šaltinis. Tiesiog gaila žiūrėti, kai didesniame šeimos 

ratelyje maišosi vaikas, nesuprantantis apie ką kalbama. 
Pasitraukia tada jis prie televizijos ir taip prabūna visą 
vakarą vienišas. Didžioji tų vaikų dalis ateina iš mišrių 
šeimų. Ir čia, nori nenori, reikia pakaltinti lietuviškąją 
šeimos pusę, nepramokiusią vaiko lietuviškai kalbėti. Kar
tą net liūdna pasidarė, kai lietuviškai pakalbintas mišrios 
šeimos 14 metų jauniklis atsakė: “Sorry, [ do n J- >rider- 
stand Lithuanian”. Ir toliau pridėjo, kad jis negi kaltas, 
jog motina (lietuvė) jo lietuviškai neišmokė. Jeigu jau 
mišrių šeimų lietuviškieji partneriai nebeturi noro ir lai
ko savo vaiką tėvų kalbos pamokyti, patartina būtų pasi
naudoti dar viena priemone: lietuviškai nemokančių vaikų 
klase prie mūsų šeštadienio mokyklų. Tiesa, iki šiol tos 
klasės buvo lyg pamestinukai: neturėjo nei specialiai pa
ruoštų mokytojų, nei tinkamų mokslo priemonių. Betgi 
atėjo laikas visiems, kurie mūsų švietimui vadovauja, tuo 
reikalu susirūpinti. Kanadoje tuo reikalu pasidarė duosni 
net federacinė valdžia: pagal naujai sudarytą programą 
galima gauti atlyginimą mokytojui, pašalpą tos rūšies 
mokytojų kursams organizuoti ir netgi kaikurioms mokslo 
priemonėms pasigaminti.

BAIGIANT pagaliau kyla klausimas: kiek daug yra 
gana? Skaitome nuomonių skirtumą tarp JAV-bių lie- 
- tuvių švietėjų: kiek yra ganą — 10 ar 12 metų? Mums 
atrodytų, kad ne metai, bet pasisavintos medžiagos kiekis 

yra svarbu. Ir juo daugiau, juo geriau. Taigi tie, kurie 
baigė mokyklas, neturėtų manyti, kad, anot Maironio, “vi
są išmintį yra jau išsėmę”. Ir jie turėtų naudotis išeivijos 
lituanistiniais augštesniaisiais kursais, kur tik jie nesunkiai 
prieinami. Apie visą tai verta visiems pagalvoti mokslo 
metų pradžioje. A. Rinkūnas

Pasaulio įvykiai
PEKINGE IŠKILMINGAI BUVO ATIDARYTAS MIRUSIO KOMPARTIJOS
vado Mao mauzolėjus, kuriame yra jo statula ir balzamuotas kūnas.
Pagrindinį žodį tarė Mao įpėdinis H. Kuo-fengas, žadėdamas toliau 
nešti jo vėliavą, laikytis paliktų principų. Pasak H. Kuo-fengo, vi
daus ir užsienio priešų pastangos nukreipti Kinijos kompartiją nuo 
Mao suformuluotos marksizmo-leninizmo linijos tėra reakcinės sva
jonės. Pekingo spauda betgi liudija kompartijos pradėtą posūkį 
nuo daugelio Mao principų. Vedamuosiuose pabrėžiama, kad Mao 
raštai bei pareiškimai buvo taiklūs ir teisingi jo gyvenimo laikotar
pyje, bet tai nereiškia, kad jie tinka dabartinei situacijai. Komunis
tinio režimo kritikai atvirai įspėjami nesivadovauti Mao mintimis.

KANADOS ĮVYKIAI

Gausėja bedarbiai
Kanados statistikos duomeni

mis, nedarbas Kanadoje rugpjū
čio mėnesį, matuojant jį sezo
niniu masteliu su liepos mėne
siu, pakilo 0,1% ir pasiekė 8,2 
%. Pats bedarbių skaičius ne
žymiai sumažėjo: liepos mėn. jų 
buvo 878.000, o rugpjūtyje — 
838.000. Normaliai turėjo būti 
įgerokai didesnis sumažėjimas, 
nes vidurvasaris yra darbingiau
sias Kanados laikotarpis. 1976 
m. rugpjūtyje be darbo buvo 
709.000 kanadiečių, šiemetinio 
rugpjūčio balanse didžiausią su
sirūpinimą kelia 15-24 metų am
žiaus jaunuolių, baigusių mo
kyklų lankymą, darbo reikalai. 
Jų eilėse bedarbių yra net 19,3 
%, ir tas nuošimtis kiekvieną 
mėnesį kyla.

Kanados premjeras P. E. Tru
deau, siekdamas kompromiso su 
Kvebeke priimtu prancūzų kal
bos įstatymu, pasiūlė provinci
jų premjerams pakeitimus Ka
nados konstitucijoje švietimo 
klausimu. Jis nori į Š. Amerikos 
Britų Aktą įtraukti paragrafą, 
kuris užtikrintų prancūziškų 
mokyklų įvedimą angliškose 
provincijose, bent jau tose vie
tovėse, kur yra pakankamai 
prancūzų kilmės kanadiečių. Ta
čiau tokiu atveju Kvebekas tu
ri priimti vieną nuolaidą — leis
ti anglų kilmės kanadiečiams iš 

kitų provincijų siųsti savo vai
kus į angliškąsias mokyklas, kai 
persikeliama į Kvebeką. Ši iš
imtis nebūtų taikoma kitų tau
tybių imigrantams į Kvebeką. 
Kaip ir buvo galima tikėtis, 
Kvebeko premjeras R. Le
vesque pasiūlymą atmetė, nes 
toks paragrafas suvaržytų dabar 
turimas teises. Konflikto atveju 
sprendimą darytų ne Kvebeko 
provincija, o augščiausiasis Ka
nados teismas, kuriame vyrau
ja anglosaksai. Pagal dabarti
nius Kanados konstitucijos pa
ragrafus švietimo reikalai yra 
palikti provincijų jurisdikcijai. 
Iš tokio atsakymo aiškiai maty
ti, kad premjerui R. Levesque 
terūpi Kvebeko atskyrimas nuo 
Kanados bei jo nepriklausomy
bė, o ne kvebekiečių švietimas 
gimtąja kalba kitose provinci
jose. Premjero P. E. Trudeau 
pasiūlymą jis sutiko kaip pir
mąjį federacinės vyriausybės 
mostą, rodantį, kad Kvebekas 
turi teisę atsiskirti nuo Kana
dos. Pažangių konservatorių par
tijos vadas J. Clarkas taip pat 
pasisakė prieš premjero P. E. 
Trudeau kompromisą, susilau
kęs ir Toronto dienraščių prita
rimo. Motyvuojama išvada, kad 
švietimo reikaluose visos pro
vincijos privalo turėti vienodas

(Nukelta i 8 psl.)

Devintajame ateitininkų kongrese Klcvelandc. Iš kairės: buvęs ateitininkų federacijos vadas prof. ,1. Piktinas, 
JAV LB krašto vaidybos pirm A. Gečys, dabartinių.ateitininku federacijos vadas dr. P. Kisielius, kongreso 
rengėjų komiteto pirm. kun. G. Kijauskas, vysk. A. Deksnys, vysk. V. Brizgys, VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūnas. Apačioje — vėliavos iškilmių metu. Nuotraukos — J. Urbono ir J. Kuprio

Prie laisvės chartos lopšio
Įspūdžiai iš 24-sios europinės lietuvių studijų savaitės

A. LEMBERGAS
Kiekvienas viešas renginys, 

ypač mūsų išsisklaidymo sąlygo
se, tampa visuomeniškai reikš
mingas tik tada, kai jį aprašo 
spauda ir tokiu būdu išplečia vi
suomet ribotą jo dalyvių ratą. 
Kitaip sakant, jis turi dukart 
įvykti. Tačiau čia susiduriame 
su nelengvai sprendžiama lygti
mi. Kai jis “pirmą kartą” vyks
ta, jis vyksta “tikrai” sutelkti
nėmis daugelio pastangomis, o 
“antrą kartą” — tik vieno ste
bėtojo aprašyme atkuriamas. 
Todėl savaime atkurtasis rengi
nio vaizdas yra.skurdesnis. Ypač 
nedrąsu siauruose pranešimo 
rėmuose perteikti pilną vaizdą 
tokio turiningo renginio, kaip 
europinės lietuviškųjų studijų 
savaitės. Tegu “Tž” skaitytojai 
man bus už tai atlaidūs.

Kas rengė?
24-ji LSS įvyko liepos 31 — 

rugpjūčio 7 d.d. Londono uni
versiteto karališkoje Hollyway- 
aus kolegijoje, netoli istorinės 
vietos, kur buvo paskelbta Mag
na Charta Libertatum. Kaimy
nystėje — didingas memoriali
nis paminklas kare žuvusioms 
Anglijos lakūnams, kurių kapo 
niekas nežino. Kiek atokiau ka
rališkoji Windsor© rezidencija 
ir tarptautinis Londono aerod
romas Heathrow.

Jau pats gražios, orios ir pa
togios vietos parinkimas rodo, 
kaip kruopščiai dirbo šios savai
tės rengėjai Anglijoje. O pasi
darbavo jie tikrai daug. “Euro
pos Lietuvis” paskyrė visą pus
lapį savaitės programai ir pa
skaitininkams pristatyti. Sklan
džiai veikė organizacinis apara
tas, dalyvių priėmimas, supažin
dinimas su svarbiausiomis Lon
dono lietuvių įstaigomis. Netgi 
ekonomiškai, regis, be žymesnės 
pašalinės paramos ir nuostolių 
išsiversta.

Anglijos lietuvių surengtoji 
studijų savaitė visais atžvilgiais 
buvo puiki ir gražiai paminėjo 
DBLS-gos trisdešimtąsias veik
los metines. Už tai padėka ir pa
garba visų pirma rengėjams: in
žinieriams Jonui ir Aleksandrui 

Vilčinskams (tėvui ir sūnui), “E. 
Lietuvio” red. Juozui Lūžai, ar- 
chit. Mindaugui Tamošiūnui ir 
Pov. Tričiui. Jiems talkino for
mali savaitės rengimo komisija, 
kurią sudarė Alina Grinienė, dr. 
A. Gerutis, stud. M. Landas, 
inž. A. Vilčinskas ir moderato
rius V. Natkevičius. Tačiau tik
roji šios savaitės organizacinio 
darbo siela buvo nepailstantis 
Anglijos lietuvių visuomeninin
kas inž. J. Vilčinskas. Galbūt 
dėlto kažkoks nepatenkintas bal
sas (tokių visuomet būna) teigė, 
kad šią savaitę ruošė “socialde
mokratai”. Duok, Dieve, mums 
tokių socialdemokratų kuo dau
giau!

Dalyviai
Savaitę aplankė apie 200 jau

nesnio ir vyresnio amžiaus lie
tuvių. Beveik pusę jų sudarė 
svečiai iš užjūrio kraštų: JAV, 
Kanados ir Australijos. Kaiku- 
rie jų sustoję pakeliui į Lietu
vą ai' joje apsilankę. Ypač gau-

Kanados Lietuvių Diena
Kanados Lietuvių Diena ar

tėja. Londonas rengiasi didelei 
šventei ir laukia daug svečių. 
Šventė prasidės spalio 7, penk
tadienį, jaunimo šokiais. Kurie 
į juos ateis, visi bus jauni. Šo
kiai įvyks Plumbers Hall, 523 
1st St., London E., visai netoli 
Šiluvos parapijos šventovės, 
šiems šokiams gros lietuviškas 
orkestras iš Detroito. Spalio 8, 
šeštadienį, vyks jaunimo sąjun
gos posėdžiai, sporto rungtynės 
ir didysis Lietuvių Dienos susi
pažinimo balius. Pastarasis 
įvyks Western Fair, Progress 
Building patalpose. Tai didžiau
sia salė visame Londone. Ji tik
rai sutalpins visus svečius iš 
toli ir arti, šokiams gros jau 
plačiai pagarsėjęs orkestras 
“Atspindžiai”. Spalio 9, sekma
dienį, bus iškilmingos pamaldos 
šv. Petro katalikų katedroje, 
196 Dufferin St. Po pamaldų 
puikioje Sauders Secondary 
School auditorijoje, 941 Vis
count Rd., įvyks didysis kon- 

sūs buvo Amerikos lietuviai, at
vykus Los Angeles jaunimo an
sambliui “Spindulys”. Iš V. Eu
ropos daugiausia dalyvių atvy
ko iš Anglijos ir V. Vokietijos, 
bet buvo ir iš Austrijos, Belgi
jos, Ispanijos, Italijos, Prancū
zijos, Švedijos ir Šveicarijos. 
Taigi, buvo tautiečių iš dvylikos 
pasaulio kraštų. Tai buvo tikra 
lietuviškoji “statio orbis” (pa
saulinė stotis), kaip jau anks
čiau enropines liet, studijų sa
vaites taikliai yra apibūdinęs 
prof. J. Eretas.

Sveikintojai
Savaitės darbus malda pradė

jo V. Europos lietuvių vyskupas 
dr. Antanas Deksnys. Jiems va
dovavo ir šiemet Vasario 16 
g-jos dir. Vincas Natkevičius. 
Atidarymo kalboje jis trumpai 
apžvelgė ligšiolinį savaičių ke
lią ir atkreipė dėmesį į tai, kad 
jos pirmą kartą vyksta tokioje 
V. Europos šalyje, kuri tebepri-

(Nukelta į 6 psl.)

certas. Programoje: sol. Viole
ta Rakauskaitė, žymi daininin
kė, kuri atvyksta iš Vokietijos 
ir pasirodys pirmą kartą tokios 
apimties renginyje, sol. Irena 
Černienė, meno vienetai — 
Montrealio Aušros Vartų cho
ras, Hamiltono “Aidas” ir “Gy- 
vataras”, Toronto “Atžalynas”, 
Windsoro “Neris” ir Londono 
“Baltija”.

Tos pačios Sauders Seconda
ry School patalpose vyks foto 
paroda. Suinteresuoti nuotrau
kas prašomi siųsti šiuo adresu: 
Jonas Butkus, 687 Brant St., 
London, Ont. N5Y 3M9. Trys 
geriausios nuotraukos bus pre
mijuotos Londono “Free Press” 
dienraščio specialistų.

Nakvynių reikalais rūpinasi 
Saulius Dragūnas, 623-540 Mor- 
nington Ave., London, Ontario, 
N5Y 3E6. Tel. 519-452-3638. Jo 
rūpesčiai būtų daug mažesni, 
jeigu nakvynes užsisakytume 
kuo greičiausiais. Iki greito pa
simatymo Londone! M. Ch.

žurnalas “Raudonoji Vėliava” paskelbė kompartijos vado H. Kuo- 
fengo pavaduotojo T. Hsiao-pin-•----------------------------------------
go kalbą, raginančią partiečius 
atsisakyti buržuaziniams politi
kams būdingų jėgos bei pinigo 
siekimų. H. Kuo-fengas pasisa
kė už kalbos laisvę, skirtingų 
nuomonių reiškimą, kritikos 
priėmimą. Santykiuose su JAV 
jis konstatuoja prez. J. Carterio 
nutolimą nuo buvusio prez. G. 
Fordo ir valstybės sekr. H. Kis- 
singerio pažadų. Pasitarimuose 
su valstybės sekretoriumi C. 
Vance paaiškėjo, kad prez. J. 
Carteris nori diplomatinių ryšių 
su komunistine Kinija be tokių 
ryšių nutraukimo su tautine Ki
nija.

Milijonai aukų
Buvęs Kambodijos prez. ■ L. 

Nolas, šiuo metu gyvenantis Ha
vajuose, pasikalbėjime su spau
dos atstovais atkreipė jų dėmesį 
į masines žudynes, kurios nuo 
karo pabaigos vyksta Kambodi- 
joje. Komunistinis režimas ten 
jau yra nužudęs pustrečio mili
jono gyventojų. L. Nolas remia
si pabėgėlių suteiktomis žinio
mis, liudijančiomis, kad dar ir 
dabar vyksta kambodiečių 
kraustymas iš vienos vietos į ki
tą. Daug aukų yra pareikalavęs 
maisto bei medicinos trūkumas. 
Kaltę dėl dabartinės tragedijos 
Kambodijoje L. Nolas suverčia 
princui Sihanoukui, kuris revo
liucijos metais, užuot grįžęs 
Kambodijon, apsigyveno komu
nistinėje Kinijoje ir iš ten rėmė 
Kambodijos komunistus, vyk
dančius sveiku protu nesupran
tamas skerdynes. Šiuo klausimu 
L. Nolas planuoja kreiptis į 
Jungtines Tautas. Amerikietis 
žurnalistas W. F. Buckley siūlo 
JAV kongresui paskirti atitinka
mą sumą dolerių tarptautinei 
operacijai, kurios uždavinys bū
tų užimti Kambodiją ir sustab
dyti jos gyventojų žudymą, re
miantis Ženevos konvencija. 
Tarptautinę kariuomenę šiam 
žygiui galėtų parūpinti Azijos 
valstybės.

Rinkimai
Norvegijos parlamento rinki

mus su dviejų atstovų dauguma 
laimėjo premjero O. Nordlio 
darbiečiai, kuriuos remia ir kai
riųjų socialistų partija. Pradžio
je laimėtoja buvo paskelbta de- 
šiniųjų partijų koalicija su vie
no atstovo dauguma. Perskaičia
vus balsus Narvike, paaiškėjo, 
kad ten laimėtoju tapo socialis
tas. Darbiečiai savo atstovų skai
čių nuo 62 padidino iki 76, ta
čiau triuškinančio pralaimėjimo 
susilaukė jų koalicijos partne
riai socialistai, parlamente turė
ję 16 atstovų, o dabar į jį grįžę 
tik su dviem. Socialistams pa
kenkė jų politika, nukreipta 
prieš Š. Atlanto Sąjungą, kurią 
remia didžioji norvegų dalis.

Siame numeryje:
Nekalbantieji lietuviškai

A. Rinkūnas siūlo neužmiršti kitataučių lietuvių eilėse

Prie laisvės chartos lopšio
Mūsų bendradarbis aptaria Europos liet, studijų savaitę

Mes tebesame skriaudžiami
Seinų lietuvių atsiliepimas į prel. L. Tulabos rašinį spaudoj

Žydai ir vokiečių dokumentai
A. Kalnius atpasakoja Arado studiją ir ją komentuoja

"Aido" lietuvaitės svetingoje Kolumbijoje
Bendradarbė dr. P. Totoraitienė aprašo “Aido” gastroles

"Jaunimo Žiburiai"
Puslapis, skirtas jaunimo reikalams. Rašo jaunimo atstovai

Knygų mugė
Maskvoje buvo surengta pir

moji tarptautinė knygų mugė, 
susilaukusi apie 80.000 įvairių 
leidinių. Kompartijos cenzoriai 
mugėn neįsileido apie 40 knygų 
ir kelių katalogų. Tokių JAV 
leidinių sąraše buvo G. Orwellio 
“1984 metai”, “Gyvulių ūkis”, 
etninės žydų, ukrainiečių, čekų, 
slovakų studijos, plakatų rinki
nys su Lenino karikatūra, kny
ga apie sovietų saugumiečius 
Lenino laikais. Amerikiečių 
“Harper ir Row” leidyklos va
dovo W. Knowltono pranešimu, 
visos pastangos padėti disiden
tams rašytojams Sovietų Sąjun
goje buvo nesėkmingos. Valsty
binio spaudos komiteto pirm. B. 
Stukalinas, kalbėdamas su ame
rikiečiais, teigė, kad disidentų 
eilėse nėra nė vieno gero rašy
tojo, kad jie tik verčiasi Sovietų 
Sąjungos šmeižimu, kad jo ko
mitetas neturi nieko bendro su 
jų traktavimu ir kad amerikie
čiai. užtardami disidentus, kiša
si į kitos valstybės reikalus. 
Knygų cenzūrą gerokai sušvel
nino pačių leidėjų padaryta ati
tinkama atranka.

Gaili dolerių
Vašingtono policija turi ne

mažą problemą su užsienio dip
lomatų automobiliais, palieka
mais neleistinose vietose. Pažei
dėjų eilėms priklauso ir Sovie
tų Sąjungos ambasada, atsisa
kiusi sumokėti net kelių tūks
tančių dolerių baudas. Ambasa
dos patarėjas A. Besmertnichas 
teigia, kad tokių baudų niekada 
negauna JAV diplomatai Mask
voje. >Be to, JAV vyriausybė so
vietų diplomatams Vašingtone 
neparūpina pakankamai vietos 
automobiliams statyti.

Nutraukė ryšius
Etiopija ir Somalija pamažu 

žengia prie atviro karo. Ogade- 
no dykumoje, kuri šiuo metu 
priklauso Etiopijai, nemažų lai
mėjimų yra pasiekę Somalijos 
partizanai. Marksistinė Etiopi
jos vyriausybė teigia, kad kau
tynėse dalyvauja reguliari So
malijos kariuomenė. Motyvuo
dama šiuo kaltinimu, Etiopija 
nutraukė diplomatinius ryšius 
su Somalija. Etiopiją dabai' re
mia Sovietų Sąjunga, anksčiau 
rėmusi Somalija. Arabų Lygos 
sekr. M. Riadas įspėjo Sovietų 
Sąjungą bei kitas valstybes nesi
kišti į Somalijos ir Etiopijos rei
kalus, kad jos pačios galėtų iš
spręsti savo konfliktą. Kenijos 
respublika, paprastai palanki 
Vakarų pasaulio demokratijom, 
šį kartą pasisakė už Etiopiją, 
nors ji yra Sovietų Sąjungos įta
koje.
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Pavergtųjų ginklas - anekdotai

Mes tebesame skriaudžiami
Suvalkų trikampio bei Seinų lietuvių atsiliepimas į prel. L. Tulabos pareiškimus lietuvių spaudoj

Susitinkant su lenkais Romo
je ar kitur tenka patirti ir tik
rą dabarties lenkų humorą. 
Ypač aštrus yra politinis lenkų 
humoras, tačiau ir kitos ydos 
neišvengia pylos. Pvz. pajuokia
mas labai paplitęs girtavimas.

Lenkijoje įvyko pelių šventė. 
Pirmoji atsisveikina anglų pe
lė: “Baigiu savo whisky ir ei
nu miegoti!” Prancūzų pe
lė priduria: “Dar paimsiu 
stiklelį konjako ir eisiu į lovą 
su meiluže . ..” Pelė iš Vokie
tijos ištuština alaus bokalą ir 
taria: “Dabar manęs jau laukia 
žmonelė . ..” Šeimininkė lenkų 
pelė pareiškia: “Išgersiu dar 
vodkos ir dar po vieną, ir dar 
po vieną, ir eisiu gaudyti kati
no ...”

Daugelis lenkų istorijėlių iš
kelia tautinį jų išdidumą ir re
ligingumą. Ypač pajuokiamas 
ateizmas ir komunizmas, kuris 
jiems yra jėga primestas. Per 
90% lenkų yra katalikai, ir 
kardinolas Višinskis, 1956 m. 
paleistas iš kalėjimo, turi dau
giau šalininkų negu lenkų ko
munistų partijos sekretorius 
Edvardas Gierek. Todėl susidū
rimas tarp religijos ir oficia
laus ateizmo duoda daug me
džiagos lenkų humoristams.

Kompartijos rajono inspekto
rius lanko kolchozą ir klausia 
kaip vyksta bulvių kasimas.

— Daug geriau negu pernai, 
— atsako kolchozo pirmininkas.

— Kiek geriau?
— Šimtą kartų geriau, — at

sako paklaustasis. Inspektorius, 
suprasdamas, kad ir šimtas nu
lių vis tiek yra nulis, reikalau
ja tiksliai paaiškinti.

— Taigi, drauge inspekto
riau, jei sudėtume bulvę prie 
bulvės, tai jų eilė siektų net iki 
Dievo kelių ...

— Drauge, juk žinai kad Die
vo nėra, — pareiškia inspekto
rius.

— Drauge inspektoriau, taip 
pat nėra ir bulvių .. .

Kita istorijėlė pasakoja apie 
draugą Kovalskį, kuris eina į 
partijos susirinkimą, bet katė 
perbėga kelią. Jis daro vingį, su- 
sirinkiman atvyksta pusvalandį 
pavėlavęs. Partijos sekretorius 
bara Kovalskį už pasivėlavimą, 
o šis ima teisintis, papasakoda
mas visą įvykį.

— Bet, drauge Kovalski, — 
aiškina jam sekretorius, — to
kie prietarai mūsų laikais yra 
labai juokingi. Jei man katinas 
būtų perbėgęs kelią, būčiau tik 
persižegnojęs ir ėjęs sau tiesiai 
į susirinkimą ...

Kitas anekdotas vaizduoja ko
munistų pastangas perauklėti 
mases pagal savo pasaulėžiūrą. 
Viename fabrike vyksta komu
nistinės propagandos susirinki
mas. Pirmininkas bara darbi
ninkus už tai, kad nelanko par
tijos parengimų.

— Jūs sėdite sau namuose ir 
nieko nežinote kas vyksta pa
saulyje. Pavyzdžiui, drauge 
Chmielnicki, pasakyk kas yra 
Brežnevas?

— Nežinau, — atsako pa

PILNAS 
NAMŲ 
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
Į namus.

cRurnitureJEfa
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apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

klaustasis traukydamas pečiais.
— Matote, — pasipiktinęs 

šaukia pirmininkas, — jis ne
žino net kas yra vyriausias gar
bingiausios Sovietų Sąjungos 
vadas. Tai todėl, kad jūs sėdite 
namuose ir nelankote partijos 
susirinkimų! štai tu. pasakyk, 
— kreipdamasis į kitą darbi
ninką klausia, — kas yra Gie
rek? — Ir tas nežino.

— Argi niekad negirdėjai 
apie didįjį mūsų krašto vadą? 
Kodėl tad sėdi namuose ir ne
lankai susirinkimų?

Iš salės galo pasigirsta bal
sas:

— Drauge pirmininke, ir aš 
noriu Jus paklausti, kas yra 
Novokovskis.

— Iš kur aš galiu visus drau
gus pažinti, — atsako sumišęs 
pirmininkas.

— Matai, — paaiškina tas 
pat balsas iš salės, — jei drau
gas sėdėtumei namie ir nebė- 
ginėtumei po visokius partijos 
susirinkimus bei posėdžius, tai 
žinotum, kad tas Novokovskis 
dažnai flirtuoja su tavo žmo
na...

Žinomas nacių priešas Sim. 
Wiesental moka papasakoti 
daug anekdotų iš už geležinės 
uždangos. Jis rengia net vei
kalą apie humorą, kaip begink
lių tautų geriausią ginklą. “Len
kų kaip ir žydų humoras, — ra
šo jis, — yra kenčiančiųjų hu
moras.” Jis leidžia prispaustie
siem juoktis net iš savo skau
džios padėties. Apie 90% poli
tinio lenkų humoro yra nu
kreipta prieš rusus ir tik 10% 
prieš lenkus, tarnaujančius so
vietam. Tai esą lengva konsta
tuoti aplankius lenkų kabaretus 
Krokuvoje. ar kitur. Antisovie- 
tinės istorijėlės ir juokingos ži
nomų asmenų imitacijos užpil
do ištisas programas.

Maskvoje spaudos konferen
cijoje Vakarų korespondentas 
klausia Brežnevą, ar jis turįs 
taip pat kokį nors “hobby”?

— Man patinka rinkti istori- 
jėles apie save patį, — atsako 
sovietų vadas.

— Ar jau daug jų surinkote?
Brežnevas, kiek pagalvojęs, 

atsako:
— Jau galima užpildyti net 

tris ar keturis lagerius...
Panašiai piktai ir kandžiai 

kalbama ir apie Leniną.
Pradžios mokykloje mokyto

jas klausia mokinį, kaip didis 
buvęs Leninas. Mokinys, kiek 
pagalvojęs, atsako:

— Leninas buvo vieno met
ro ir 50 cm.

— Iš kur tai žinai? — klausia 
mokytojas.

—- Mat mano tėvas, kuris yra 
vieno metro ir 80 cm ūgio, nuo
lat kartoja, kad tas Leninas sie
kia jo kaklo... (Iš “Selezione”- 
“R. Digest”) Kl. R.

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

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Perskaitę prel. dr. L. Tulabos 
straipsnį, kuris buvo išspausdin
tas laikraštyje “Tėviškės Aidai” 
37 nr. 1976. IX. 18, nutarėme 
iš savo pusės nušviesti savo pa
dėtį ir santykius su lenkais.

Prel. Tulaba rašė: “Atskirą 
žodį noriu pasakyti dėl santykių 
su lenkais (...). Šia prasme tu
rime bent bendrauti su lenkais. 
Jie mums daug kur gali ir yra 
naudingi. Lenkai mums padarė 
daug skriaudų, bet tai praeitis”.

Taip, praeityje lenkai lietu
viams padarė daug skriaudų, 
bet ar d’abar lenkai lietuviams 
nedaro skriaudų, ypač dvasiški- 
ja su vyskupu priešakyje ir ti
kinčiaisiais lenkais? Jie ne tik 
nori lietuvius nutautinti per 
bažnyčią, bet ir nuo tikėjimo ati
traukti. Tokiu būdu jie nori pa
sauliui įrodyti ir apšaukti lie
tuvius komunistais, kurie tik 
netvarką bažnyčioje daro kaipo 
prieštikybinis, komunistinis ele
mentas. O iš to paprasta išvada, 
jog geri lietuviai tai meldžiasi 
ir lenkų kalba, visiškai nepro
testuodami, tik “komunistai” 
nesutinka su tokiu reikalo pa
statymu ir nori lietuvių kalba 
melstis Seinų bažnyčioje. Bet 
protingiems žmonėms turėtų 
keistai atrodyti, kad komunistai, 
bedieviai reikalauja bažnyčioje 
lietuviškų pamaldų!

Toliau prel. dr. Tulaba rašo: 
“Ponas Laukaitis, apsilankęs Su
valkų trikampyje, rado reikalin
ga aliarmuoti pasaulio lietuvius, 
kad Seinuose parapijos bažny- 
čioje neleidžiama lietuviams tu
rėti pamaldų savo kalba”.

Jeigu paimsime tiesą p. Lau
kaičio ir gerbiamo prel. Tula
bos, tai tikroji tiesa, mūsų ma
nymu, visdėlto yra p. Laukaičio 
pusėje. Rašoma, kad p. Laukai
tis “dedasi visa žinąs”. Taip ir 
yra, nes jis visą lietuvių padėtį 
matė vietoje savo akimis, o ger
biamas prel. Tulaba tai tik iš 
vyskupo ar jo bendradarbių žo
džių tiesą žino.

“Seinų lietuvių reikalais ten
ka rūpintis jau virš 20 metų”. 
Gerbiamas prel. Tulaba žino, 
kad Seinų lietuviai rūpinasi pa
maldų savo gimtąja kalba gavi
mu virš dvidešimt metų, mato 
jų teisėtus reikalavimus, pripa
žįsta, kad lietuviai yra skriau
džiami, supranta jog reikia 
jiems padėti, tačiau praėjus virš 
20 metų gerb. prel. Tulaba vis 
dar niekaip negali surasti gali
mybės Seinų lietuviams padėti 
gauti pamaldas bazilikoje savo 
gimtąja kalba.

“Seinų lietuviams galima pa
dėti, bet ne protestais ir boiko- 
tavimu vietinio vyskupo, kant
riai aiškinantis ir įtikinant”. 
Gerbiamasis prelate Tulaba, jei 
virš 20 metų praėjo, kai lietu
viai prašo pamaldų, tai aiškiai 
suprantama, kad lietuviai per 
20 metų neboikotavo vyskupo, 
bet kantriai prašė jiems priklau
sančių pamaldų. Bet ar tas kant
rumas ką davė? Aišku, kad ne. 
Kantrumas ir toliau nieko ne
duos ir to gerojo vyskupo kietos 
širdies nesuminkštins. Jeigu net 
Šv. Sostas į tikinčiuosius lietu
vius nekreipia dėmesio, tai ir 
vyskupas elgiasi kaip jam pa
tinka, nepaisydamas Jėzaus 
Evangelijos nurodymų, duotų 
apaštalams. Kristus pasakė: “Ei
kite ir mokykite visas tautas”. 
Todėl vyskupas turėtų leisti 
melstis lietuviams savo kalba.

Toliau prel. Tulabos rašoma: 
“Turiu tikrų įrodymų, kad lie
tuvius kovoje prieš vyskupą 
drumsčia vietiniai ir iš kitur at
vykę komunistiniai agentai. Ko
munistai — lenkai ir lietuviai 
turi aiškaus intereso drumsti 
santykius tarp vyskupo ir tikin
čiųjų”.

Tai kaip gerbiamam prel. Tu- 
labai atrodo tas drumstimas 
tarp vyskupo ir tikinčiųjų? Juk 
čia ne komunistai daro tą 
drumstimą tarp tikinčiųjų, o 
dvasiškija, tai yra kunigai ir vys
kupai. Geros valios lietuviai, pa
gal Lomžos vyskupo pasakymą 
ir prel. Tulabos, yra tie, kurie 
nereikalauja melstis sava gim
tąja lietuvių kalba, o meldžiasi 
lenkų kalba. Bet jeigu vyskupas 
leistų lietuviams savo parapijos 
bažnyčioje, tai yra bazilikoje, 
melstis lietuvių kalba, tada ne
būtų nei tų komunistų, nebūtų 
nei boikotuotojų, nei santykių 
drumstėjų tarp vyskupo ir tikin
čiųjų.

Prel. Tulaba rašo, jog “reikia 
įtikinti geros valios lietuvius”, 
kad jie sutiktų melstis lietuviš
kai. Mes, geros valios lietuviai, 
sakom, kad būtų geriau jei ger
biamas prel. Tulaba įtikintų kie
tos valios vyskupą, kuris Seinų 
parapijos lietuviams neleidžia 
melstis, tikinčiuosius veda į 
blogumą ir neapykantą. Būtų 

daug geriau, jei gerb. prel. Tu-’ 
laba vyskupui įkalbėtų gerą va
lią, kad vestų Seinų parapijos 
katalikus į Dievą, o ne į neapy
kantą. Evangelijoje sakoma “ra
mybė jums”. O ta ramybė bus 
tik tada, kai tas geras vyskupas 
grąžins lietuviams 1946 m. at
imtas pamaldas.

Pavyzdžiui, Punske pamaldos 
lenkams būna 10 v.r., lietu
viams — 12 v., Smalėnuose — 
lietuviams 10 v.r., lenkams — 
12 v. Seinuose irgi taip galėtų 
būti — 10 v. ir 12 v. Tada vėl 
būtų Kristaus ramybė.

Gerb. Tulabos žodžiai: “Da
riau visa ir darysiu, kad įti
kinčiau Seinų lietuvius priimti 
tai, ką vyskupas duoda”. Seinų 
lietuviai negali su tokiu vysku
po davimu sutikti, nes toje baž
nytėlėje laikomos tik šventadie
ninės pamaldos, o visa kita, 
kaip laidotuvės, jungtuvės, 
krikštai atliekama parapijos 
bažnyčioje, t.y. bazilikoje. Jeigu 
vyskupas sutiktų leisti viską at
likinėti toje bažnytėlėje lietu
viams ir ji būtų kaipo atskira 
parapijinė lietuvių bažnytėlė, 
tada lietuviai sutiktų, nors ji yra 
permaža — vos apie šimto žmo
nių talpos. Ji yra vokiečių evan
gelikų bažnytėlė. Kadangi vo- 
kiečų evangelikų mažai buvo šia
me krašte, tai jiems jos užteko. 
Lietuviai ją galėtų padidinti, ir 
būtų viskas gerai. Tačiau vysku
pas nesutinka, kad joje būtų vi
sos lietuvių pamaldos ir kartu 
atskira lietuvių parapija.

Toliau rašoma, kad Vidugiry
je, tai yra Vidugiriuose, steigia
ma visai nauja lietuviška para
pija. Su šiuo gerb. prelato siū
lymu Seinų lietuviai irgi negali 
sutikti, nes Vidugiriai yra Puns
ko parapijos, ir daugumai Seinų 
parapijos lietuvių būtų pertoli į 
bažnyčią, siektų virš 15 kilomet
rų; reikėtų keliauti per Seinus. 
Seinuose gyvenantiems lietu
viams reikėtų nuo savo bažny
čios eiti į Punsko parapijoje 
įsteigtą naują parapiją. Punsko 
parapijiečiams užtenka ir Puns
ko bažnyčioje vietos.

Prel. Tulaba tikisi, kad tai bū
tų visai lietuviška parapija. Tai 
tik vyskupas gerb. prel. Tulabai 
galėjo taip pasakoti, kuris neži
no apylinkės padėties. Reikia 
pasakyti, kad.„ąpie Vidugirius 
yra buvę dvarai Punsko ir Seinų 
parapijose, kurie tapo apgyven
dinti lenkais. Sudarius naują Vi
dugirių parapiją, ji nebūtų vi
siškai lietuviška. Ji būtų pusiau 
su lenkiškomis pamaldomis. 
Įsteigęs parapiją Vidugiriuose, 
vyskupas Sasinovskis galėtų nu
siplauti rankas ir pasakyti gerb. 
prel. Tulabai: viską padariau lie
tuviams, kas buvo reikalinga.

Prel. Tulaba pasisakė savo 
straipsnyje: “su Lomžos vysku
pu palaikiau ir palaikysiu san
tykius”. Mes, lietuviai, nesame 
priešingi tam, bet priimti prel. 
Tulabos patarimo negalime, nes 
jis lietuviams nenaudingas.

Toliau rašoma: “Nemanau, 
kad p. Laukaičiui daugiau yra 
prie širdies Seinų lietuviai ne
gu man”. Mums atrodo, kad p. 
Laukaičiui daugiau Seinų lietu-, 
viai prie širdies, negu prel. Tu
labai, nes p. Laukaičio galvose
na yra teisingesnė. Prel. Tula
bos galvosena sutampa su vys
kupo Sasinovskio galvosena.

“Daugumos mūsų siekimai 
tie patys, bet pasiekimai, laimė
jimai skirtingi”. Taip, p. Lau
kaičio siekimai yra tie patys ir 
jie sutampa su mūsų siekimais. 
Prel. Tulabos siekimai yra skir
tingi, ir jie tokie, kaip Lomžos 
vyskupo, kurie sutampa su sena 
ponų ir dvasiškių politika. To
dėl ir mūsų siekimai negali bū

Šimtai seimu laukia
JAV kongreso komisija Hel

sinkio susitarimų vykdymui tir
ti yra gavusi 1507 skundus, lie
čiančius šeimas bei pavienius 
asmenis, kurie gyvena komu
nistų valdomose valstybėse. Jie 
buvo padavę prašymus išvykti 
į laisvojo pasaulio valstybes 
nuolatiniam apsigyvenimui ar
ba aplankyti savo artimuosius, 
bet leidimų negavo. Tokių yra 
Bulgarijoj 7 šeimos, Čekoslova
kijoj 40, R. Vokietijoj 31, 
Vengrijoj 2, Lenkijoj 9, Romu- 
mijoj 191. Toliau seka Sovietų 
Sąjunga pagal alfabetinę res
publikų tvarką: Armėnija 2 š., 
Azerbaidžanas 12, Gudija 14, 
Estija 5, Gruzija 24, Kazachsta
nas 74, Kirkizija 33, Latvija 
110, Lietuva 75, Moldavija 78, 
Rusija (SFSR) 452, Tadžikista
nas 10. Ukraina 195, Uzbekija 
43 šeimos. Iš pavergtos Lietu
vos 75 šeimų 28 yra su lietuviš
komis pavardėmis, gi likusios 
47 beveik visos žydų šeimos. 

ti tie patys, nes mums, geros 
valios lietuviams, reikia turėti 
stiprią ir gerą lietuvišką valią, 
mokėti atskirti, kas gera ir tei
singa, nuo to, kas negera ir ne
teisinga. Mes esame katalikai 
lietuviai, pažįstame Kristaus 
mokslą ir Evangelijos žodžius, 
tai yra Kristaus žodžius, pasa
kytus Evangelijoje: “belskite ir 
bus jums atidaryta”. Tai toks 
Kristaus pažadas tiems, kurie 
beldžia Dievo teisybės. Kitoje 
vietoje vėl Kristus aiškina: bels
kite ir jeigu jums nenorės duo
ti, tai belskite toliau nenusto
dami, ir jums duos ne dėlto, 
kad suminkštės širdis, bet dėlto, 
kad negalės pakęsti beldimo 
(Luko 11, 8). Mes gerai žinome, 
kad gražūs prašymai vyskupams 
kitų širdžių nesuminkštino ir 
nesuminkštins, nes anksčiau bu
vo iškilę panašūs reikalai ir 
Punsko bažnyčioje. Anksčiau 
buvęs vyskupas pasakė: “Sėdė
kit ramiai ir nejieškokit kokių 
ten lietuviškų pamaldų, nes bū
sit išvežti į Tarybų Sąjungą. 
Gerai žinot, kad Lietuvos netu
rit ir nėra kam jūsų užtarti”. 
Bet lietuviai tikintieji gerai ži
nojo, kad jie turi užtarėjus Jė
zų ir Mariją. Jie “beldė” ir ne
pabijojo vyskupo baidymų, o 
Kristaus pasakyti žodžiai išsipil
dė. Vyskupas, nebegalėdamas iš
laikyti “beldimo”, turėjo duoti 
pamaldas lietuviškai.

Dabartinis vyskupas gali būti 
dar kietesnės širdies, nes jam 
leidžia tai daryti (pagal prel. 
Tulabos straipsnį) Šventasis 
Sostas. Vyskupo kietumą palai
ko taip pat prel. Tulaba. Tačiau 
mes, lietuviai, nenustojame vil
ties.

Kristus tikinčiuosius moko: 
“Kokiu saiku seikėsi, tokiu ir 
tau bus atseikėta”. Todėl mes, 
lietuviai, galime lenkams tuo 
pačiu saiku atseikėti, jeigu vys
kupas neduos lietuviams Seinų 
bazilikoje pamaldų lietuvių kal
ba. Pagal II Vatikano santary- 
bos nutarimą vietoje buvusios 
lotynų kalbos leista kiekvienai 
tautai melstis jai gerai supran
tama gimtąja kalba. Jeigu lie
tuviams neleis pamaldų savo 
gimtąja kalba Seinuose, tai mes 
pasistengsime, kad lenkams Lie
tuvoje būtų pamaldos laikomos 
lietuvių kalba, o ne lenkų. O tai 
mes tikrai pajėgsime padaryti.

Mes gerai žinome ir pažįsta
me vyskupo nusistatymą lietu
vių atžvilgiu. Kai vyskupas pa
rašė ilgą raštą lietuviams, išnie
kindamas ir pabrėždamas, kad 
lietuviai 1920 m. Seinuose len
kus žudė, tada lietuviai parašė 
atsakymą, viską išaiškindami. 
Paskui dar žodžiu kalbėjo ir aiš
kino vyskupui, kad per karą vie
ni kitus žudė, nes tai buvo ka
ras. Tačiau civiliai žmonės nie
ko blogo lenkams nedarė net ir 
tada, kai antro pasaulinio karo 
metu lietuviai turėjo galimybę 
lenkams daryti bloga. Net ir ta
da lietuviai ne tik nedarė len
kams nieko blogo, bet net pa
dėjo jiems pereiti per sieną į 
Lietuvos pusę ir dėlto nevienas 
lietuvis nukentėjo nuo vokiečių 
už tokią pagalbą.

Vyskupas, girdėdamas tokį 
lietuvių aiškinimą, negalėjo pri
sipažinti, kad blogai daro, ir pa
sakė tik, jog antro pasaulinio 
karo metu Čerčilis išsitaręs, len
kai esą kiaulės.

Mes matome ir žinome, kad 
su lenkais niekados nebuvo ga
lima žmoniškai, geruoju susi
kalbėti ir niekados nebus gali
ma. Tik kovojant galima išsiko
voti iš lenkų teisybę.

Visi kovojantys
už tikėjimą lietuviai

Padėka
1977 m. rugsėjo 6 d. mirė

a + a Julius Pargaliauskas.
Nuoširdžiausia padėką reiškiu Tėvui Eugenijui, 

OFM, už daugkartinį lankymą mano brangaus drau
go Juliaus ir visiems Prisikėlimo parapijos kunigams 
už gražias maldas ir palydėjimą Į Šv. Jono lietuvių 
kapines. Taipgi dėkoju seselėms vienuolėms, lankiu
sioms velionį koplyčioje ir palydėjusioms į amžino 
poilsio vietą. Dėkoju P. Gulbinskui už gražų giedo
jimą šventovėje ir už visą jo nuoširdų rūpestį bei 
užuojautą, man netekus mylimo draugo Juliaus. 
Ačiū p.p. Žemaičiams, globojusiems ir atjautusiems 
mano skausmą. Dėkoju nepažįstamom slaugėm, ku
rios mane užjautė mano skausme būnant ligoninėje 
mirties valandą mano brangaus Juliaus. Dėkoju kars
to nešėjam ir prisiuntusiem gėles, pareiškusiem man 
užuojautą, užprašiusiem Mišios. Dėkoju visiems, ku
rie kuo nors prisidėjo prie velionies laidotuvių.

Ilsėkis, brangus Juliuk, Kanados žemėje ir mano 
širdyje.

Nuliūdusi Tavo draugė Albina

A+A
JULIUI PARGAL1AUSKUI

mirus, šaulę MARIJĄ PARGALIAUSKIENĘ 

nuoširdžiai užjaučiame —
Toronto jūrų šaulių

"Baltijos" kuopa

MYLIMAM SŪNELIUI
A+A

JOKŪBUI
tragiškai žuvus, ALMAI ir JONUI JURĖNAM, 
jo broliam ir sesutei bei visiem giminėm nuošir
džią užuojautą reiškia —

Vytautas ir Povilas
Labanauskai

A+A
Mylimam TĖVELIUI

Lietuvoje mirus,
sūnų ANTANĄ PAŠKEVIČIŲ, dukterį MARIJĄ 
VASILIAUSKIENĘ ir jų šeimas gilaus skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučia —

V. V. Sadauskai

HETHAI GOODHALL
Anglijoje mirus, seseriai LINAI EINIKIENEI su 

šeima liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

V. S. Kneitai
Oshawa, Ont.

dail. Telesforui Kulakauskui
Vilniuje mirus, žmonai KAZEI, sūnui SAULIUI, 
visai giminei Lietuvoje ir Amerikoje, mielai VE
RUTEI ir KAZIMIERUI OTTAMS Toronte reiškiu 
gilią užuojautą liūdžiu kartu su savo giminėmis

Lionė Bieliauskaitė

Lietuvoje mirus
sesę MARYTĘ VASILIAUSKIENĘ, šeimos narius 

bei visus artimuosius giliai užjaučia —

Toronto skautininkai 
ir skautininkės

Prie asmenų sąrašo komisijos 
pridėtame lydraštyje rašoma, 
jeigu kas turi dar papildomų ži
nių apie neišleidžiamus asme
nis, prašoma komisijai rašyti 
šiuo adresu: Commission on Se
curity and Cooperation in Eu
rope, Congress of the United 
States, Washington, DC 20515, 
Ms. Meg Donovan.

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

Eį^l _>■ CInEjK •:

Brunardui Mackevičiui

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą 

jo žmonai ELEONORAI, dukrai VIOLETAI, broliui 

STANISLOVUI, seseriai Lietuvoje ir visiems arti

miesiems — O. J. Juodikiai

Mielus draugus MARYTĘ VASILIAUSKIENĘ ir

ANTANĄ PAŠKEVIČIŲ bei jų šeimas, netekus

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

TĖVELIO Lietuvoje,
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Genė ir Kostas Deimantai



RASA SOLIuNAITĖ (dešinėje) ir RAMUNĖ ULBAITĖ (viduryje) moko dainuoti stovyklautojus KLJS sureng
toje stovykloje prie Kalgario Nuotrauka A. Dudaravičiaus

A idd lietuvaitės svetingoj Kolumbijoj

Žydai ir vokiečiu dokumentai
Yitzako Arado studijos atspaudas "Galutinis sprendimas" 

Lietuvoje vokiečių dokumentų šviesoje
A. KALNIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Nauja banga

Žydų naikinimo problema vėl 
iškilo 1943 m. pradžioje, kai 
mažesnieji žydų getai suėjo i 
kontaktą su rusų partizanais 
Lietuvoje ir nemaža žydų pas 
juos pabėgo. Vokiečiai nutarė 
šiuos getus likviduoti. Kad iš
vengtų žydų įtarimo ir jų ma
sinio bėgimo, Vilniaus geto po
licijai buvo Įsakyta perkelti šių 
getų žydus- Į Vilnių ir Kauną. 
Kauno Gebietskommissariatas 
pavedė vietinei žydų tarybai 
paruošti butus 3.000 jų tautie
čių.

Vežamieji žydai į nurodytas 
vietas buvo nukreipti Į Pane
rius, kur jie buvo sušaudyti. 
Paskutinės dienos transporto 
žydai, patyrę savo likimą, ban
dė priešintis ir išbėgioti, bet 
vokiečiai ir lietuviai esą juos 
apsupo ir sunaikino. Per tą 
dieną Paneriuose buvo sušaudy
ta apie 3.800.

Taigi, žydų kontaktai su bol
ševikų partizanais jiems labai 
brangiai kainavo savo tautiečių 
gyvybėmis.

Pašlijus vokiečių fronto po
zicijoms Rytuose, vėl pablogėjo 
negausių žydų padėtis Lietu
voje. Pagal Himmlerio patvar
kymą 1943. VI. 21, Vilniaus 
getas buvo likviduotas. Dalis jo 
gyventojų buvo išvežta i Esti
ją ii’ Latviją, o likusieji buvo 
perkelti Į mirties stovyklas 
Lenkijoje. Kauno ir Šiaulių ge
tai buvo pertvarkyti į koncent
racijos stovyklas, vaikai ir se
nimas sunaikinti, o didžioji gy
ventojų dalis kuriam laikui dar 
pasiliko savo vietoje. Artėjant 
rusų armijai, šie paskutinieji 
buvo deportuoti j Vokietija.

Taigi iš 220.000-225.000 Lie
tuvos žydų išliko tik apie 2.000- 
3.000, kurių vienas trečdalis su
grįžo iš miškų partizanais.

Atpasakotojo pastabos
Susipažinęs su Yitzhako Ara

do atspaudo turiniu, nevienas 
skaitytojas turbūt pasijuto ap
stulbęs. čia tiek daug išpūstų 
skaičių, teigimų, sprendimų ir 
prielaidų, jog atrodo labai bai
si ta mūsų žemelė ir žiaurūs 
veidai jos savininkų.

Lietuvis, žinoma, pilnai neti
kės nei autoriaus skaičiams, 
nei jo teiginiams. Jis tuojau 
pastebės, kad čia daug kur per
tempiama. Betgi kitataučiai, 
kuriems ši brošiūra ir kiti pa
našūs žydų raštai yra skiriami 
ir kurie nepajėgs Įžvelgti, kur 
čia yra tiesa, gali viskam pati
kėti ir mūsų tautą palaikyti 
kalta.

Mes, žinoma, neneigsime, 
kad vokiečių naciams talkino 
tam tikras skaičius menkos mo
ralės lietuvių, o gal net ir to
kių, kurie žydams keršijo už jų 
skriaudas. Bet visdėlto žydai 
tūkstančių tokių lietuvių nesu
rinks, pavardėmis jų neišvar
dins ir, kiek žydų nuo jų ran
kos krito, nesuskaičiuos. Bent 
tuo tarpu Aradas savo atspau
de nurodė tik vieną pavardę, 
Klimaičio, vadovavusio būriui 
ar būreliui lietuvių, kurių skai
čiaus jis taip pat nežino. Jis net 
pepasako, kaip ilgai tas būrelis 
egzistavo. O jeigu jie tam tik
rą skaičių ir surinks, tai tegul 
jį ir kaltina, bet šalin rankas 
nuo lietuvių tautos. Mes tik 
tiek iš žydų ir reikalaujam. 
Mūsų tauta nekalta, kad ji buvo 

vokiečių okupuota, ir nekalta, 
kad jos žemėje žuvo žydai, jos 
piliečiai. Jie žuvo, kaip ir anie 
6 milijonai vokiečių okupuoto
je Europoje.

Žydai, be abejonės, savo tiks
lų neatsisakys. Jiems pasiekti 
jie naudosis net ir nepateisina
momis priemonėmis. Tai maty
ti iš jų motyvų, kuriuos jie 
ramsto nacių ir komunistų do
kumentais. Mes gi žinome, kad 
naciai savo nusikalstamus veiks
mus slėpė, juos suversdami lie
tuviams. Štai tiktai vienas fak
tas, paliudytas Ch. Gordono ir 
L. Olickienės, kurie neturėjo 
jokio intereso lietuvius užtarti 
ir kurių liudijime nejaučiama 
jokios komunistinės prievartos. 
1941 m. Kauno žydų getas bu
vo padalintas į didįjį ir mažąjį. 
Mieste suorganizuotos 5 žydų 
naikinimo akcijos. Ypač įsidė
mėtina trečioji. Prieš šią akci
ją dar buvo suorganizuota fil
mavimo akcija: esą lietuviai ap
supę mažąjį getą ir įsakę vi
siems gyventojams iš jo išeiti 
į aikštę, nes jie būsią iš čia iš
vežami. žydams pajutus savo 
likimą, jų tarpe kilo susijaudi
nimas, prasiveržė dejonės ir 
ašaros, ši scena visą laiką buvo 
filmuojama. Po keleto valandų 
atvažiavęs vokiečių karininkas 
ir rengiamą išvežimą sustabdęs, 
tardamas: “Jūs turite būti dė
kingi vokiečių armijai, kuri do
vanoja jums gyvybę”. Ir ši sce
na buvusi nufilmuota.

Už ką naciai Lietuvos žydus 
buvo nubaudę mirtimi, kad jie 
dabar dovanoja jiems gyvybę? 
Ar nepasityčiojimas iš abiejų 
— iš žydų ir lietuvių?

Netrukus įvykusi IH-čioji ak
cija. Dabar atvažiavę vokiečiai, 
apsupę tą patį getą, išvarę žmo
nes; atgal sugrąžinę tik ama
tininkus, apie 3.000 iš 10.000, 
o likusius išvežę į IX fortą ir 
sušaudę. (Masinės žudynės Lie
tuvoje, I d., 250 p.)

Žinoma, ši akcija jau buvo 
nefilmuojama, nes joje dalyva
vo vokiečiai, šitaip naciai den
gė savo nusikaltimus. Juk Lie
tuvoje argi nebuvo plačiai kal
bama, kad jie filmuoja ir foto
grafuoja lietuvius, greičiausiai 
vis tuos pačius — moralinius 
paliegėlius, arba lietuviŠKomis 
uniformomis aprengtus kita
taučius ir jomis persirengusius 
pačius vokiečius. Kas tad gali 
pasakyti, kiek lietuvių dalyvavo 
šioje akcijoje ir kiek kitose?

Aradas šitaip klausimo ne
sprendžia, nes tai nepasitarnau
ja jo tikslams, kurių jis siekia.

Dar didesnė išdavystė yra 
naudotis komunistų dokumen
tais. Argi Aradui ir kitiems žy
dų autoriams yra nežinoma, 
kokiu būdu ir kokiomis priemo
nėmis jie, komunistai, sudari
nėja dokumentus? Kas gali pa
tikėti, kad jiems tai nežinoma? 
Jei ne, tai kodėl nepasiskaito 
pačių rusų disidentų raštų ir 
viešų pareiškimų spaudoje? Be 
to, juk yra šimtai knygų, para
šytų tų autorių, kurie patys ant 
savo nugarų patyrė, kokie ir 
kaip dokumentai yra kuriami 
komunistinėje sistemoje.

Taigi mes netikėsime, nei 
Arado, nei kitų žydų autorių 
panaudotais dokumentais, ypač 
liudininkų parodymais, kurie 
yra pataikūniškai parsidavėlių 
paliudyti ar sudaryti psichiat
rinių ligoninių palatose, karce
rių vienutėse, tardymo ir kan
kinimo būstuose ir aplamai 

baimės, kančios ir mirties grės
mėje. Tai melo dokumentai. O 
melu pagrįsti kaltinimai, tei
gimai ir prielaidos taip pat yra 
melas.

Štai vieno tokio liudininko 
priverstinis melagingas parody
mas, tik kaip pavyzdys, sutrum
pintai atpasakotas iš komunis
tinio faktų rinkinio “Masinės 
žudynės Lietuvoje, I d., 143 p. 
X-as ir vienas kunigas (atsargm 
mo dėlei pavardžių neskelbiu) 
nuėję pas vieną iš Lietuvos vys
kupų, kuris sužinojęs, “kad iki 
šiol dar žydų ‘X’ vietovėje ne- 
sušaudė, pasipiktino ir paklau
sė: “Argi jūs nebijote, kad žy
dai gali sukilti, išžudyti jus ir 
padegti miestelį?” (Nagi, žinios 
falsifikatorius ir nušnekėjo!). 
X-ui pastebėjus, kad su žydais 
labai žiauriai elgiamasi, vysku
pas atsakęs: “Žydų nereikia 
gailėtis, nes jie to nusipelnė”. 
Po kokių 8 dienų X-as patyręs, 
jog visi žydai per vieną dieną 
buvę žiauriai sušaudyti. Mat, 
galimas daiktas, kad minėtas 
kunigas perdavęs vyskupo nu
rodymą baltaraiščių vadui, ku
rio žmonės žydus sunaikinę.

Šitą “liudininką” aš labai ge
rai pažįstu. Lietuvoje jis buvo 
mano bendradarbis ir draugas. 
Tai buvo žmogus tokio gilaus 
religinio nusiteikimo ir inteli
gencijos, kad jis pats niekad 
savivališkai tokio melo apie 
savo vyskupą nesugalvos ir ne
paskelbs. Jis turėjo būti galu
tinai dvasiškai sunaikintas ir fi
ziškai iškankintas, jeigu šį tar
dytojo sufabrikuotą pareiški
mą, turbūt netekęs sąmonės, 
pasirašė. Pagaliau jo vardu ko
munistinis tardytojas galėjo su
rašyti tokį “liudijimą” be tar
domojo žinios arba panaudoti 
apgaulę. Tokių faktų juk netrū
ko.

Komunistiniai ateistai, išgavę 
iš šio katalikiškos akcijos šu
lo, anuomet dar jauno vyro, to
kį “liudijimą”, tikėjosi bent iš 
dalies apgriauti Katalikų Bend
riją ir palaužti jos kunigiją 
Lietuvoje. Bet ar galima pa
gal tokį “liudijimą” teigti, kad 
ano miestelio žydus sušaudė lie
tuviai?

Betgi faktų, kad visi Lietu
vos vyskupai, taigi ir anas X-so 
“apskųstasis”, savo 1942 m. 
konferencijoje surašė vokiečių 
valdžiai memorandumą, prašy
dami nežudyti žydų, Aradas ne
mini. Lietuvos vyskupams vo
kiečių buvo atsakyta, jog jiems 
nevalia kištis į politiką. Po to 
kunigų buvo sakomi pamoks
lai prieš vokiečių rasizmo teo
riją ir nekaltų žmonių žudymą.- 
Deja, nei Aradas, nei Levinas 
to nemini. (Bent taip aš supra
tau iš minėto atspaudo ir Levi- 
no laiško “Tėviškės žiburiam”). 
Šis faktas apie vyskupų konfe
renciją ir memorandumą paim
tas iš knygos “žudikai bažny
čios prieglobstyje”, 223 p. ši
toje knygoje vysk. P. Rama
nauskui buvo leista laisvai pa
sisakyti apie ano meto įvykius. 
Tai komunistinė retenybė, ku
ri, žinoma, kaikada gali pasi
taikyti ir kitais atvejais. Kny
gos redaktoriai tik pataisė gra
matines vyskupo klaidas.

• BLOGA yra tik tada, jei tauta 
į visą jai daroma žalą nebereaguoja, 
jei ji, nemoralumo atrofuota, su juo 
apsipranta ir rezignuodama jam pa
siduoda. Iš tokių pasidavėlių sunku 
belaukti ko pozityvaus. J. ERETAS

DR. P, TOTORAITIENĖ

Pirmadienis, rugpjūčio 22. 
“Aido” atvykimo laukiame visi: 
seni ir jauni, lietuviai ir kolum- 
biečiai Medelline. Rodos, vis
kas aptarta, paruošta, darbai vi
siems paskirstyti. Daugiausia 
visu kuo rūpinasi, laksto ir pra
kaituoja mūsų rengėjų komite
to pirm. dr. V. Gaurišas su visa 
savo šeima. Jam talkina inž. A. 
Matickis ir M. Venclauskas. 
Nuo jų neatsilieka P. Totorai- 
tienė su naująja Medellino lie
tuvių apylinkės valdyba, nese
niai išrinkta visuotiniame susi
rinkime. Jai pirmininkauja ku
nigas M. Tamošiūnas, sekr. J. 
Kaseliūnas, iždą tvarko Laima 
Ralytė de Naranjo. Visi jie kar
tu sudarė rengėjų komitetą ir 
rūpinosi visu kuo, kad tik mūsų 
mielo “Aido” nariai būtų čia 
gražiai priimti.

Dr. V. Gaurišo dėka buvo 
gauta APFA (Antiokijos Depar
tamento Profesijonalių Moterų 
Sąjunga) kaip choro “Aidas” 
globėja, ši organizacija turi 
120 narių: medikių, odontolo- 
gių etc. Jų tarpe jau turime ir 
vieną lietuvaitę — inžinierę 
Daivutę Gaurišaitę. Ji ir buvo 
mūsų nuolatinė ryšininkė-tar- 
pininkė tarp kolumbiečių AP 
FA ir mūsų rengėjų komisijos. 
Jos, kaip daug pažinčių turin
čios, pasiėmė geroką dalį dar
bų naštos. Joms teko: teatro ga
vimas, visa reklama per radiją 
ir laikraščius, dalies bilietų par
davimas, choro dalyvių pavežio- 
jimas po Medellino apylinkes.

Jau artinasi “Aido” atvyki
mo valanda. Oficialiu J. Pleinio 
pranešimu, jie turi būti pas 
mus 5.40 v.p.p. Mudu su dr. V. 
Gaurišu ir jo žmona išvažiuoja
me anksčiau su gėlių puokštė
mis choro vadovams. Bet koks 
buvo mūsų visų nustebimas: 
įėję į aerodromo laukimo salę, 
pamatėme visus “Aido” daly
vius, sėdinčius vienoje vietoje 
ant savo lagaminų ir mūsų lau
kiančius! Kas gi čia atsitiko? 
Pasirodo, jie atskrido anks
čiau, o mes apie tai visai neži
nojome. Dabar viskas išeis blo
gai: autobusai atvyks vėliau, o 
kaikurios mergaitės mums at
rodė taip išvargusios .. . Mums 
nemalonu, bet jos juokiasi. Ga
lų gale sulaukiame vieno iš 
dviejų užsakytų autobusų, pa
krauname dalį lagaminų, ir da
lis chorisčių išvažiuoja į užsa
kytą viešbutį. Po gero pusva
landžio išvyksta paskutinieji.

Lietuvių Centre
Antradienis, rugpjūčio 23. 

APFA kolumbietės, lydimos 
keleto lietuvių, išveža “Aido” 
dalyvius apžiūrėt Medellino 
apylinkių. Viename vietos klu
be paruošti kuklūs kolumbietiš- 

•ki pietūs, čia geras maudymo
si baseinas patraukia mūsų 
mergaites pasimaudyti ir pasi
kaitinti karštoje Kolumbijos 
saulutėje. Choro fotografas tiek 
čia, tiek orchidėjų ūkyje, tiek 
keramikos įmonėje turėjo ga
na daug darbo...

Vakare Lietuvių Centro pa-, 
talpose kun. Tamošiūno, kaip 
Lietuvių Katalikų Komiteto pir
mininko, aidietės yra laukia
mos susipažinimo vakarui-kok- 
teiliui. Mergaičių veidukai rau
doni nuo švelnaus kolumbietiš- 
kos saulutės paglostymo. Dau
gelis jų po truputį kosti. Matyt, 
autobuse važiavo prie atidarytų 
langų. Bet visos linksmos, pa
tenkintos.

Kun. M. Tamošiūnas pakvie
čia aplankyti mūsų lietuviškos 
koplyčios. Pakylame į antrą 
augštą. Tenai kun. M. pasvei
kina laimingai atvykusias. Cho
ras pagieda porą giesmių. Po 
to iki 11 v. salėje praleidžiame 
su jomis besišnekėdami ir be- 
klausinėdami apie viską.

Pas burmistrą ir redaktorių
Trečiadienis, rugpjūčio 24. 

Rytą gautas oficialus raštas iš 
miesto burmistro, kad jis pri
ims chorą savo įstaigoje. Mer
gaitės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, su visa savo vadovy
be, lydimos kelių vietos lietu
vių, vyksta vizitui. Pakeliui, 
kur tik jos pasirodo, atkreipia 
vietinių kolumbiečių dėmesį. 
Burmistras su šypsena sutinka 
savo viešnias. Dr. Gaurišas pri
stato jam choro vadovą solistą 
V. Verikaitį, administratorių J. 
Pleinį, akompaniatorių J. Govė
dą, mergaičių vadoves ir pačias 
choristes. Visur ii' visų dėme
sį labai atkreipė pati mažiau
sia choro dalyvė, rodos, 14 
metukų mergaitė. Burmistras 
sveikina visus labai nuoširdžiai 
ir linki gražiai praleisti šias ke
lias dienas Medelline. Atmini-

mui choristės prisega jam ir 
dr. Gaurišui Hamiltono miesto 
ženklą, V. Verikaitis įteikia 
burmistrui gražią, iliustruotą 
knygą, atvežtą jam iš Hamil
tono.

Iš čia tuoj pat visi vyksta į 
didelio tiražo Kolumbijos dien
raščio “EI Colombiano” redak
ciją, kur jų laukia vyr. dien
raščio redaktorius, buvęs minis- 
teris, didelis demokratų veikė
jas, politikas, senatorius dr. 
Gomez Martinez. Pati “EI Co
lombiano” vadovybė lietuviams 
labai palanki, pats dienraštis 
katalikiškos krypties ir dažnai 
garsina mūsų tėvynės Lietuvos 
reikalus. Redakcijoje visi stebi 
mūsų mergaites ir jų vadovus. 
Dr. Gaurišas pristato chorą, pa
dovanodamas vieną choro “Ai
das” dainų plokštelę, o choras 
dr. Gomez Martinez prisega Ha
miltono miesto ženkliuką kaip 
jų vizito prisiminimą. “EI Co
lombiano” redaktorius sveiki
na, dėkoja ir linki šiam jaunam 
mūsų chorui nepavargti, su dai
na garsinti Lietuvos vardą, kaip 
ir jis jį garsina savo laikraščio 
skiltyse. Nusifotografuojame. 
Įdomi, didelė nuotrauka buvo 
įdėta sekančios dienos “EI Co
lombiano” laidoje.

Nuostabus koncertas
Galų gale artinasi visų lau

kiamas 7.30 . v.v. “Aido” kon
certas. Reklama buvo padaryta 
labai gera tiek per radiją su 
choro iš anksto atsiųstom jų 
plokštelėm, tiek per vietos 
laikraščius. Bilietai išparduoti 
beveik iki paskutinio. Susido
mėjimas didžiausias! Dar prieš 
7.30 salė prisipildo, ir durys į 
teatrą uždaromos. Koncertas 
prasideda niekada nelauktu 
punktualumu. Kas dar tikėjosi, 
kad koncertas prasidės pavėluo
tai, apsivylė. Ir aš pati mačiau 
— didelė grupė žmonių laukė 
prie teatro durų, kad juos įleis
tų.

Kaip buvo malonu mums, 
lietuviams, kai atsidarius sce
nai pasirodė labai gražus mer
gaičių būrys su savo vadovu ir 
akompaniatorium. Visi buvom 
sužavėti jauunomis, gražiomis 
lietuvaitėmis ir jų puikiais tau
tiniais drabužiais. Gražesnių 
tautinių drabužių, kaip mūsų, 
atrodo, visame pasaulyje nėra. 
Chorą pristato stud. Saulius 
Gaurišas. Plojimams, atrodo, 
nebus galo ... Pagaliau pasi
girsta pirmoji jų daina “Lie
tuva brangi” su V. Verikaičio 
solo. Mums, lietuviams, ji neuž
mirštama, ašaras išspaudžianti. 
Taip eina daina po dainos, tai 
su solo, tai be jo. Mergaitės iš
eina, keičia drabužius. Verikai
tis traukia solo galingai, žavėti
nai. Salėje tyla, lyg visi būtų

Kanados lietuvaičių choras “Aidas”, gastroliavęs P. Amerikoje, buvo labai nuoširdžiai priimtas Kolumbijoje 
Medellino miesto burmistro. Viduryje — choro dirigentas V. Verikaitis ir pats burmistras

Nejaugi negalime padėti savo tautiečiams?
Su gelstančiais lapais ir artė

jančiu rudeniu Kanados Šalpos 
Fondo rinkėjai vėl beldžiasi į 
lietuviškų namų duris ir širdis, 
prašydami aukų pinigais ir dė
vėtais drabužiais Suvalkų tri
kampio lietuviams padėti.

Dalis tautiečių atsisako auko
ti, tvirtindami, kad jie niekuo
met nėra nieko gavę iš kitų ir 
todėl niekam neaukoja. Tačiau 
šiuo tvirtinimu tenka abejoti. 
Kai po karo audrų gyvenome 
Vokietijos stovyklose, nors ir 
nedirbome, bet buvome maiti
nami. Gal daugelis sakys, kad 
tai buvo Amerikos, Anglijos ar 
kitų valstybių dėka. Bet juk tą 
paramą turėjo uždirbti šių kraš
tų žmonės. Taigi, tokiam tvirti
nimui, kad mes niekada nesame 
nieko gavę iš kitų, nėra pagrin
do.

Kita dalis priekaištauja, jog 
daug siunčiamų siuntinių tenka

Kanados lietuvaičių choras “Aidas”, diriguojamas sol. V. Verikaičio, kon
certo metu Kolumbijoje, Medellino mieste

išmirę. Visi klausosi to mūsų 
puikaus baritono Verikaičio. Po 
to gausūs ir ilgi plojimai. V. 
Verikaitis su savo balsu žavus, 
jo mergaičių choras ištreniruo
tas, susidainavęs, išlaikąs ritmą 
ir turįs gerą ištarimą.

Po svarbiausio choro “Aidas” 
asmens reikia paminėti ir pui
kų pianistą J. Govėdą. Choras 
neturėtų tokio didelio pasise
kimo, jei neturėtų tokio gero 
pianisto. Juo visi stebėjosi, dau
gelis mane klausė, ar ir jis iš 
tenai. Gal jis gyvena Kolum
bijoje ... Mat, ir kolumbiečiai 
jį norėtų angažuoti. Išgirdę, 
kad jis iš Toronto, sakydavo: 
gaila, neįmanoma jį čia pasi
kviesti.

Pagaliau nuaidi paskutinė 
daina. Pasigirsta garsūs ir ilgi 
plojimai, scenos uždanga atsi
daro keletą kartų, publika nesi- 
skirsto. Pagaliau choras su so
listu atlieka dar vieną dainą pa
pildomai, taip sunkiai išprašy
tą. Tik po jos publika pakyla, 
skirstosi, o mano kaimynė, dan
tų gydytoja, sako: “Puikus bari
tonas, labai geras akompania
torius, gražūs mergaičių balsai! 
Kol jūs, lietuviai, turėsite šito
kius chorus, kaip Čiurlionis, 
“Aidas”, tautinių šokių grupes 
— “Gyvataras”, “Grandinėlė” 
etc., Lietuva bus gyva ir visur 
žinoma. Ji turės atgauti savo 
nepriklausomybę, o jūs savo 
Tėvynę”, ši kolumbietė dakta
rė su visa savo šeima nepralei
džia nė vienos šventės, visada 
dalyvauja visur, kui' tik ką ren
gia lietuvių kolonija.

Sudiev Medellinui!
10 v.v. — “Aido” atsisveiki

nimo vakarienė Nutibare — 
didžiulėje veidrodžių salėje. 
Pirmas kalba dr. Gaurišas, kaip 
rengėjų komiteto pirmininkas. 
Jis dėkoja visiems, prisidėju- 
siems prie choro “Aidas” gra
žaus priėmimo. Ypač dėkoja 

lenkams. Kad taip atsitinka, nė
ra abejonės, nes patikrinti visus 
prašymus nėra įmanoma. Jeigu 
mes save laikome krikščionimis, 
nieko blogo nepadarysime su
šelpdami ir kitos tautos žmones, 
jeigu jie tokios pagalbos reika
lingi. Juk turime mylėti ne tik 
draugus, bet ir priešus.

Nemažai yra ir tokių, kurie 
tvirtina, kad Suvalkų trikampio 
lietuviams jokia pašalpa nerei
kalinga, nes jie ten gyvena ga
na gerai. Turiu prisipažinti, kad 
Suvalkų trikampyje niekada ne
teko būti ir apie ten gyvenančių 
tautiečių padėtį negaliu nieko 
tikro pasakyti, bet Kanadoje tu
rime daug asmenų, kurie ten 
lankėsi ir matė, kaip ten žmo
nės gyvena. Taip pat turime 
daug atvykusių iš tenai ir gyve
nančių Kanadoje jau ilgą laiką. 
Iš jų išsireiškimų aiškėja, kad 
daugeliui ten gyvenančių lietu

burmistrui, taip maloniai ir 
nuoširdžiai priėmusiam choro 
dalyvius, “EI Colombiano” vyr. 
redaktoriui ir jo štabui, APFA 
ponioms, nešusiom didelę dar
bų naštą. Po jo kalba burmist
ras, APFAos pirm-kė Maria 
Victoria Ocampo. Abu linki 
choro dalyviams geros sėkmės 
ateities darbuose ir prašo vėl 
kada nors sugrįžt į Medelliną. 
Paskutinis atsistoja kalbėti cho
ro administratorius J. Pleinys. 
Jis perduoda sveikinimus PLB 
pinn-ko Br. Nainio, dėkoja “Ai
do” dalyvių vardu visiems. Pa
sikeičiama dovanomis: APFA 
ponios dovanoja visoms choro 
mergaitėms po plokštelę su ko- 
lumbietiška muzika, o “Aido” 
vadovai įteikia po savo choro 
plokštelę rengėjoms. Medellino 
lietuvių jaunimo korp. “Ginta
ras” vardu stud. Gina Gauri- 
šaitė įteikia dovanėlę-lėkštę su 
visų Kolumbijos departamentų 
miestų herbais choro vadovui 
V. Verikaičiui.

Apžvelgus viską, reikia pasa
kyti, kad didelė garbė už tokį 
puikų mergaičių choro paruoši
mą tenka V. Verikaičiui, mer
gaičių tėvams, negailėjusiems 
nieko savo dukrų lietuviškumui. 
Čia nebuvo nė vienos, kuri ne
kalbėtų lietuviškai! Garbė pa
čioms mergaitėms už jų gražų 
darbą — per lietuvišką dainą 
skleisti lietuvybę ir garsinti Lie
tuvos vardą svetimtaučių tar
pe. Reikia tik palinkėti joms ir 
toliau turėti tiek entuziazmo ir 
energijos šiam darbui. Mes, 
Medellino lietuviai, linkime, 
kad “Aidas” nepavargtų ir vėl 
po kiek laiko ryžtųsi kitoms ke
lionėms ne tik pas mus, bet vi
sur, kur tik yra lietuviška ko
lonija, nežiūrint kokio dydžio 
ji bebūtų.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
mielam “Aidui” už apsilankymą 
Nesakome jums su Dievu, bet 
iki pasimatymo!

vių parama tikrai yra reikalin
ga.

Labai džiugu matyti, kai dau
gelis mūsų tautiečių mielai au
koja pinigus ir drabužius, tuo 
padėdami tiems, kurie ne dėl 
savo kaltės turi gyventi sunkes
nėse sąlygose.

Juk ne paslaptis, kad męs, gy
venantieji Kanadoje, dažnai 
skundžiamės dėl perdaug išgerto 
alučio ar padidėjusio svorio. Jei
gu mes tik maža auka prisidėtu
me prie šalpos darbo visi, būtų 
galima atlikti didelius darbus, o 
mes tikrai dėl to nenukentėtu- 
me.

Kanados Lietuvių Šalpos Fon
das, skelbdamas pinigų ir dra
bužių rinkimo vajų, tikisi, jog 
šį rudenį neliks nė vieno tautie
čio, kuris nesutiktų nors maža 
auka prisidėti prie šio artimo 
meilės darbo. „ .

J. Astas
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE
PAUKŠČIŲ MEDŽIOKLĖ
Paukščių medžioklė, truksianti iki 

lapkričio 20 d., šiemet Lietuvoje bu
vo pradėta rugpjūčio 20 d. Pagrindi
nį dėmesį medžiotojai skiria antims, 
kurių leista sumedžioti 22.600. Me
džiojama tik šeštadieniais ir sekma
dieniais. Vienam medžiotojui per 
dieną leidžiama nušauti 5 antis. 
Griežtai draudžiama šį skaičių prašo
kančias antis atiduoti jų nesumedžia- 
jusiems draugams. Kaikuriose Lietu
vos vietovėse ančių nėra daug. Todėl 
Skuodo ir Širvintų medžiototojams 
leista nušauti tik 60 ančių, Jonavos 
— 50, Joniškio — 35. Laimingesni 
yra Kauno, Lazdijų, Trakų medžio
tojai, kuriem yra numatyta 1.200 an
čių riba. Kartu su antimis medžioja
mi laukiai, perkūno oželiai, slankos, 
jerubės, o į laukinius karvelius lei
džiama šaudyti iki jų išskridimo.

MOKYKLŲ VADOVĖLIAI
Su naujaisiais vadovėliais viduri

nėms mokykloms supažindina “švie
sos” leidyklos vyr. redaktorius J. 
Barcys, atsakantis į R. čėsnos klau
simus “Tiesos” 198 nr. Leidykla, 
ruošdama naujuosius vadovėlius 
bendrojo lavinimo mokyklom, bend
rauja su keliais šimtais autorių — 
žymiaisiais mokslininkais, augštųjų 
mokyklų dėstytojais, patyrusiais mo
kytojais, mokymo metodininkais. 
Mokykloms su lietuvių, rusų ir len
kų dėstomąja kalba pastarųjų kele
lių metų laikotarpyje buvo išleisti 
182 vadovėliai, skirti naujoms moky
mo programoms. Šiais mokslo me
tais jau visi mokiniai turės naujuo
sius vadovėlius. Seniau vadovėlių 
kasmet būdavo išleidžiama po 4 mi
lijonus egzempliorių, o šiemetinis ti
ražas sumažintas iki 3 milijonų, nes 
kaikuriit vadovėlių yra susidariusios 
nemažos atsargos. Iš naujųjų leidi
nių J. Barcys mini “Mokinio biblio
tekos” serijai priklausančias litera
tūrines apybraižas apie K. Binkį, T. 
Tilvytį, J. Biliūną, sovietinės prozos 
bei poezijos knygą “Daina Didžiajam 
Spaliui”. Mokytojams yra skirti 
maskviečio prof. L. Zamkovo “Po
kalbiai”, aptariantys svarbiausius 
mokymo bei auklėjimo metodus ir 
būdus. Idėjiniam politiniam moks
leivių auklėjimui mokytojai gauna 
specialų partiečių ir pedagogų 
straipsnių rinkinį.

SAUGOS DIRŽAI
Lietuvoje pernai buvo užregist

ruota beveik 2.000 automobilių susi
dūrimų, kuriuose žuvo 201, o sužeis
ti 1.404 žmonės. Privalomas apsaugi
nių diržų naudojimas įvedamas nuo 
š.m. spalio 1 d. Išimtis numatyta tik 
taksiams ir tiems automobiliams, ku
rie neturi specialių įtvirtinimo vietų 
diržams. Pastaruosius krautuvėms 
parūpina Klaipėdos aklųjų kombina
tas ir Talino “Normos” firma.

MOTORINIAI SKLANDYTUVAI
Eksperimentinė sportinės aviaci

jos gamykla Prienuose jungia sklan
dymo entuziastus, vadovaujamus inž. 
Vytauto Pakarsko. Čia iš plastmasės 
serijiniu būdu jau gaminami plataus 
pripažinimo susilaukę sklandytuvai 
“Lietuva”. Neseniai inž. Vinco La- 
pėaio iniciatyva buvo pagamintas 63 
kg sveriantis 73 arklio jėgų motoras 
sklandytuvui. V. Lapenas jau 1968 
m., būdamas tik aštuoniolikmetis pa
auglys, pasigamino lėktuvą ir juo 
pakilo virš gimtosios Linkuvos. Mo
terą sklandytuvui pagamino jo va
dovaujamas kolektyvas, kuriam pri
klauso šaltkalvis D. Pūras, vyr. tech
nikė A. Tamošiūnaitė, inžinieriai J. 
činčius ir V. Karpas. Motorinio 
sklandytuvo brėžinius paruošė kita 
entuziastų grupė su vadovu K. Jonai
čiu. Motorinių sklandytuvų tikimasi 

Atstatytasis Žalgirio mūšio paminklas Krokuvoje. Jis buvo sunaikintas II D. 
karo metu. Viršuje vaizduojamas karalius Jogaila, žemiau — Vytautas D., 
prie kurio kojų guli nukautas ordino magistras. Kairėje — lietuvių lanky
tojų būrelis. Lenkas vadovas, paklaustas apie žemiau Jogailos stovinčią 
figūrą, sakė nežinąs ką ji vaizduojanti, ši nuotrauka daryta 1976 m. prieš 
paminklo atidengimą

pagaminti 60 per metus. Jie bus dvi
viečiai, kad su mokiniu galėtų skris
ti ir instruktorius, be to, patys pa
kils į erdves. Sklandymas bus atlie
kamas išjungus variklį, kurį vėl bus 
galima įjungti nusileidimo metu. 
Dabartinius sklandytuvus padangėn 
specialiu lynu iškelia lėktuvai. Inž. 
V. Lapenas šiuo metu jau galvoja 
apie dvigubai galingesnius 150-180 
arklio jėgų variklius.

NAUJOS MOKYKLOS
Apie 26.000 mergaičių ir berniukų 

mokslo metus pradėjo naujuose mo
kykliniuose pastatuose. Visoje Lie
tuvoje statybininkai tokių pastatų 
parūpino 38. Dvi naujos vidurinės 
mokyklos teko vilniečiams. Viena jų 
darbą pradėjo gyvenamajame Viršu- 
liškių rajone, kita — senamiestyje, 
M. Daukšos gatvėje. Pastarosios ati
daryme kalbėjo kompartijos centro 
komiteto sekr. L. šepetys, mokyklos 
direktorius V. Kovaliovas, o simbo
linį raktą pedagogams įteikė Vil
niaus “Statybos tresto” X-sios val
dybos viršininkas V. Mirošnikovas.

MOKSLO METŲ PRADŽIA
Augštosiose Lietuvos mokyklose 

naujieji mokslo metai rugsėjo 1 d. 
pradėti iškilmingais studentų susi
rinkimais, kuriuose kalbėjo mokyk
lų vadovai ir kaikurie partiečiai. Vil
niaus profsąjungų rūmų salėje į 
universiteto studentus prabilo rek
torius prof. J. Kubilius. Šiemet į 
dieninį universiteto skyrių priimta 
apie 2.000 pirmakursių. Universite
tas paruošia 33 specialybių absolven
tus. Pedagoginį Vilniaus institutą 
papildė apie 1.000 naujų studentų. 
Vilniaus operos ir baleto teatre šios 
institucijos studentus sveikino rek
torius V. Uogintas. Per 32 metus 
institutas gyvenimai! yra išleidęs 
18.000 mokytojų. Inžinerinio staty
bos instituto studentai susirinko Vil
niaus filharmonijos salėje. Praneši
mą apie studentų bei dėstytojų už
davinius padarė rektorius prof. A. 
Cyras, po jo ilgą propagandinį žodį 
tarė kompartijos I sekr. P. Griške
vičius.

Tūkstančiai kauniečių studentų 
pirmiausia užpildė J. Janonio aikš
tę, kur juos pasvekino šio miesto 
komjaunimo I sekr. P. Ignotas, ra
gindamas puoselėti sovietinės liau
dies kovų ir darbo tradicijas. Kom
partijos, pedagogų ir jaunimo atsto
vai gėlėmis papuošė V. Lenino pa
minklą. Atskiras sutiktuves pirma
kursiams Kauno medicinos institutas 
surengė savo salėje. Rektorius Z. Ja
nuškevičius pabrėžė, kad Kauno uni
versiteto medicinos fakultetas ir iš 
jo išaugęs dabartinis institutas jau 
yra paruošęs daugiau kaip 10.000 
medicinos darbuotojų. Kauno poli
technikos instituto susirinkimas įvy
ko sporto salėje. Rektoriaus M. Mar- 
tynaičio teigimu, ši Lietuvos inžinie
rių kalvė gyvenimai! yra išleidusi net 
30.0C0 įvairių specialistų. Institute 
dirba apie 30 technikos mokslo dak
tarų ir apie 600 technikos mokslo 
kandidatų. Šiais mokslo metais dar
bą pradeda skaičiavimo technikos fa
kultetas, dešimtasis institute. Į Lie
tuvos veterinarijos akademijos dės
tytojus bei studentus prabilo rekto
rius R. Karazija. Akademijai šieme
tiniai mokslo metai jau yra keturias
dešimt pirmieji. Per tą laiką paruoš
tą apie 4.000 specialistų. Kauno prie
miestyje Noreikiškėse veikianti Lie
tuvos žemės ūkio akademija susilau
kė 750 pirmakursių. Apie ateities 
planus kalbėjo rektorius J. Droman- 
tas. Auditorijas netrukus papildys 
naujas 1.250 vietų pastatas, o akade
mijos darbuotojų vaikai gaus 720 
vietų vidurinę mokyklą. V. Kst.

K. Braziauskaitė Londono, Ont., lietuvių šventovėje sumaino žiedus su J. 
Augaičiu iš Montrealio. Abu aktyviai dalyvauja lietuvių veikloje

S HAMILTON*"
'‘AIDAS”, pailsėjęs po kelionės į 

P. Ameriką, pradeda rengtis Lietu
vių Dienos koncertui Londone, Dai
nų šventei ir kitiems koncertams. 
Repeticijos vyks sekmadieniais po 
11 v. pamaldų. “Aido” vadovybė 
kviečia visas buvusias choristes ir 
kitas mergaites,- mėgstančias dainą, 
jungtis į choro eiles. Visais choro 
reikalais prašome kreiptis į choro 
administratorių J. Pleinį arba sek
madieniais į choro vadovą sol. V. 
Verikaitį.

KLEVELANDO STUDENČIŲ 
CHORAS “NERIJA” pirmą kartą 
Hamiltone atliks koncertinę progra
mos dalį KLB Šalpos Fondo Hamil
tono skyriaus vajaus užbaigimo ba
liuje lapkričio 5 d. Jaunimo Centre. 
Visi esate iš anksto kviečiami daly
vauti. “Nerijos” chorui vadovauja 
jauna muzikė Rita čyvaitė.

ABITURIENTŲ PAGERBIMAS 
įvyks lapkričio 5 d. Tame Šalpos 
Fondo parengime visi abiturientai, 
baigę XII gimnazijos klasę, kviečia
mi dalyvauti. Registruotis pas J. 
Pleinį tel. 549-5372. Rengėjai nori 
iš anksto žinoti, kiek abiturientų da
lyvaus iškilmėje. Visiems bus įteik
ta po knygą. J. P.

VILNIAUS DIENA ir dr. J. Basa
navičiaus 50 m. mirties sukaktis bus 
paminėta spalio 22 d. Jaunimo Cent
re.- Paskaitą skaitys prof. A. Mustei
kis iš Buffalo. Po oficialios dalies 
bus pasilinksminimas, grojant J. 
Vaičiaus orkestrui.

DAR GAUNAMI PAKVIETIMAI 
į mokyt. J. Mikšio pagerbimą. Pra
šoma įsigyti sekmadieniais po Mišių 
parapijos salėje arba tel. 549-8059. 
Pagerbimas bus spalio 1 d.

Į LITUANISTINĘ MOKYKLĄ už
siregistravo 77 mokiniai. Tėvai, dar 
neįrašę savo mokyklinio amžiaus 
vaikų į šią mokyklą, prašomi tai at
likti artimiausiu metu. K. B.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ. Gegužinės 
dar vis nesibaigia. Jau keletas jų 
buvo šią vasarą Kanados pietuose, 
o paskutinė — rugpjūčio 28 d. prie 
Kaledonijos, Hamiltono apylinkėje. 
Gegužinę kasmet ten ruošia viena 
iš Ontario šaulių kuopų, vadovau
jant moterų vadovei. Gautas pel
nas skiriamas Kanados šaulių rink
tinės reikalams — daugiausia spau
dai ir vėliavoms įsigyti. Šiemet ini
ciatyvos ėmėsi Hamiltono šaulės, p. 
Petkevičienės vadovaujamos. Esant 
lietingam ir vėsiam rugpjūčio orui, 
buvo nuogąstaujama, kad žmonės 
pabūgs ir neatvyks, bet pasitaikė ne
paprastai vasariška, šilta diena, ir 
susirinko per 150 šaulių bei jų bi
čiulių.

Išvykoje matėsi daugiausia hamil- 
toniečių veidų. Jų tarpe LB šu
lai — J. Krištolaitis ir A. Deksnys. 
Pastarasis, kaip tautinių šokių gru
pės akordeonistas, parodė savo me
ną. Tačiau tikrasis muzikantas tai 
dienai buvo Jonas Adomaitis, šau
lys iš Toronto.

Hamiltono moterys, ypač p. Pet
kevičienė su savo energingo vyro 
talka, prigamino įvairaus maisto. 
Ant stalo matėsi beveik metro augš- 
čio raguolis, rečiau matomas lietu
viškas vardinių pyragas — 10-išvarų 
kringelis su dviem skylėm vidury
je. Tai vis tos pačios p. Petkevi
čienės lietuviškos kulinarijos me
nas. Kadangi tokie puikūs pyragai, 
buvo gaila tuoj pat suvalgyti — 
jie buvo paskirti loterijai. Hamilto- 
niškis J. Krištolaitis ištraukė laimin
giausią bilietą — laimėjo raguolį 
ir visų nustebimui pasigyrė, kad 
jau antrą tokį laimikį gauna šiais 
metais (raguolio vertė $80). Dar 
buvo įdomiau, kai kringelį paleido 
varžytynėm. Joms sumaniai vadova
vo J. Adomaitis ir Malv. Juzumie- 
nė. Jie padarė gegužinei ekstra $22 
pelno.

Šiemet gegužinėje nebuvo svečių 
iš JAV, bet matėsi KLB pirm. J.
R. Simanavičius iš Toronto ir K. 
Baronas, vilniečių atstovas iš Ha
miltono.

šaulišką sveikinimą — gražią par
tizaninę kalbą paskaitė šau
lys S. Jokūbaitis iš Toronto. Pabai
goje buvo iškilmingas vėliavų nulei
dimas su himnu, dalyvaujant uni
formuotiems šauliams.

Stebėtojų nuomone, visų geguži
nių trūkumai — perdidelis lietuvių 
sumiesčionėjimas (pamirštama gam
ta), pasigendama liaudies dainų ir 
jaunimo, kuris gal įžiebtų daugiau 
entuziazmo. Be to, tokiems rengi
niams reikėtų daugiau reklamos.

Koresp.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visom poniom 

bei panelėm už atsilankymą ir už la
bai gražias dovanas mano kūdikio 
lauktuvių (“baby shower) proga. Di
delė padėka mano mamai S. Eisman- 
tienei už rūpestį, ruošiant šį pobū
vį. Dėkoju giminėm — A. Ratavi- 
čienei su šeima (Otterville, Ont.), A. 
Morkūnienei su šeima (Montreal, 
Que.) ir V. Mažeikienei su šeima 
(St. Petersburg, Fla.). Taip pat nuo
širdžiai dėkoju visom dalyvavusiom 
bei prisidėjusiom poniom:

S. Augaitienei, Brock, Borusienei, 
Bubnienei, Deksnienei, Garnelienei, 
Girnienei, Gedminienei, Judd, Ke- 
liačienei, Kronienei, Klovienei, Kal- 
matavičienei, Kucinienei, A. Kaže- 
mėkienei, E. Kybartienei, L. Kybar
tienei, M. Leparskienei, L. Meškaus
kienei, Mikšienei, Milerienei. H. Nor
kienei, Pyragienei, Perkauskienei, 
Pusdešrienei, F. Pinkevičiūtei, O. 
Pinkevičienei, M.Stankaitienei, šiur- 
nienei, Stanienei, Šniuolienei, J. Sta
naitienei, Skvereckienei, E. Sakavi- 
čienei, M. Skorupskienei, Tumaitie- 
nei, Valevičienei, Vinerskienei, N. 
Windeler.

Jus visus mylinti —
Aldona Eismantaitė - Windeler

St. Catharines, Ont.
YPATINGAI GERAI pavyko Tau

tos šventės iškilmės. Iškilmingos 
pamaldos, jautrus, gilus pamokslas, 
geras visų giedojimas, organizacijų 
vėliavos, gausus dalyvavimas sudarė 
pakilią nuotaiką.

Gana ilgos archit. V. Zubo paskai
tos publika klausė su dėmesiu. Ant
roji šventės dalis įvyko p.p. Bieliū
nų ūkyje taip pat su programa. Pa
sitaikė retai gražus oras, viskas pra
ėjo labai gražiai.

PAVERGTŲ TAUTŲ ORGANI
ZACIJA, kadencijai pasibaigus, per
rinko valdybą, kuri čia vadinama 
vykduomuoju komitetu. Pirmininku 
ir toliau liko lietuvių atstovas S. 
Šetkus. Valdybos patarėju oficialiai 
išrinktas čekas dr. V. Fic, Brock 
universiteto profesorius, politinių 
mokslų fakulteto dekanas. Jis pa
ruošė 200 puslapių memorandumą 
apie žmogaus teisių pažeidimą. Bu
vęs vengrų parlamento narys Niko
las Mezes padarė pranešimą apie šią 
vasarą įvykusį vengrų laisvės kovo
tojų pasaulinį kongresą Wellando 
mieste. Ta proga jis atstovams įtei
kė vengrų kovotojų diagramą su 
smulkiu išdėstymu So v. Sąjungos 
sienų apsaugos sistemos. Nurodė, 
kad geležinė uždanga nėra išnykusi, 
yra sustiprinta minų laukais, dvigu
bomis spygliuotų vielų tvoromis, saf- 
gybinių bokštais, arinių ruožais, mo
torizuotų sargybinių keliais, elektro
ninėmis “akimis”, pro kurias negali 
pralįsti joks gyvis, neišsprogdinęs 
minų. Tų uždangų ilgis — 5400 my
lių. 25 mylių ilgio ruožą saugo 400 
kareivių ir dvigubai tiek agentų bei 
šnipų. Minas sudeda ir pakeičia poli
tiniai kaliniai. Gale savo pranešimo 
N. Mezes pasiūlė į šią organizaciją 
priimti rumunų, bulgarų bei albanų 
atstovus. Lenkų atstovas E. Dzier- 
žek padėkojo organizacijai už gausų 
dalyvavimą priėmime, suruoštame 
Lenkijos vyriausybės premjerui 
tremtyje.

SVEČIAS Iš V. VOKIETIJOS, pa
nevėžietis V. Švarcas su savo žmo
na, aplankė jaunystės draugą S. Ja- 
nušonį, irgi panevėžietį. Po to jis 
aplankė M. S. Šetkus Niagara-On- 
The-Lake vasarnamyje, kur susitiko 
dar su eile panevėžiečių bei kitų 
lietuvių. Kor.

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “Tž” pirmaisiais metais kainuo
ja tik S9.
E“ -------- --------------

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas h g ra
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1 L6 s ALMA

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- MOKAME UŽ:
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo depozitus (P.C.A.) ........ 6%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas .........................7%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- term, depozitus 1 m. 8 % %
galius šeštadieniais uždaryta. pensijų fondas ............81/2 %
Nemokama gyvybės ir osm. paskolų drauda. IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. asmenines paskolas 11%
Kapitalas — virš $9,000,000. nekiln. turto pask.......934 %

London, Ontario
ŠIAIS MOKSLO METAIS Londo

ne vėl bus galima įsigyti trylikto 
skyriaus lietuvių kalbos ir litera
tūros užskaitą (grade 13 credit) lan
kantiems lietuvių klasę Clarke Road 
gimnazijoje. Registracija vyks ant
radienį, rugsėjo 20 d., 7.30 v.v., 
Clarke Road Secondary School. Re
gistracijos mokestis ($30) bus grą
žintas, jei nesusidarys užtenkamas 
skaičius mokinių klasei sudaryti. Į 
šiuos kursus kviečiami visi Londo
no ir apylinkės jaunuoliai.

Pamokos vyks antradieniais 7-10 
v.v. Clarke Road Secondary School 
nuo rugsėjo 27 d. iki vidurio gegu
žės. Mokytoja — Gražina Petraus
kienė. B. K.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA. 
Janina ir Jonas Brazlauskai savo 
vienturtei dukrai iškėlė šaunias ves
tuves: Kristina sumainė žiedus su 
taip pat vienturčiu sūnumi Brigitos 
ir Aleksandro Augaičiu iš Montre
alio. Kristinos ir Juozo rankas amži
nai draugystei’ surišo kleb. J. Staš- 
kus Šiluvos Marijos šventovėje. Pa
maldų metu giedojo D. švilpaitė.

Abu jaunieji yra ne tik gerais 
pažymiais baigę augštąjį mokslą, bet 
yra ir aktyvūs lietuviškos veiklos 
darbuotojai. Jaunasis baigė McGill 
universitetą Montrealyje ir įsigijo 
elektros inžinieriaus specialybę, o 
vėliau — magistro laipsnį iš verslo 
administracijos. Dabar jis dirba 
Supply and Services Canada minis
terijoje vieno skyriaus vedėju. Jis 
aktyviai reiškiasi ir Lietuvių Bend
ruomenėje — yra apyl. v-bos narys 
ir jaunimo sąjungos Montrealyje 
vicepirmininkas. Jaunoji, už gerą 
mokymąsi gavusi Labatt’s stipendi
ją, studijavo kalbas V. Ontario uni
versitete Londone. Baigusi jį ir mo
kytojų kolegiją, dabar mokytojauja 
vienoje Otavos gimnazijoje — dėsto 
prancūzų k., sociologiją ir istoriją. 
Yra studijavusi prancūzų k. ir Pran
cūzijoje. Taip pat yra baigusi de
šimtį skyrių fortepijono klasėje ir 
aštuonis skyrius smuiko. Londone 
aktyviai reiškėsi jaunimo organiza
cijose, buvo “Baltijos” ansamblio 
šokėja ir choro bei lietuviškų rengi
nių nuolatinė akompaniatorė. Talki
na lietuviškai veiklai ir Otavoje. Jos 
tėvelis yra žinomas nepr. Lietuvos 
sportininkas: “Maisto” komandos 
futbolininkas, vieno lietuvių stalo 
teniso turnyro Vokietijoje nugalėto
jas, įveikęs ir mūsų žinomąsias 
žvaigždes, buv. Londono visų tauty
bių stalo teniso meisteris ir t.t. Da
bar jis dirba “Labatt’s” bendrovėje. 
Jaunųjų santuokos liudininkais buvo: 
pamergės — J. Sneddon, R. Aulins- 
kaitė iš Otavos ir M. Daniliūnaitė, 
pabroliai — E. Barisa iš Toronto, B. 

' Barisa iš Montrealio ir L. Giriūnas 
iš Otavos. Visos pamergės dėvėjo 
taut, drabužius. Tikrai girtinas reiš
kinys. Jis turėtų tapti lietuviškų 
santuokų tradicija.

Vestuvinė puota su visais lietuviš
kais papročiais įvyko puošnioje šiais 
metais pastatytoje ukrainiečių salė
je, dalyvaujant 330 asmenų.

Sekančią dieną jaunavedžiai išvy
ko povestuvinėn kelionėn, gavę 
daug vertingų dovanų. Grojo orkest
ras “Atspindžiai”. Valgius paruošė 
torontiškė A. Genčiuvienė. Savo ke
piniais prisidėjo ir kaikurios Lon
dono lietuvės. Kaikas taikliai paste
bėjo: “O visdėlto trūko vieno daly
ko, būtent, gulbės pieno ...” šven
tovės altorius ir salės stalus gyvo
mis gėlėmis skoningai dekoravo B. 
Kericnė, š.m. baigusi specialų gė
lių sudėstymo kursą Guelph univer
sitete. Iškilmes vykusiai pravedė 
otaviškis Balsevičius. Be sveikinimų 
žodžiu, gauta sveikinimų ir raštu: 
iš Lietuvos, Otavos bei Londono 
apyl. pirmininkų ir kt. Taip pat 
gautas popiežiaus palaimininmas. 
Jaunosios dėdė pranciškonas brolis 
Tomas iš Kcnnebunporto dėl ligos 
negalėjo atvykti.

Linkime jaunajai šeimai ne tik 
daug, saulėtų dienų, bet ir pratur
tinti LB tiek savo nuoširdžiu darbu, 
tiek ir naujais nariais — tikrais lie
tuviais. D. E.

Sudbury, Ontario
“GELEŽINIO VILKO” medžioto- 

jų-žuvautojų klubo metinė gegužinė 
įvyko p.p. Gudriūnų ūkyje rugsėjo 
4 d. Už daugiausia taškų šaudyme 
suaugusių pereinamąją taurę laimė
jo A. Gudelevičius, o jaunių — L. 
Paulaitis. Loterijai laimikių aukojo 
A. Braškys, J. Gatauticnė, P. A. Ju- 
tcliai. šaudymą pravedė K. Poderis.

J. Gatautienė su dukra Laima ir 
A. Jutelienė aprūpino visus maistu. 
E. Gatautis tvarkė juostelių muziką 
ir aptarnavo ištroškusius. Dėl mažo 
dalyvių skaičiaus loterija neįvyko — 
palikta ateities parengimui.

Visiems išvardintiems asmenims 
klubo valdyba reiškia nuoširdų 
ačiū. Valdyba

° Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

POETAS TOMAS V E N C L O • 
V A , Lietuvos Helsinkio grupės na
rys, JAV lietuvių spaudoje paskelbė 
du savo pareiškimus, parašytus š.m. 
rugpjūčio 31 d. Vienas jų yra papil
dytas Sovietų Sąjungos konsulo San 
Francisco mieste pranešimu, kad iš
T. Venclovos atimama Sovietų Są
jungos piletybė. Tokį sprendimą pa
darė augščiausiojo sovieto prezidiu
mas Maskvoje š.m. birželio 14 d. įsa
ku “už sovietinio piliečio vardą juo
dinančius veiksmus”. T. Venclova 
rašo: "Kaip žinoma, tokie tarybų val
džios veiksmai, prieštaraujantys 
Žmogaus Teisių Deklaracijai, Helsin
kio sutarčiai ir elementariniam tei
sėtumui, pastaruoju metu virto nuo
latine praktika. Tarybinė pilietybė 
atimta Aleksandrui Solženicinui, Vla
dimirui Maksimovui, Valerijui Cali- 
dzei, kurių vardai tapo pilietinės 
drąsos ir garbės sinonimu. Aš di
džiuojuos, kad mano kuklios pastan
gos ginti žmogaus teises susilaukė 
tokio įvertinimo. Tai rodo, jog aš 
vis dėlto neblogai vykdžiau savo pi
lietinę pareigą, ir tai teikia man jė
gų toliau ją vykdyti...” T. Venclo
va savęs nelaiko žmogumi be pilie
tybės, nes turi Lietuvos užsienio pa
są, kuris lietuviui yra natūralesnis 
už sovietinį. Antrajame pareiškime 
T. Venclova prašo visokeriopos pa
galbos Viktorui Petkui ir Antanui 
Terleckui, suimtiems Lietuvoje. Abu 
jie yra kovotojai už žmogaus teises, 
jam gerai pažįstami. Geriausia pa
galba šiuo atveju, atrodo, būtų JAV 
lietuvių kreipimasis į savo vyriausy
bę bei kongreso narius laiškais ir te
legramomis, primenant artėjančią 
Belgrado konferenciją.

A.a. KUN. DR. JURGIS RAZUTIS, 
65 metų amžiaus, širdies smūgiu mi
rė rugpjūčio 27 d. Floridoje, Miami 
ligoninėje. Kunigu jis buvo įšven
tintas Telšiuose 1934 m. Studijas 
pagilinęs Romoje, iki 1944 m. profe
soriavo Telšių kunigų seminarijoje. 
Pokaryje gavo Katalikų Bendrijos 
istorijos daktaro laipsnį Gregoriaus 
universitete Romoje. Atvykęs Kana- 
don 1948 m., taipgi buvo profeso
rium Otavoje. Floridon persikėlė 
1952 m. ir čia dirbo St. James para
pijoje Miami mieste. Pastaruoju me
tu jau buvo išėjęs pensijon.

LIETUVOS VYČIŲ SEIME Pro
vidence, R. L, buvo išrinkta nauja 
valdyba. Jos branduolį sudaro: pirm. 
Anthony Miner iš So. Worcester, 
Mass., I vicepirm. Ann M. Kassel iš 
Čikagos, II vicepirm. Philip Skabei- 
kis iš Maspeth, N.Y., III vicepirm. 
Joseph White iš So. Boston, Mass., 
protokolų sckr. Ann Bender iš Wor
cester, Mass., finansų sekr. Teresa 
Trainis iš Bridgeport, Conn., ižd. Ri
ta Pinkus iš Worcester, Mass. Lietu
viškiem reikalam vadovaus kun. Ka
zimieras Pugevičius, lietuvių kultū
rai — Aldona Ryan.

A.a. INŽ. ALEKSANDRAS LAP- 
ŠYS po sunkios ligos rugsėjo 3 d. 
mirė Bostone, sulaukęs 72 metų am
žiaus. Velionis buvo kilęs iš Šiaulių 
apskrities, elektros inžineriją baigęs 
Kauno universitete. Didelę praktikos 
dalį atliko prie šventosios uosto 
projektavimo, iki 1944 m. tęsė Birš
tono hidroelektrinės stoties projek
to vykdymą. Atvykęs į JAV, dirbo 
savo specialybėje, daugiausia prie 
krašto apsaugos įvairių projektų. 
Palaidotas rugsėjo 6 d. iš Šv. Pet
ro parapijos Naujosios Kalvarijos 
kapinėse.

Argentina
JAUNIMO VAKARAS Buenos Ai

res mieste, Argentinos Lietuvių 
Centre, įvyko rugpjūčio 21 d. Pro
gramai vadovavo V. Survilienė ir S. 
Tamošiūnaitė, o ją atliko AL Cent
ro jaunimas — mergaičių dainos 
grupė ir tautinių šokių ansamblis. 
Dėmesio centre buvo vardų sutei
kimas šiem dviem meniniam viene
tam. Mergaičių dainos grupė pava
dinta “Gintarėliu”, ansamblis — “In
karu”. šiose krikštynose kūmais bu
vo H. Jękūbauskienė, A. Stanevičius, 
J. Pulikas, A. čikštaitė, J. čikštas 
ir V. Survilienė. Dainininkės susi
organizavo prieš vienerius metus, 
ansambliečiai prieš ketverius. Krikš
tynų šventė užbaigta bendra vaka
riene ir šokiais.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA Avė- 
llanedoje rugpjūčio 21 d. šventė 35- 
tąsias savo metines, kurioms yra pa
sirinkta šventovės pašventinimo da
ta. Koncelebracinėse Mišiose daly
vavo Avcllanedos vysk. A. Quarrac- 
cino. Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas prie vaišių stalų. Visuome
nininkas Z. Juknevičius dalijosi at
siminimais apie šventovės statybą 
bei lietuvių įnašą Argentinai. Ati
tinkamą žodį tarė vysk. A. Quarrac- 
cino, kun. A. Steigvilas ir mokyklos 
tėvų komiteto pirm. Sr. Fontan.

Brazilija
KUN. PETRAS URBAITIS, SDB, 

su talkininkais planuoja paruošti 
apie 250 psl. knygą “Brazilija — 
kontinentas kontinente” lietuvių ir 
anglų kalbomis. Jos santrauka būtų 
pateikta portugališkai.

Australija
LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALI

NĖS Globos Draugija Sydnėjuje 
rugpjūčio 28 d. paminėjo sidabrinę 
savo veiklos sukaktį. Minėjimas bu
vo pradėtas pamaldomis už miru
sias nares, moterų tautodailės bei 
rankdarbių parodos atidarymu Syd- 
nejaus lietuvių klube ir užbaigtas 

akademine dalimi. Veiklos apžvalgą 
padarė pirm. O. Baužienė, ALB 
garbės narė. Sveikino kun. P. But
kus, įteikdamas $50 auką ligonių bei 
senelių šalpai. Daug sveikinimų gau
ta raštu. J. Viliūnienė apibūdino lie
tuvių moterų demonstruojamus tau
tinius drabužius. Meninę programą 
atliko tautinių šokių grupės “Ginta
ras” mergaitės ir “Dainos” choro 
moterų grupė su dirigente Z. Bel- 
kute.

ADELAIDĖS ŠV. KAZIMIERO 
lietuvių parapija, vadovaujama kle
bono kun. A. Spurgio, MIC, turi va
sarvietę Christies pakrantėje. Ji 
buvo ilgokai užmiršta, sudegus pa
statams. Dabar ja vėl susirūpino pa
rapijos taryba su klebonu. Vasarvie
tė aptveriama augšta tvora, sodina
ma daugiau medžių, kad užtektų pa
vėsio vasarotojams. Darbams vado
vauja tarybos ūkvedys D. Karpys. 
Tikimasi, kad bus gautas leidimas 
pastatyti naujus vasarotojams būti
nus pastatus.

Britanija
DIDYSIS BRITANIJOS LIETU

VIŲ sąskrydis rugpjūčio 13 d. įvy
ko Bradfordo priemestyje Saltaire, 
Viktorijos salėje. Oficialią dalį pra
dėjo “Vyčio” klubo pirm. J. Adamo- 
nis, prisimindamas tris sukaktis: po
karinės lietuvių imigracijos trisde
šimtmetį, karalienės Elzbietos vai
nikavimo dvidešimtpenkmetį ir Jau
nimo Metus, žodžiu sveikino DB 
Lietuvių Sąjungos centro valdybos 
pirm. J. Alkis, džiaugdamasis lietu
vių gyvastingumu. “Vyčio” klubui 
šiemet sukako 20 metų, skautų veik
lai — 30, o jaunimą taip pat sten
giamasi organizuoti. Sveikinimo žo
dį tarė ir V. Ignaitis, svečias iš Ka
nados Toronto. Raštu sveikino Lie
tuvos atstovas V. Balickas ir prel. J. 
Gutauskas su Škotijos Lietuvių In
stituto valdyba, pridėdamas vysk. A. 
Deksnio palaiminimą. Tautinius šo
kius šoko M. Galvinauskienės vado
vaujami mažieji Gloucesterio šokė
jai, dainavo Nottinghamo moterys 
— J. Makavickienė, V. Montvilaitė, 
E. Stulgienė ir S. Smith su vadove 
E. Vainoriene. Baleto menui atsto
vavo savo studiją turintis R. Rimo
nis su balerina K. Mountain. Humo
ristinių aktualijų pynę pateikė 
“linksmieji broliai” J. Adamonis ir 
Pr. Vasys. Programai vadovavo O. 
Adamonienė. Oficialioji dalis už
baigta DB Lietuvių Sąjungos Brad
fordo skyriaus pirm. A. Bučio pa
dėkos žodžiu.

Italija
TRADICINĮ Š. ITALIJOS LIETU

VIŲ suvažiavimą, praėjusį pavasarį 
surengtą jau IX kartą, plačiai ap
rašė vietinė O s s o 1 o s spauda. Ita
lams buvo primintos trijų didžiųjų 
lietuvių sukaktys: O. V. Milašiaus — 
šimtojo gimtadienio, arkiv. J. Matu
laičio, MIC, ir dr. Jono Basana
vičiaus — mirties penkiasdešimtme
čio. Lietuviams ir italams skirtas 
Mišias didžiausioje Ossolos švento
vėje koncelebravo prel. C. Campana, 
kun. M. Burba ir kun. T. Ereminas. 
Gražių atsiliepimų susilaukė iš V. 
Berlyno atvykusios sol. Vidos Vait- 
kutės-Olchan koncertas, surengtas 
net tris kartus.

Lenkija
SEINUOSE REDAGUOJAMA ir 

Balstogėje leidžiama neperiodinė 
Suvalkų trikampio lietuvių “Aušrai” 
šiemet atspausdino jau 2 nr., kuris 
tik dabar pasiekė Torontą. Iš J. 
Maksimavičiaus rašinio patiriame, 
kad “Aušra” buvo pradėta leisti 
1960 m. rudenį ir kad skaitytojus 
per 17 metų yra pasiekę vos 37 nu
meriai, truputį daugiau kaip pora 
numerių per metus. Susidaro įspū
dis, kad Suvalkų trikampio lietuvius 
skriaudžia ne tik Lomžos vysk. M. 
Sasinovskis, bet ir lenkai partiečiai, 
jei lig šiol lietuviai neturi bent mė
nesinio savo laikraščio, šiame “Auš
ros” numeryje labiausiai džiaugia
masi kompoz. Benjamino Gorbuls- 
kio, estrados solistų Nijolės Tallat- 
Kclpšaitės ir Stasio Liupkevičiaus 
viešnage. Juos buvo pakvietusi Vi 
suomeninės Lietuvių Kultūros Drau
gijos centro valdyba. Tris vilniečių 
menininkų koncertus Punske ir vie
ną Seinuose surengė Punsko lietu
vių kultūros namų ansamblis “Pu
nia”, vadovaujamas mokytojo Anta
no šliaužio. Punsko koncertuose da
lyvavo 700 tautiečių, Seinų — 500. 
Daugeliui lietuvių Punsko koncer
tuose pritrūko vietos, nes kultūros 
namai yra aiškiai permaži. Visuose 
koncertuose skambėjo tik B. Gor- 
bulskio kūriniai, kurių dalį atliko 
ir estradinis “Punios” ansamblis.

Šveicarija
STRAIPSNĮ APIE “KYBARTŲ 

AKTUS” paskelbė buvęs gimnazijos 
mokytojas H. Rychner Berno dien
raštyje “Der Bund”. Autorius remia
si dr. A. Geručio straipsniu “Aidų” 
žurnale, išsamiai atskleisdamas So
vietų Sąjungos ultimatumą Lietuvai, 
paskutinį jos vyriausybės posėdį, 
prez. A. Smetonos apsisprendimą pa
sitraukti iš Lietuvos, jo kelionę Švei
carijon. Aprašomi diplomatų pasita
rimai, kurių dėka atsirado “Kybartų 
aktai”. Straipsnis iliustruotas A. 
Smetonos, S. Lozoraičio ir Kybartų 
nuotraukomis. Dienraščio redakcija 
pridėjo savo pastabą apie sovietinę 
Baltijos respublikų okupaciją, jų 
priverstinį įjungimą Sovietų Sąjun
gom



Po suvaidintos A. Landsbergio dramos “Šventasis narvas” ateitininkų kongrese Klevelande. Iš kairės: p. Dėdinienė, 
režisorius D. Lapinskas, p. Lapinskienė, aktorius J. Balutis. Apačioje — linksmas momentas banketo metu

Vokietijos lietuviu jaunimas
V. Vokietijoje lietuvių jaunimo 

grupė leidžia “Jaunimo Balsą”, tri- 
mėnesini žurnaliuką. Čia pateikiame

WWI
Kas mums rupi - elitas ar masė?

Dar neišryškintas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kelias. Bandykime jį surasti!
Artėjant Pabaltijo tautų de

monstracijoms Vašingtone, no
risi atsakyti Į IV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso komiteto 
seniai rašytus viešus laiškus bei 
atsiklausimus spaudoje apie Vo
kietijoje įvyksiančio kongreso 
reikšmę, tikslus bei galimus lai
mėjimus. Taipgi norisi ta proga 
žvelgti Į Jaunimo Sąjungos at
liktus darbus ir nueitą trumpą 
lietuvių išeivijos jaunimo kelią 
ir iškelti klausimą: ar Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga .tu
rėtų liesti elito ugdymą, ar ma
sės auklėjimą?

Netolima praeitis
Tiesa, šis klausimas jau seniai 

keliamas lietuvių visuomenėje 
ir net pačioje PLJS veikloje. 
Įdomu prisiminti jo variantus: 
“Ar III Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas Pietų Ameriko
je turėtų būti masinis veiklos 
pasireiškimas” (Kanados ir JAV 
lietuvių jaunimo sąjungų suva
žiavimas Ročesteryje); “Ar mes 
ugdome elitą ar masę” (JAV ir 
Kanados lietuvių jaunimo są
jungų suvažiavimas Londone); 
“lietuviškai nekalbančių įjungi
mas į organizuotą lietuvių gyve
nimą — kokia nuomonė vyrau
ja mūsų tarpe šiuo klausimu? 
Kur ir kokiais būdais bandoma 
tokį jaunimą įtraukti?” (viena 
iš III Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso darbo komisijų, 
Sao Paulo, Brazilijoje); “jauni
mo sąjungos ryšiai su organizuo
tais jaunimo vienetais — ar dar 
yra baiminamasi, kad lietuvių 
jaunimo sąjunga taps kažkokia 
“superorganizacija”? ar lietu
vių jaunimo sąjunga turėtų im
tis darbo pritraukti atitolusį 
jaunimą prie lietuviškų organi
zacijų” (viena iš III Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso dar
bo komisijų, Sao Paulo, Brazili
joje) ir t.t.

Deja, daug šių klausimų ne
rado tikslių atsakymų! Aišku, 
III Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas suredagavo daug re
zoliucijų, kurios sprendė lietu
viškai nekalbančių “likimą”; 
prieškongresiniai suvažiavimai 
Ročesteryje ir Londone iškėlė 
daug sociologinių minčių apie 
elitą ir masę; simpoziumų nariai 
sprendė komplikuotas teorijas 
bei problematiškas situacijas, 
bet konkretus klausimas liko 
neatsakytas: ar lietuvių jaunimo 

•sąjunga ugdo lietuvišką elitą ar 
auklėja masę?

Klausimų virtinė
Vengiant pakliūti į atidžiai 

skaitančių kritikų rankas, reikė
tų nustatyti žodžių “elitas” ir 
‘“masė” reikšmes. Nenorėdama 
iškelti visų sociologo V. Pareto 
ir kitų teorijų, vadovausiuosi 
“Dabartinės lietuvių kalbos žo
dynu”. Elitas: rinktinė visuome
nės dalis. Masė: didelis kiekis,

daugybė — platieji gyventojų, 
darbo žmonių sluogsniai. -Vr Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga turėtų kreipti savo veiklą į 
rinktinę jaunimo dalį, sudarant 
jai sąlygas toliau tobulinti savo 
lietuvių kalbą, giliau susipažinti 
su lietuvių kultūra, pilniau įsi
jungti į lietuvių išeivijos gyve
nimą, tapti supervisuomeninin- 
kais? Ar priešingai, PLJS turė
tų organizuoti savo veiklą rem
damasi idėja, kad jos uždavinys 
yra angažuoti didelį kiekį, dau
gybę, plačiąją lietuvių kilmės 
jaunimo dalį įvairiuose lietuviš
ko gyvenimo sluogsniuose? Ar 
PLJS rūpi, kad šis jaunimas tap
tų susipratusiais lietuviais, ku
riems iš kartos į kartą perduo
dama lietuvių kalba?

Klausimas klausimui, abejo
nė abejonei, ir to atsakymo vis 
nematyti! Deja, praėjo trys kon
gresai, ir PLJS nėra tiksliai api
brėžus savo siekimų. Aišku, nuo 
vieno kongreso iki kito ji smar
kiai dirbo, vykdydama didelio 
masto organizacinius projektus. 
Bet PLJS tarybų nariams vis 
dar neaišku, koks yra skirtumas 
tarp jaunimo sąjungos ir ideolo
ginių jaunimo organizacijų ar 
kitų. Aplamai, jaunimui nėra 
aišku, kokia yra PLJS užduotis 
bei tikslas. Gal dėl to dar tebe
sijaučią superorganizacijos bai
mė.

Čia norėčiau pareikšti asme
ninę nuomonę apie iškeltus 
klausimus, kuri, nuoširdžiai ti
kiu, nebus užmiršta svarstant 
— važiuoti ar nevažiuoti į Va
šingtone vykstančias demonstra
cijas, ruošiantis IV Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui ir ap
lamai galvojant apie jaunimo 
sąjungos veiklą bei uždavinius.

Dabartinė būklė
Seniai egzistuojančios ideolo

ginės organizacijos, ypač skau
tai ir ateitininkai, yra savotiš
kai išugdžiusios lietuvių jauni
mo elitą. Retas jaunuolis, daly
vaujantis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdyboje, jaunų 
bendruomenininkų eilėse ar ap
lamai iškiliose mūsų lietuvių 
visuomenės eilėse, nėra išėjęs 
vienos ar kitos, o gal ir abiejų 
šių ideologinių mokyklų. Tai ne
būtinai reiškia, kad nepabuvę 
ateitininkais ar skautais negali
me ar nepajėgiame būti visuo
menininkais, bendruomeninin- 
kais ar užsiangažavusiais lietu
viais.

Iš kitos pusės, gyvenąme ame
rikietiškos, kanadiškos ir kito
kios masės apsupti. Jeigu jauni
mas neįsijungs ir nedalyvaus 
lietuvių jaunimo organizacijose, 
jo ryšys su lietuvių visuomene 
bus ribotas ir jo užsiangažavi
mas lietuvybei silpnas. Esmėje 
žmogus formuojasi vienoks ar 
kitoks visos eilės nuolatinių iš
gyvenimų dėka. Taigi, norint,

kad jaunimas išaugtų lietuviš
kas, lietuviškos dvasios, jam rei
kia lietuviškos aplinkos, sąlygų, 
kur jis galėtų patirti visą eilę 
lietuviškų išgyvenimų. Bet čia 
ir glūdi pagrindinė lietuvių jau
nimo problema: jeigu jaunuolis, 
vaiku būdamas, aktyviai neįsi
jungė į vieną kurią ideologinę 
organizaciją, vėliau lietuviška
me gyvenime jis neranda savo 
vietos ir, aišku, lieka nuošaliai 
nuo lietuvių ir pasilieka savo gy
venamojo krašto jaunuolių ei
lėse.

Jeigu Pietų Amerikos ar Eu
ropos jaunimas ilgai buvo šiau
rės Amerikai nepažįstamas, tai 
greičiausiai todėl, kad dėl neži
nomų priežasčių ideologinės or
ganizacijos ten neprigijo taip 
stipriai, kaip čia, ir nebuvo iki 
pirmųjų kongresų tiltų, siejan
čių mus su kitų kraštų lietuvių 
kilmės jaunuoliais. Jeigu jau
nas rašytojas, dainininkas ar 
betkokios kitos srities specialis
tas nėra organizacijos, ansamb
lio ai' kitos lietuvių grupės na
rys, jis lieka lietuviškai visuo
menei sunkiai pažįstamas ir at
randamas.

Šiuo ir prieinu prie anksčiau 
kelto klausimo apie elitą ir ma
sę, į kurį PLJS turi rasti atsaky
mą prieš pradėdama vykdyti vi
sokius projektus ar spręsti veik
los problemas: ar ji angažuojasi 
ugdyti elitą ar auklėti masę?

Apimti visus!
1. PLJS turi apimti visą lietu

vių kilmės jaunimą ir planuoti 
savo veiklą masiniu mastu. Jai 
turi rūpėti visų kraštų sąjungų 
užsiangažavimas veikti kartu, jų 
įvairumas: sąjungų nariai turė
tų būti įvairaus plauko asmenys, 
mokantys ar nemokantys lietu
vių kalbą, pažįstantys ar nepa
žįstantys lietuvių kultūrą, isto
riją, politiką ir bendruomenių 
veiklą.

Ar tai reiškia, kad PLJS turi 
būti žemo lygio organizacija, 
kad visi ją suprastų, galėtų jon 
įsijungti? Ne. Jaunimo sąjun
ga turi vadovautis pagrindiniu 
savo tikslu; ugdyti bei auklėti 
susipratusį ir užsiangažavusį lie
tuvišką jaunimą. Siekdama šio 
tikslo, ji turi paruošti svarbias 
lietuviško gyvenimo interesų 
sritis, kad betkoks jaunuolis ga
lėtų įsijungti ir veikti bei tobu
lintis savo pasirinktoje šakoje.

2. Atsakius į pagrindinio tiks
lo klausimą, verta pagalvoti ir 
nustatyti veiklos planą bei jo 
uždavinius, žinant, kad ideolo
ginės jaunimo organizacijos turi 
svarbią jaunimo auklėjimo atsa
komybę ir pareigą diegti idėji
nius principus, PLJS turi palies
ti bendrus lietuviško gyvenimo 
barus, kurių ideologinės jauni
mo organizacijos nesuspėja ap
imti: politiką, kalbą, kultūrą ir

jo straipsnį “VLB ir jaunimas”, iš
spausdintą 1977 m. birželio mėnesį. 
Straipsnio kalba vietomis išlyginta 
“TŽ”. Taip pat praleista vokiška 
įžanga. RED.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė yra lietuviška organizaci
ja. Jos tikslas: savitarpinė, so
cialinė, kultūrinė globa bei pa
rama ir tautiškumo palaiky
mas. Į ją gali įstoti kiekvienas 
lietuvis-ė, siekiąs-ianti tų pačių 
tikslų ir pasiekęs-usi 18 metų.

Vokietijoj yra apie 7000 lie
tuvių. Iš jų 1066 įstoję į VLB. 
Spėjama, kad Vokietijoje yra 
apie 300 jaunimo nuo 16 iki 30 
m., kuris pakankamai valdo lie
tuvių kalbą, (šitas skaičius maž
daug atitinka ir VLJS adresų 
sąrašą). Maždaug pusė šio jau
nimo jau yra pasiekusi 25 m. 
Gal apie 100 šio jaunimo pri
klauso VLB organizacijai.

Tėvai yra pirmieji, kurie sa
vo vaikus supažindina su lietu
vybe, lietuvių kalba. Beveik 
kiekvienas lietuvių tėvų vaikas 
per pirmuosius savo gyvenimo 
metus yra mokomas lietuviš
kai kalbėti, šį darbą tėvai betgi 
dažnai nustoja dirbę, kai vai
kai patenka į vaikų darželį ar 
pradeda lankyti vokiečių mo
kyklas. Šiuo laiku tėvų įtaka 
vaikams bei jų pastangos, taip
gi ir vaikų interesas lietuvių 
kalbai žymiai sumažėja. Vaikai 
nemato reikalo su tėvais kalbė
tis kitokia kalba, negu kad kal
basi su mokytojais ir savo drau
gais. Kaip tik šiuo laiku lietu
viams tėvams reikalinga pagal
ba bei moralinė parama.

Efektyviausias VLB lietuvy
bės išlaikymo įnašas yra Vasa
rio 16 gimnazijos įsteigimas. 
Deja, vis mažiau lietuvių tėvų 
pasinaudoja šia mokykla, šiais 
metais (1976-77 m.m. Red.) ją 
lanko 63 mokiniai, iš kurių tik 
47 iš Vokietijos. Dažniausiai mi
nimos dvi priežastys, kodėl šios 
mokyklos mokinių skaičius toks 
žemas. Pagal Vasario 16 gimna
zijos vadovybę, tai pagrindinai 
priklauso nuo tėvų mažo inte
reso savo vaikus išauklėti lietu
viais. Pagal tėvų ir daugumos 
buvusių gimnazistų nuomonę, 
tai pagrindinai priklauso nuo 
tos pačios mokyklos, jos vado
vybės. Tėvai nepasitiki šia mo
kykla, jos vadovybe.

Vargo mokyklos — kita pa
galba tėvams. Jų skaičius 
irgi su metais sumažėjo. VLB 
turi 31 apylinkę, bet tik 5 var
go mokyklas su 30 mokinių. 
Tai dabar ne tiek VLB, kiek 
atskirų susipratusių lietuvių tė
vų darbas, kurie sutinka šalia 
savo vaikų ir kitus pamokyti 
lietuvių kalbos. Nėra kursų pa
ruošti vargo mokyklų mokyto- 
tojams. Nėra vadovėlių nei var
go mokyklų mokytojams, nei 
mokiniams. Šalia to, neturima 
lietuviškų centrų, nes neturi
ma lietuvių namų. Taip vargo 
mokyklų galimybės yra palygi
nus menkos.

Neseniai įsteigtus neakivaiz
dinius lietuvių kalbos kursus 
lanko šiuo laiku 29 asmenys. 
Kursus finansiškai remia PLB 
ir VLB, užmokėdamos pašto iš
laidas. Kursus praveda tokiam 
darbui nekvalifikuotas jaunuo
lis studentas, nes kvalifikuoti 
asmenys ar laiko, ar noro netu
ri. Kursai tinka daugiau miš
rioms šeimoms ir vyresnio am
žiaus jaunimui. Nėra asmeni

nio kontakto. Taip šių kursų 
galimybės dar mažesnės, negu 
vargo mokyklų.

Dauguma to jaunimo, kuri 
pasinaudoja šiomis minėtomis 
priemonėmis, yra aktyvesnių 
lietuvių tėvų vaikai bei lankę 
vasaros vaikų stovyklas. Tenai 
jie dažnai pirmą kartą randa 
savo bendraamžių jiems tinka
moje atmosferoje. (Vien tik 
1969-75 m. per vasaros vaikų 
stovyklas perėjo 355 vaikai — 
Romuvoje 275 ir NRW-joj apie 
80. Jų dauguma šiandien tarp 
14 ir 18 metų. O šiuo laiku tik 
apie 100 jaunimo pasinaudoja 
siūlomomis priemonėmis išmok
ti lietuvių kalbą. Apie 1970-sius 
metus Vasario 16 gimnazijoj ir 
12 vargo mokyklų iš viso bu
vo 255 jaunuoliai, kurie mokė
si lietuvių kalbos).

Jaunimui tapus lietuvišku 
dar toli gražu nereiškia, kad 
jis įstoja į VLB, nors jis ir būtų 
perėmęs VLB tikslus kaipo sa
vo. VLB kaipo organizacija tu
ri būti atvira ir jaunimui, turi 
tikti ir jam.

Į jaunimą, ypač į vaikus nuo 
7 ligi 16 metų, VLB kreipia 
mažai dėmesio. Kalėdų eglutės, 
vaikų vasaros stovyklos bei var
go mokyklos dažnai ir visa VLB 
veikla nukreipta į vokiečių mo
kyklų auklėtinius. Minėjimai, 
šventės, dažnai ir visa VLB 
apylinkių veikla skirtos suau
gusiems. Jaunimas, tenai pakly
dęs, dingsta suaugusių tarpe ir 
dažnai tik nepakankamai valdo 
lietuvių kalbą. Taip vokiečių 
mokyklų auklėtiniams, dažnai 
betgi ir buvusiems Vasario 16 
g. moksleiviams VLB nuo pat 
mažens yra ir vėliau lieka su
augusių organizacija.

VLJS rūpinasi jau lietuvišku 
jaunimu virš 16 metų. Tokio 
jaunimo betgi maža, ir jie išsi
skirstę po visą Vokietiją. Jos 
renginius lanko beveik tik buvę 
Vasario 16 g. auklėtiniai (ca. 
95% visų dalyvių).

Taip nenuostabu, kad jau
niausieji VLB nariai yra buvę 
ir esantys Vasario 16 g. moks
leiviai. Jie beveik visi įstoja į 
VLB dar būdami Romuvoje, 
kur yra ir VLB centras, šis 
jaunimas dažnai iš pat pradžios 
apsiima kokias nors pareigas, 
bet po palyginti trumpo laiko 
pasitraukia ir lieka pasyviais 
VLB nariais.

Vienu atveju jaunimas paste
bi, kad jis tampa senesnio am
žiaus bendruomenininkų tarnu, 
kuris turi teisę atlikti techniš
ką, dažnai net nemalonų darbą. 
Jaunimas turi pereiti ir tokį 
laikotarpį, bet, deja, tik retai 
jis pritraukiamas ir prie posė
džių bei pasitarimų. Perdažnai 
jam tik pasakoma ką atlikti.

Kitu atveju jaunimas, dažnai 
aktyviausias, daugiau ar ma
žiau kaikurių bendruomeninin
kų priverčiamas pasitraukti. Jis 
jiems tampa perkritišku ir sa
varankišku. (Tai tvirtina ne tik 
faktas, kad VLB beveik ir nė
ra jaunimo, bet ir buvusių ak
tyvių jaunuolių pasisakymai).

Kiekvienu atveju šitokia bend
ruomenininkų elgsena ne tik 
priverčia jau į VLB įstojusį 
jaunimą pasitraukti, bet kartu 
ir atbaido tą jaunimą, kuris ga
lėtų į ją įstoti.

(Sutrumpintas ir perdirbtas 
VLB tarybos referento jaunimo 
reikalams pranešimas, darytas 
1976 m. vasario 27 d.).

Manfredas šiušelis

Naujo pobūdžio premija
Dr. Leono ir Irenos Kriau- 

čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti stei
gia kasmetinę

Eugenijaus Kriaučeliūno 
premiją.

Premijai skirti sąlygos:
1. EUGENIJAUS KRIAUČE

LIŪNO 1000 dolerių premija

1.1, šiose srityse ji turi nustaty
ti bei išrinkti tas charakteristi
kas, kurios padėtų apibendrinti 
jauno užsiangažavusio bei susi- 
pratusio lietuvio identitetą.

Šios mintys gal labai bendros, 
šie tikslai gal gerai žinomi, bet 
šie rūpesčiai gal svajonės? Svar
bu išsiaiškinti, kad PLJS nėra 
tik kita organizacija, kuri kuo 
nors prisideda prie nebaigiamo 
rato .sukimo, kad jis nesustotų. 
Nustačius aiškų kelią, išdėsčius 
tikslius kelionės ženklus, PLJS 
atliks svarbų lietuviško gyveni
mo uždavinį: auklės busimąją 
susipratusią lietuvių išeivijos 
bendruomenę.

Rasa Lukoševičiūtė, 
KLJS tarybos narė,

Montrealis

Tėviškės Žiburiai • 1977. IX. 22 — Nr. 38 (1441) • 5 psl.

Mergaičių dainos grupė “Nerija” atlieka meninę programą ateitininkų 
kongrese Klevelande banketo metu Nuotr. V. Bacevičiaus

Kanados skautu stovykloje
Liepos 1-10 dienomis įvyko 

IV tautinė Kanados skautų sto
vykla Cabot Park, Prince Ed
ward Island, kurioje dalyvavo 
17,000 skautų ir jų vadai. Tai 
buvo didžiausias Kanados skau
tų sąskrydis šiame šimtmetyje. 
Skautai iš visos Kanados atvy
ko įvairiausiomis priemonėmis: 
lėktuvais, automobiliais, auto
busais, traukiniais, laivais ir 
vienas dviračiu net iš Britų Ko
lumbijos. Be to, svečiais daly
vavo skautai iš Kuwait, Pietų 
Afrikos, Japonijos, Izraelio, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Naujosios Zelandijos, Didžiosios 
Britanijos ir Vakarų Vokieti
jos. Ligi liepos 4 dienos ši 
skautų stovykla sudarė didžiau
sią miestą visoje Prine Edward 
Island provincijoje.

Pirmos dvi dienos buvo skir
tos skautams susipažinti ir susi
draugauti, keičiantis ženkliu
kais, uniformomis ir kitais su
venyrais. Populiariausia grupė 
buvo Izraelio skautai, nes jų 
tarpe dalyvavo ir skaučių dele
gacija. Izraelio skautai gana 
dažnai'koncertuodavo ir tuo bū
du sutraukdavo didžiausius 
skautų susibūrimus.

Trečią stovyklavimo dieną 
prasidėjo oficiali programa: au
tobusais važinėjimas po visą P. 
E. salą, dviejų naktų iškylos pa
jūryje, buriavimas, dviračių 
lenktynės, golfo turnyras ir dar 
15 visokių sporto šakų. Skautų 
grupės, rodydamos savo išmok
tas specialybes, rungtyniavo 
vienos su kitomis ir su užsie
nio svečiais.

Stovyklavimo vakarais įvai
rios grupės duodavo meninę 
programą: dainavo ištisi skautų 
chorai, grojo orkestrai, vaidino 
dramos būreliai. Meninė pro
grama vyko ir prie skautų lau
žų, kurių keletas liepsnojo At
lanto pajūryje. Vieną vakarą 
koncertavo garsioji Kanados 
dainininkė Anne Murray ir ko
mediją vaidino visiems žinomas 
ledo ritulio žaidėjas Phil Espo
sito.

iKatimavike (paimta iš eskimų 
kalbos, reiškia susibūrimo cent

rą) skautai mokėsi medžio ir 
odos rankdarbių, gilino jieško- 
jimo ir gelbėjimo specialybes, 
pratinosi teikti pirmąją pagal
bą, be to, keitėsi suvenyrais iš 
viso pasaulio. Katimavike buvo 
įrengtas paštas ir stovyklos dva
sios vado-kunigo būstinė. Kiek- 
kvieną sekmadienį šv. Mišių 
klausydavo 15,000 skautų ir 
keli tūkstančiai svečių. Pamal
dos vyko anglų ir prancūzų kal
bomis.

Liepos 6 d. įvyko oficialus 
stovyklos atidarymas. Helikop
teriu atskridęs Kanados gen. 
gubernatorius Jules Leger (jis 
yra vyriausias Kanados skau
tas) sveikinosi su garbės sar
gyba, sudaryta iš visų užsienio 
skautų grupių ir jų globėjų ka
nadiečių skautų. Iš gen. gu
bernatoriaus kalbos įsidėmėtina 
vieta: šiuo metu, kai Kanadoje 
vyksta politinis trynimasis tarp 
prancūzų ii' anglosaksų bei kitų 
etninių grupių, skautai čia ro
do pavyzdį visiems, kaip reikia 
broliškai, nuoširdžiai ir tvarkin
gai kartu dirbti ne tik visiems 
kanadiečiams, bet ir daugeliui 
žmonių iš kitų pasaulio kraštų.

Kartu su gen. gub. J. Leger 
stovyklos atidaryme dalyvavo 
visi Atlanto provincijų ministe
rial pirmininkai. Iš stovyklau- 
jančiii skautų kiekvienos pro
vincijos atstovas apibūdino sa
vas provincijas ir jų skirtumus 
nuo kitų, skatindamas visus 
gyventi vieningoje Kanadoje.

Pažymėtina, kad visas oficia
lias iškilmes pravedė 15 metų 
skautas, kuris kvietė visus ste
bėti Kanados aviacijos sveikini
mus skautams iš lėktuvų, va
dovaujant precizinių skridimų 
grupei “Snowbirds”.

Stovykla uždaryta liepos 10 
d., visiems pageidaujant, kad 
vėl netrukus įvyktų V Kanados 
skautų stovykla, čia reikia pa
informuoti, kad t a r p t a u tinė 
skautų stovykla įvyks 1979 m. 
Teherane, Irane, ir joje jau da
bar ruošiasi dalyvauti gausi 
Kanados skautų delegacija.

Algis Senkus

Šių mokslo metų užmojai
Naują Toronto Universiteto 

Lietuvių Studentų klubo valdy
bą sudaro penki asmenys. Pir
mininkė Zita Bersėnaitė, 18 m., 
studijuoja Woodsworth kolegi
joje humanitarinius mokslus. 
Ji dalyvavo Londono “Baltijos” 
ansamblyje, baigė lituanistinę 
mokyklą Londone, Ont. Vice
pirmininkas Edmundas Gaiga
las, 20 m., studijuoja Šv. My
kolo kolegijoje taip pat huma-

išrinktas dar vienas klubo val
dybos narys(ė).

Dabartinė klubo valdyba 
stengsis įvykdyti kaip galima 
geriau ateinančių mokslo metų 
uždavinius. Pirmiausias, taip 
pat ir svarbiausias uždavinys 
būtų visokiais būdais padidin
ti klubo narių skaičių. Tad šių 
metų pagrindinis uždavinys ir 
yra įjungti į klubo veiklą XIII 
skyriaus gimnazijos mokinius,

skiriama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų ar kita 
kalba), veikla, organizaciniu va
dovavimu, arba jaunimo viene
tui (sambūriui, tautinių šokių 
grupei, jaunimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezenta
vusiam lietuvius ir Lietuvą vie- 
nerių metų laikotarpyje.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ai’ paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
d. (pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma vertintojų 
komisija, kurion po vieną atsto
vą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo reika
lams vadovas, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdyba 
ir šiaurės Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertintojų komisija, apta-

nitarinius mokslus. Dalyvauja 
“Atžalyno” tautinių šokių gru
pėje. Sekretorė Vida Petkevi
čiūtė, 19 m., mokosi Lome 
Park; planuoja studijuoti isto
riją arba kalbas. Ji yra baigusi 
šeštadieninę Maironio mokyk
lą, lituanistinius kursus; moky
tojauja Maironio mokykloje. 
Iždininkas Valius Asevičius, 19 
m., mokosi Humberside Colle
giate. Dalyvauja “Atžalyne”, 
skautuose ir teatre “Aitvaras”. 
Socialinių reikalų vadovas Ed
vardas Punkris, 20 m., studijuo
ja Erindale kolegijoje humani
tarinius mokslus. Dalyvauja 
skautuose, “Aušros” sporto 
klube. Yra baigęs šeštadieninę 
Maironio mokyklą.

Per pirmąjį mokslo metų lie
tuvių studentų susirinkimą bus

sario 15 d. ii' susitaria su Kriau
čeliūnų šeima dėl premijos įtei
kimo laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir yra siunčiami: EU
GENIJAUS KRIAUČELIŪNO

universitetų pirmųjų metų stu
dentus ir tuos, kurie atvyksta 
studijuoti į Toronto universi
tetus.

Antrasis klubo valdybos už
davinys — sujungti lietuvius 
studentus iš atskirų universite
to kolegijų. Dabartiniu metu 
Toronto universiteto Erindale 
kolegijoje yra 80% visų Toron
to lietuvių studentų. Praktiškai, 
šitie studentai nefigūruoja klu
bo narių sąrašuose. Sąrašas yra 
sudarytas iš lietuvių studentų, 
kurie studijuoja miesto kolegi
jose, ypač Šv. Mykolo. Siekda
ma pagerinti šią situaciją, klu
bo valdyba nutarė šaukti susi
rinkimus įvairių kolegijų pa
talpose.

Kiti klubo valdybos uždavi
niai yra užmegzti ir palaikyti 
ryšius su studentų klubais, ku
rie yra įsisteigę Guelphe, Wind
sore, Londone ir Hamiltone, 
taip pat — su baltiečių studen
tų klubais Toronte.

Jeigu turite klausimų, nori
te prisijungti prie studentų 
klubo ar gauti paaiškinimų, 
prašau kreiptis į Zitą Bersėnai- 
tę tel. 488-4801 arba Vidą Pet-

rusi asmens. ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria balsų
dauguma iki sekančių metų va- 60464, USA.

PREMIJOS KOMISIJAI, 12500 
Pawnee Rd., Palos Park, Ill.

kevičiūtę tel. 274-1477.
Zita Bersėnaitė,
TULSK pirmininkė
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HENRIKAS GAVORSKAS su žmona Luisa Venesueloje, paminėję vedybi
nę sukakti. Jis aktyviai dalyvauja lietuviškoje veikloje ir ją remia

Visi nuoširdžiai kviečiami!
23-jai KANADOS LIETUVIŲ DIENAI RENGTI KOMITETAS

LONDONE, m°' spalio 1,8,9 dienomis
Spalio 7, penktadienį,

7.30 vai. vakaro -

JAUNIMO ŠOKIAI
PLUMBERS HALL, 523 First Street, London E.

Spalio 8, šeštadienį,
10 valanda ryto -

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS

SUVAŽIAVIMAS HOLIDAY INN

10 v=r. - KREPŠINIO RUNGTYNĖS

2 V.p.p. - SIMPOZIUMAS Holiday Inn

7 valandą fiirlMMvmiiMA 
vakaro

VAKARAS
Western Fair Gr. Queens Park, Progress Building

Spalio 9Z sekmadienį
2.30 vai. po pietų - 

iškilmingos 
pamaldos

ŠV. PETRO BAZILIKOJE (Dufferin-Richmond)

(Atkelta iš 1-mo psi.) 
pažįsta nepriklausomos Lietu
vos diplomatinę .atstovybę. Lie
tuvos atstovas Londone Vincas 
Balickas, sveikindamas savaitės 
dalyvius, ypač pabrėžė išeivijos 
indėli lietuvių tautos kovose už 
savo teises. Kova už Lietuvos 
laisvę — teigė jis — yra visų 
pirma dvasios kova. Dvasinis są
jūdis anksčiau ar vėliau atneš 
laisvę ir mūsų tautai.

Šį kartą europinė liet, studijų 
savaitė patraukė ir VLIKo dė
mesį. Jam atstovavo žinomas jo 
veikėjas St. Lūšys. Pabrėžęs sa
vaičių pažintinę ir visuomeninę 
reikšmę, VLIKo atstovas teigė, 
kad “gilesnė mintis” yra nau
dinga ir praktiškam laisvinimo 
darbui. Jis pasidžiaugė šiuo me
tu užsienyje, ypač Amerikoje, 
atsiradusiu nauju viešosios nuo
monės ir didžiosios spaudos pa
lankumu Lietuvos laisvės bylai. 
Šios moralinės paramos, kokia 
svarbi ji bebūtų, neužtenka šian
dieniniams lietuvių tautos tiks
lams pasiekti — teigė St. Lūšys 
ir kvietė visus remti VLIKo pa
stangas visame pasaulyje, ragin
damas V. Europoje sudaryti kuo 
palankiausias sąlygas Lietuvos 
laisvės siekiams ir vykstančiam 
žmogaus teisių sąjūdžiui parem
ti.

Savaitės dalyvius sveikino ir 
D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos c,v. pirm. Jaras Alkis, kuris 
pasidžiaugė, jog 24-ji liet, stu
dijų savaitė įvyko Anglijoje kaip 
tik šiemet, kai čionykščiai lie
tuviai mini savo organizuoto 
darbo trisdešimtmetį. Prieš 30 
metų buvo įsteigta DBLS-ga ir 
pradėtas leisti dabar vienintelis 
V. Europos lietuvių savaitraštis 
“Europos Lietuvis”. Jis taip pat 
perdavė sveikinimus iš tuo pat 
metu Lietuvių Sodyboje vyku
sios jaunimo ir skautų stovyk
los, kurioje dalyvavo apie 100 
lietuvių kilmės jaunuolių. Savai
tę savo dalyvavimu pagerbė PL 
JS-gos pirm. Gabija Juozapavi
čiūtė.

Ne poilsio savaitė
Europinės savaitės nuo pat 

savo pradžios svorio centrą per
kėlė Į paskaitas, niekad nesuti
ko virsti poilsiaujančiųjų susi
tikimu, kuriame vyrautų pobū- 
vinis pramogavimas. Kas važiuo
ja į jas, turi būti nusiteikęs kie
tai padirbėti. Taip buvo ir šį 
kartą. Išklausyta dvylika paskai
tų. Tai nemažas krūvis, pridė
jus kasdieninę religinę progra
mą, meno dalį, dvi ekskursijų 
popietes, įvairių organizacijų

KONCERTASE? valandą
po pietų-

Saunders Secondary School auditorijoj, 941 Viscount Rd.
PROGRAMOJE:

solistės
Violeta Rakauskaitė ir 
Irena Černienė,

MENO VIENETAI — 
Toronto "Atžalynas" 
Hamiltono

Gyvataras" ir "Aidas'

Montrealio
Aušros Vartų choras, 
Windsoro "Neris" 
Londono "Baltija"

Sukaktuvininkai Venecueloje
ALEKSANDA VAISIŪNIENĖ

Prie laisvės chartos lopšio
' - -m.

pasitarimus ir asmeninius pa
bendravimus. Nors aišku, kad 
programa buvo smarkiai per
krauta, tačiau galima stebėtis, 
kaip pavyzdingai visos paskaitos 
buvo lankomos ir klausomos. 
Matyt, jog į šias savaites suva
žiuoja žmonės, kuriems labiau 
rūpi idėjos.

Sukaktuvinės paskaitos
Paskaitų eilę pradėjo sociolo

gas dr. K. J. Čeginskas. Jo tema 
buvo susieta su šiemet minima 
atgimusios Lietuvos patriarcho 
dr. Jono Basanavičiaus 50-jų 
mirties metinių sukaktimi. 
Klausytojams atrodė, kad pa
skaitininkui pavyko naujai per
duoti daug kartų girdėtus fak
tus, tačiau nevisi pastebėjo, kad 
jo siūlomas tautinio atgimimo 
vaizdas ir Basanavičiaus vieta 
šiame istoriniame vyksme nesu
tampa su tradicine ir įsigalėju
sia pažiūra laikyti “Aušros” pa
sirodymą tautinio atgimimo pra
džia. Remdamasis savo ankstes
niu akademiniu darbu ii- atsi- 

.žvelgdamas Į naujausius savųjų 
ir svetimųjų (J. Ochmanskio, M. 
Hrocho) tyrinėjimus, dr. Čegins
kas išplečia tautinio atgimimo 
laikotarpį į visą XIX-jį amžių ir 
dalina jį Į tris tarpsnius, vaiz
dingai palygindamas juos su 
trim Rožinio dalim ir pripažin
damas dr. Basanavičiui būdin- 
giausio atstovo vaidmenį baigia
majame tautinio atgimimo tarps
nyje.

“Sukaktuvinės” buvo ir kitų 
dviejų nuolatinių paskaitininkų 
— prof. dr. Jono Griniaus ir dir. 
Vinco Natkevičiaus — temos, 
pažymint dviejų rašytojų — Os
karo Milašiaus ir M. Pečkauskai- 
tės — Šatrijos Raganos šimtą
sias gimimo metines. Abiem 
šiom paskaitom buvo bendra ir 
tai, kad jos lietė meilės proble
mą abiejų sukaktuvinių rašyto
jų kūryboje. Kaikas pasigedo 
šioje savaitėje dar vienos reikš
mingos sukakties — arkiv. Jur
gio Matulaičio 50-jų mirties me
tinių — prisiminimo. Teisingai 
pastebėjo Londono lietuvių 
šventovės rektorius kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC, kad šiuo metu 
arkiv. Matulaičio kanonizavimo 
byla yra ne tik vien tikinčiųjų, 
bet ir visų lietuvių tautinis rei
kalas. Kita vertus, ir jis sutiko, 
kad visų savaitės paskaitų ne
įmanoma paversti tik sukakti
mis.

Filosofo žvilgsnis
Tik iš pavadinimo “sukaktu- 

viškai” skambėjo svečio iš JAV, 
mūsų įžymaus filosofo dr. Juo
zo Girniaus paskaita “Kur šian
dien stovi lietuviškoji išeivijos 
bendruomenė, virtusi jubiliati- 
ne?” Pasitelkęs konkrečių ap
skaitų duomenis, paskaitinin
kas nurodė, kad išeivija per tris 
dešimtmečius smarkiai pasikei
tė biologinės kartų sudėties 
prasme. Amžiaus vidurkiui žy
miai pakilus, išeivija sensta, 
anot dr. Girniaus, tampa “jubi- 
liatine”. Jubiliatais ir pensinin
kais tebesiremia visas organiza
cinis darbas, spauda ir aukos. 
Anketų duomenys rodo aiškų 
lietuvybės silpnėjimą išeivijos 
jaunime, kuris gerokai skiriasi 
šiuo atžvilgiu nuo to, koks yra 
buvęs prieš porą dešimtmečių: 
jis dar šoka tautinius šokius, 
bet lietuviškai nekalba. Pačiu 
svarbiausiu tautinio išlikimo už
daviniu dr. Girnius laiko reika
lą sutelkti veikliuosius viduri
nės kartos atstovus ir sudaryti 
jiems visuomeninę atramą. Nuo 
sėkmingo šio uždavinio įgyven
dinimo priklausysianti tautinė 
išeivijos gyvybė. Paskaitininkas 
perspėjo nebūti nei pesimistais, 
nei optimistais. Kiekviena min
tis — sakė jis — yra pesimisti
nė, nes idealas nepasiekiamas, 
tačiau kiekviena veikla yra op
timistinė, nes ji keičia tikrovę. 
Dr. Girnius nurodė kaip pavyzdį 
lietuviškąją “Kroniką”, kuri 
krašto rezignacines nuotaikas 
pakeitė rezistencinėmis.

Aktualiausia paskaita
Daug šviežių minčių ir inte

lektualinio gyvumo į šios savai
tės paskaitas įnešė du mūsų ne
seniai kraštą palikę disidentai 
dr. Aleksandras Štromas ii’ prof. 
Tomas Venclova. Beje, abu Jus
tino Marcinkevičiaus “Pušies, 
kuri juokėsi” prototipai. Pir
miausia įdomus ii- vykęs buvo 
jų minčių perdavimo būdas. Tei
sės mokslų daktaras, Bradfordo 
un-to politinių mokslų dėstyto
jas ir taikos klausimų tyrinėto
jas Štromas, pradėdamas savo 
paskaitą, šalia savęs pirmiausia 
pasisodino savo kolegą Venclo
vą, kuris nesėdėjo tik kaip pa
syvus klausytojas, bet dažnai sa
vo taikliomis pastabomis čia pat 
papildydavo prelegentą. Vėliau 
ir Venclova taip pat atsilygino 
Štromui per savo paskaitą. Abu

paskaitininkai — ne tik puikūs 
kalbėtojai, bet ir trykštantys 
originalių minčių fontanai.

Dr. Štromas nagrinėjo politi
nę sąmonę dabarties Lietuvoje 
ir joje atsispindinčias ateities 
vizijas. Tai buvo ne tik įdomus 
teorinių Įžvalgų analitinis pjū
vis, bet drauge ir įtikinantis liu
dijimas žmogaus, kuris šiandien 
Lietuvoje vykstančiame sąmo
nės brendime ir pats subrendo, 
perėjęs gana sudėtingą ir prieš
taringą išorinių gyvenimo bei 
dramatiškų įvykių padiktuotą 
kelią. Jis atskleidė visišką kola- 
borantinės sąmonės bankrotą. 
Net patys fanatiškiausi Lietu
vos komunistai, anot dr. Štromo, 
jau ne nuo šiandien supranta 
nuėję ne tam dievui tarnauti.

Oficiozinė politinė sąmonė, 
nustelbusi betkokį kitokių sąmo
ningumo lyčių viešąjį pasireiš
kimą, savyje galutinai susveti- 
mėjo, kai tuo tarpu tautinis po
kario pasipriešinimas, ilgą lai
ką vykęs organizuotu būdu, liko 
išparceliuotas individų sąmonė
je ir toliau reiškiasi neformalio
mis grupėmis. Tokioje padėtyje, 
kai susvetimėjusi “oficiozinė” 
sąmonė nieko nebepatraukia, o 
grynajai tautinio pasipriešinimo 
sąmonei viešai skleisti nėra rea
lių sąlygų, atsiveria tuštuma, 
kurią užpildo apolitinė ir ciniš
ka pasaulėžiūra, stumianti Į gir
tavimą, grobstymą ir dorinį vi
suomenės nuosmukį.

Dr. Štromas kritikavo paste
bėtą kaikurių išeivių polinkį 
pervertinti ilgalaikio bolševikų 
valdymo ir indoktrinavimo po
veikį pavergtajam kraštui. Ta
rybinė santvarka — teigė jis — 
neperauklėjo lietuvių tautos, tik 
joje atvėrė didžiulę tuštumą. 
Nusilpusį tautinės politinės są
monės lauką ir dorinio nuosmu
kio linkme stumiamos visuome
nės pasipriešinimą gali sustip
rinti tik naujos vizijos, nušvie
čiančios globalinę Lietuvos situ
aciją ir jos ateities problemas.

Reikia tikėtis, kad dr. Štro
mas savo mintis pasistengs pla
čiau mūsų spaudoje paskleisti, 
nes jos tikrai vertos nuodugnes
nio aptarimo, negu tai įmanoma 
trumpoje santraukoje, čia tik 
tiek pridėsime, kad paskaitinin
kas ypač pabrėžė Sovietijos vi
duje vykstančio demokratinio 
sąjūdžio reikšmę Lietuvos atei
čiai ir karštai ragino išeiviją su
prasti savo didelį vaidmenį bei

atsakomybę, padedant kraštui 
išugdyti naują, politinę .sąmonę 
bei;ateitieš‘,vizijas. ■

Taiklusis T. Venclova
Čia sunku atpasakoti visus są

mojingus ir taiklius Tomo Venc
lovos įsikišimus pagal principą 
“Amicus Plato, sėd magis arni
ca veritas”. Į neatsargiai vieno
je vietoje bičiulio Štromo pavar
totą “pilietinio karo” terminą 
čia pat reagavo, kad . . . anek
suotame krašte pilietinis karas 
“ex definitione” neįmanomas. 
Ir ką gi: teisininkas turėjo su
tikti su filosofo pastaba. Pats 
Tomas Venclova savo paskaito
je lukšteno disidentų sąjūdžio 
perspektyvas Sovietijoje ir Lie
tuvoje. Jis taip pat, kaip šalia 
sėdintis dr. Štromas, ir analiza
vo, ir liudijo, todėl klausytojai 
klausėsi, kaip užkerėti. Subti
liai atskleidė tą psichologinę bū
seną, kurioje šiandien bręsta 
nauji disidentai savo pirmtakų 
A. Ginzburgo, V. Bukovskio, N. 
Gorbanevskajos, A. Amalriko, 
A. Štromo pavyzdžiu. Apibūdino 
marksistinio, liberalinio ir krikš
čioniškojo atspalvio disidenti
nes grupes ir jų siūlomus lais
vės modelius. Venclova patvir
tino, kad ir anapus pradžioje 
Helsinkio susitarimai daug kam 
atrodė tik Maskvai naudingas 
esamosios padėties patvirtini
mas, bet netrukus buvo įžvelgta 
jų tikroji reikšmė kovoje už 
žmogaus teises. Vertindamas di
sidentinio sąjūdžio galimybes 
Lietuvoje T. Venclova savotiš
kai priartėja prie filosofo Juozo 
Girniaus pažiūros į išeiviją: jie 
abu neužmerkia akių prieš tik
rovę, regi joje daug liūdnų reiš
kinių, bet pesimistinis tikrovės 
regėjimas jiems reiškia naują 
akstiną ryžtis ir veikti. Laikas 
mums atsikratyti mažos tautos 
komplekso, baimės ir rezignaci
jos — ragino Venclova. Lietu
vos istorija, pasak jo, nemenkes
nė už Lenkijos, Švedijos ar Da
nijos istoriją, nes sukirpta pa
gal didelį mastelį. Jo nuomone, 
disidentinis sąjūdis Lietuvoje 
turi masiškesni pagrindą, negu 
Lenkijoje. Tai tik pora iš bend
ro sąryšio išplėštų minčių, ku
rios turi parodyti skaitytojui, 
kad T. Venclova yra įdomus ir 
dvasingas kalbėtojas. Jis turi 
perdaug minčių, kad jas būtų 
galima sutalpinti į vienos pa
skaitos rėmus, o ką jau bekal
bėti apie kokią nors schematinę 
jų santrauką.

(Bus daugiau)

Š.m. rugpjūčio 9 d. visuome
nininkas ir lietuvių veiklos rei
kalų rėmėjas — mecenatas 
Henrikas ir Luisa Gavorskai 
paminėjo savo 30 metų vedybi
nę sukaktį.

Dar jaunas Henrikas su mo
tina išvažiavo iš Lietuvos. Mo
tina turėjo didelių gabumų pre
kybai ir dar Lietuvoje, atgavus 
Vilnių, vertėsi prekyba. Karo 
metu su motina gyveno Salz- 
burge. Ten vedė austrų kilmės 
mergaitę. Jauna, gabi žmona 
greitai išmoko lietuviškai ir, 
atvažiavusi į Venecuelą, kalbė
jo tik lietuviškai. Turi tris sū
nus, iš kurių vienas jau aero
nautikos inžinierius, o kiti du 
dar studijuoja. Visi trys vaikai, 
nors gimę užsienyje, kalba pui
kiai lietuviškai.

Henrikas yra didelis patriotas 
su nepailstama energija. Lietu
vių veikloje visuomet jį mato
me pirmose eilėse — kartais 
eina net kelias pareigas. Su di
deliu kantrumu, darbštumu ir 
sąžiningumu per kelias dešim
tis metų įsigijo didelį turtą. 
Prieš keletą metų M a r a c a y 
miesto centre pastatė daugia- 
augštį pastatą (8 augštų), kai
navusį per du milijonus bs. (do
leris 4.30 bs.). Turi didelę auk
so dirbinių ir foto aparatų klau- 
tuvę pačiame miesto centre.

Paprastai praturtėję žmonės 
susmulkėja, sumaterialėja, pa
sidaro šykštūs. Henrikas paliko 
toks pat, koks,ir buvo anksčiau. 
Kai .turėjo;mažai, aukojo pagal 
išgales, šiandien turi daug, tai 
ir duoda daug. Mes, Venecue- 
los lietuviai, džiaugiamės turė
dami jį mūsų mažoje kolonijo
je. Kiekviena didesnė auka sie
kia vis kelis šimtus dolerių, o 
jų į metus, be smulkesnių au
kų, susidaro keletas.

H. Gavorskas yra didelis lie
tuvių spaudos mylėtojas ir skai
tytojas. Mums, karakiškiams, 
susidėjus didesniems ir svar
besniems uždaviniams, dažnai 
tenka kreiptis į Henriką, pra
šyti jo pagalbos. Paskambinus 
darosi lyg nepatogu, ir kalba 
nesiriša, nežinai kaip pradėti. 
Henrikas, suprasdamas reikalą, 
pats ateina į pagalbą, sakyda
mas: turbūt reikia pinigų; sa
kyk, kiek reikia, o paskui ga
lėsi aiškintis. Tada atsidūsti, 
kad reikalas taip palengvėjo ir 
lengvai išsisprendė. Nors Hen
rikas ir Luisa gyvena nuo Ka- 
rako 110 km., bet su žmona ir 
vaikais visuomet atvažiuoja Į 
mūsų ruošiamus didesnius po
būvius.

Jis nuolatinis Maracay Lietu
vių Bendruomenės veikėjas, vi
suomet turi kokias nors parei
gas. Juokingiausia būna tada, 
kai būna iždininku. Valdybos 
iždas visuomet tuščias, o sąskai
tų pasitaiko, tai ima ir moka 
pats iš savo kišenės. Perduo
dant iždą kitam, negražu, sako, 
atiduoti tik popierius — reikia 
įmesti ir kiek pinigų.

Lietuviškų pamaldų klausi
mas Maracay mieste taip pat 
priklauso nuo Henriko rūpes
čių, nes jis kunigui surenka ke
lionpinigius į K a r a k ą, n kai 
trūksta, pats prideda. Renkant 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybą, H. Gavorskas at
stovavo Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenei.

Šiandien H. Gavorskas yra 
Venecuelos Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos vicepir
mininkas, Maracay valdybos 
pirmininkas ir VLIKo atstovy
bės Venecueloje narys. Įsistei
gus Maracay apylinkės lituanis
tinei vargo mokyklėlei, užleido 
nemokamai savo namo patalpas 
ir dar padarė mokyklėlei tinka
mą įrengimą.

Jis ir jo žmona Luisa visuo
met atranda lietuvybės reika
lams laiko. Luisos asmenyje 
jaučiamas didelis palankumas 
ir meilė lietuviams bei Lietu
vai. Abu greitos orientacijos ir 
greitai susipranta. Į lietuviš
kus pobūvius niekada neatva
žiuoja tuščiomis — visuomet Į 
automobili įdeda kumpį ir deš
rų papildyti ponių ruošiamam 
bufetui. Dar būnant a.a. Jur
giui Bieliūnui gyvam, abu vežė 
lietuvybės reikalų vežimą. 
Bendri reikalai greitai ir gerai 
išspręsdavo: jei nori gauti, tai 
turi ir duoti. Mirus Jurgiui, 
lietuvybės vežimą tenka trauk
ti jam. Kas svarbiausia, kad 
pats Henrikas nepastebi, jog 
praturtėjo. Kadangi mūsų su
kaktuvininkas turi tik 54 me
tus, tai tikimės iš jo dar ilgos 
lietuviškai veiklai paramos.

Henrikui ir Luisai švenčiant 
tokią gražią jų gyvenimo su
kaktį, mes visi nuoširdžiai svei
kiname, linkėdami sulaukti dar 
kelių tokių sukakčių.

Europos lietuvių studijų savaitėje 
dalyvavę solistai — VIOLETA RA
KAUSKAITĖ ir RIČARDAS DAU
NORAS. Jiedu atliko dalį meninės 
programos

KRISTINA P. AUGĖNAITĖ, baigu
si humanitarinių ir medicinos prie
žiūros mokslus Toronto universitete 
bakalaurės laipsniu. Dirba Toronto 
miesto savivaldybės sveikatos sky
riuje

SNAIGĖ VALIŪNAITĖ, baigusi 
anglų lietratūrą ir meno istoriją 
Toronto universitete bakalaurės 
laipsniu. Studijas tęs Paryžiuje Eco- 
le des Beaux Arts



Lietuvių Dienos Montrealyįe
Jos praėjo sėkmingai, nors 

buvo ilgas savaitgalis, o asme
niški ir organizaciniai rengi
niai daug ką išviliojo iš miesto 
(vestuvės, ateitininkų kongre
sas, migdantis vasarnamių ra
mumas ir kt.).

“20 tautų — 20 kultūrų” pa
viljone visą vasarą buvo išsta
tyti lietuvių rodiniai specialio
se parodų vitrinose. Kiekviena 
tautybė turėjo vienodo dydžio 
plotą. Lietuviai išstatė puošnius 
manekenus (sol. E. Kardelienės 
paskolinti taut, drabužiai), au
tentiškus kaišytus audinius (A. 
Veselkienės ir A. Vaitonienės 
austi Aušros Vartų parapijos 
altorių uždangalai), įvairias 
juostas, lėles, šiaudinukus, me
džio skulptūras, muzikos inst
rumentus, kraičio skryneles, 
margučius ir du paveikslus (A. 
ir A. Tamošaičių), gintarinius 
grybukus, verbas. Visus šiuos 
rodinius sutelkė ir sutvarkė 
LB kultūros komisija. Daugu
ma darbų buvo “Vaivorykštės” 
nuosavybė. Paviljono organiza
toriai “Quebec Ethnic Folk 
Arts Council” dėkojo bei di
džiavosi lietuviais ir teigė, esą, 
jeigu būtų vertinamos dalyva
vusios grupės, lietuviams tek
tų pirmoji vieta.

Lietuvių Dienų metu (rugsė
jo 1-3) paviljone budėjo tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
jaunos lietuvaitės, visus malo
niai sutikdamos ir aiškindamos 
apie Lietuvą bei lietuvius. “Vai
vorykštė” rodė mūsų tautodai
lę: juostas, rištinius kilimus ir 
gobelenus, pagal sąlygas išsta- 
tydamos ir daugiau r o d i n i ų : 
juostų, audinių, kilimų, šiaudi
nukų, verbų.

Tautodailės darbų demonst
ravimas susilaukė didelio dė
mesio, o tuo pačiu davė progos 
besidomintiems daugiau papa
sakoti apie Lietuvą, lietuvius ir 
jų kultūrą. Angliškai ir prancū
ziškai išrašyta informacija su

kėlė visą eilę klausimų, kuriuos 
buvo progos plačiau paaiškinti.

Lietuvių Dienų vakarais pa
viljone vyko pusės valandos 
programa, suorganizuota R. Lu- 
koševičiūtės ir R. Bulotos. Vie
ną kartą pasirodė Aušros Var
tų vyrų oktetas, vadovaujamas 
M. Roch, keturis kartus trijulė 
— Ina ir Rasa Lukoševičiūtės 
ir Rytis Bulota. Visose progra
mose buvo “Gintaro” tautiniai 
šokiai, vadovaujami Rasos Lu
koševičiūtės.

Šeštadienį tarptautinėje kon
certų salėj (International Band
shell), talpinančioje 1500 žmo
nių, buvo du lietuvių pasirody
mai (45 min. — 2 v. ir 3.30). 
Programą atliko tautinių šokių 
grupė ir dainos trijulė.

Visa programa buvo skonin
ga, kultūringa, kruopščiai pa
ruošta ir atlikta. Publika nuo
širdžiai ir entuziastingai pri
ėmė, plodama vidury šokio ar 
plojimu pritardama muzikos 
bei dainos ritmui.

Visi programose dalyvavę ar 
programas stebėję lietuviai ga
lėjo tikrai kartu su pranešėja 
didžiuotis esą lietuvių kilmės 
kanadiečiai, galį tokiu būdu 
pasidalinti savo kultūra su vie
tiniais. Tai liudija daugybė ma
lonių žodžių ir minčių, įrašytų į 
svečių knygos puslapius.

Smagu ir džiugu, kad ir ilgo 
savaitgalio išvakarėse, po vasa
ros išsisklaidymo atsirado gra
žus pulkas idealistų jaunuolių 
ir suaugusių, kurie nepagailėjo 
savo poilsio laiko paskirti bend
riems lietuvių reprezentacijos 
reikalams. O programose daly
vavę mūsų jaunuoliai dar kar
tą turėjo progos pasididžiuoti 
lietuviškąja savo tautybe.

“Vaivorykštė” tai tikras tur
tas Montrealyje, pajėgianti įvai
riom progom autentiškai atsto
vauti ir parodyti, kad lietuvių 
tautodailė yra gyvas mūsų tau
todailės reiškinys. L.
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□ KULTQMMEJE VEIKLOJE

Sovietinės imperijos himnas
Šių metų gegužės 27 d. TSRS 

Augščiausios Tarybos įsakymu 
buvo paskelbtas naujas Sovietų 
Sąjungos imperijos himnas. 
Vilniaus “Tiesa” š.m. birželio 
12 d. paskelbė rusišką jo tekstą 
ir gaidas. Himną parašė S. Mi
chalkovas ir G. El-Registanas, 
muzika —- A. B. Aleksandrovo. 
Štai A. Venclovos vertimas 
(nauja redakcija).

Laisvųjų respublikų sąjunga amžiams 
Tvirčiausiai Didžiosios Rusios suburta, 
Tarybų mūs Sąjunga, šauniai gyvuoki. 
Galinga, vieninga, tautų sukurta!
Savo Tėvynę mes šlovinam laisvąją. 
Jungia tautas čia draugystė tvirta!
Veda subūrusi j komunizmą mus 
Lenino partija — liaudies jėga!
Per audrą mums laisvė lyg saulė žėrėjo, 
Didysis mums Leninas rodė kelius: 
Į kovą teisingą tautas jis pakėlė. 
Ir darbui, ir žygiams jis Įkvėpė mus!
Savo Tėvynę mes šlovinam laisvąją. 
Jungia tautas čia draugystė tvirta!
Veda subūrusi į komunizmą mus 
Lenino partija — liaudies jėga
Laimėsim, taurių komunizmo idėjų 
Į ateitį šviesią pirmyn vedami, 
Ir būsime mūsų garbingos Tėvynės 
Raudonajai vėliavai ištikimi!
Savo Tėvynę mes šlovinam laisvąją. 
Jungia tautas čia draugystė tvirta!
Veda subūrusi į komunizmą mus 
Lenino partija — liaudies jėga!

Šis vertimas yra labai pa
taikūniškas, jame sušvelninti 
kaikurie rusiško teksto išsireiš
kimai, vietomis iškreipta origi- 
nalinio teksto prasmė, štai be
veik pažodinis vertimas, palie
kąs originalinius išsireiškimus 
bei jų dvasią.

Neišardomą sąjungą respublikų laisvų, 
Sujungė amžiams Didžioji Rusija.*) 
Tegyvuoja tautų valios sukurta. 
Vienalytė, galinga Sovietų Sąjunga.
Pro audras mums laisvės saulė spindėjo. 
Ir didysis Leninas nušvietė kelią.
Teisingam siekimui jis tautas sukėlė 
Ir mūsų pastangoms, ir žygiams jis 

įkvėpimą davė.
Pergalėj nemarių komunizmo idėjų 
Mes matome ateitį mūsų šalies, 
Raudonajai vėliavai šlovingos Tėvynės 
Mes visad būsim didžiai ištikimi.
(Po kiekvienu punktu refrenu kartojamo) 
šlovė tau Tėvyne mūsų laisvoji
Tautų draugystės viltinga stiprybė.
Partija Lenino —— tautinė jėga 
Mus į komunizmo pergalę veda!
*) (splotila na voki Velikaja Rus)

šis himnas yra daug pasakan
tis. Pačiu pirmuoju punktu iš
didžiai skelbiamas didžiosios 
Rusijos valdos manifestas. Jei 
šiaip kitais atvejais padėtis 
maskuojama ir tiesiogiai Rusi
jos vardas neminimas, o tik 
kažkokia Tarybų Sąjunga, tai 
ši oficialioji giesmė — himnas 
nuogai ir atvirai deklaruoja ru
siškosios imperijos statusą. Jis 
skelbia, kad įvairiais laikais ru
sų paglemžtos tautos (kurių yra 
per 100) yra sujungtos, teisin
giau pajungtos, ir ne betkaip, 
bet amžinai didžiosios Rusijos. 
Kadangi ten viskas dengiama 
apgavystės šydu, tai dėl “dur
nelių” akių net į konstituciją 
įrašoma, jog atskiros tautos, jei 
nori, gali iš šios sąjungos pasi

traukti. Tačiau visa valdžios sis
tema sutvarkyta taip, kad vien 
tik viešas pagalvojimas apie tai 
reikštų savęs išstatymą sunai
kinimui.

Antrasis punktas paremia 
pirmąjį. Čia skelbiama, kad tau
toms į tą “draugystę” dėtis 
įkvėpimą davė ir kelią parodė 
didysis rusų tautos sūnus Leni
nas. Net koktu, kai oficiali tau
tos giesmė — himnas skelbia 
dvigubą melą. Juk pirmiausia 
toms tautoms “kelią parodė” 
carinės Rusijos armija, per eilę 
metų žiauriausiai vykdydama 
šių tautų užkariavimus ir jų že
mių prijungimus prie Rusijos. 
Šį carinių rusų darbą vėliau tę
sė raudonoji armija, milijonus 
žmonių paskandindama krau- 
juje, jei tik kas išdrįso to Leni
no “įkvėpimo” nepriimti. Tokie 
melagingi žodžiai patį šį himną 
paverčia vien žemos rūšies pro- 
pogandiniu pamfletu.

Trečiuoju punktu rusiškumo 
siekimai dar sustiprinami. Lig 
šiol rusiškojo komunizmo plėti
mosi pastangoms buvo bando
ma duoti tarptautinį pobūdį. 
Tačiau šis himnas aiškiai pasa
ko, kad tai nėra siekimas ko
kios nors pasaulio žmonijos ge
rovės, bet grynai rusų domina
vimo išplėtimas. Komunizmo 
idėjų pergalėje įžvelgiama ne 
kas kitas, o tik “ateitis mūsų 
šalies”, tai yra Rusijos. Kai ca
riniai rusai savo žemių plėtimą 
vykdė, nešdami carinės jėgos 
simbolį — vėliavą su dvigalviu 
aru, tai šiais moderniais laikais 
bolševikiniai rusai tą simbolį 
pakeitė ir dabar savo valdų plė
timui naudoja raudoną vėliavą 
su kūjo ir pjautuvo emblema. 
Kaip tas carinis dviem galvom 
vaizduojamas paukštis buvo 
vien apgaulė, taip dabar anie 
pasenę, archaiški įrankiai ir 
kraują simbolizuojanti vėliava 
išreiškia grubią, žiaurią prie
spaudą paglemžtoms tautoms ir 
kartu grėsmę pasauliui.

Tenka palaukti, kaip laisvojo 
pasaulio kad ir giminingos ru
siškajam komunizmui įvairių 
tautų kompartijos pažiūrės į 
tokį rusų užmojį plėsti savo do
minavimą. Dar aštresnis klausi
mas stoja anom į Rusijos “drau
gystę” suvarytom tautom. Ligi 
šiol jos vis buvo glostomos ne
va lygybės pažadais, net konsti- 
tucijon įrašant kaikurias lais
ves. Dabar gi viešai — himnu 
paskelbiama, kad jūsų viešpats 
yra didžioji Rusija, šitoksai 
proklamavimas, be abejonės, 
turės iššaukti priešingą reak
ciją. Juk dabartinėje rusų im
perijoje iš 230 milijonų gyven
tojų pusė ar net daugiau nėra 
rusai. Tose nerusiškose masėse

VYTAUTAS A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nežiūrint šių trūkumų, Bag- 
danavičiaus veikalas yra provo
kuojantis ir savo mintimis, ir 
problematikos aktualumu. Vien- 
tisiausia, kaip sakėm, yra jo pir
moji dalis, kurioj autorius išsa
ko tautiškumo sampratą. Gal ji 
kiek ir pakartoja J. Girniaus 
veikalo “Tauta ir tautinė ištiki
mybė” tezes, bet visumoje yra 
jaučiama Bagdanavičiaus sąvei
ka su auditorija. Savaime aišku, 
nebūtina sutikti su visais auto
riaus teigimais. Kaikurie sky
riai, kaip, sakysim, ilgokas įva
das į Europos rasių aiškinimą, 
mums atrodo pernelyg abejoti
nos vertės jau vien todėl, kad 
esam praradę betkokį pasitikė
jimą “Rassenkunde”. Neužgin- 
ginčytina tačiau, kad Bagdana- 
vičius išvengia siauro naciona
lizmo bei šovinizmo. Nemažiau 
džiugu jausti dalykų nušvietime 
autoriaus norą padėti perprasti 
jaunimui priežastis, kurios pri
sideda prie jo bodėjimosi lietu
viškais reikalais. Pasisaugoda
mas išeit vanoti atvirai vadina
mosios “trogloditinės lietuvy
bės apraiškų, autorius pateikia 
tarp eilučių, subtiliai, jos diag
nozę, aptardamas kaimiškosios 
kultūros požymius, kurie, saky
sim, taip akivaizdūs mūsų kul
tūriniame gyvenime bei spau
doj. šie puslapiai, mano many
mu, yra patys brandžiausi kny
goj, ir kažkaip sunku atsispirti 
pagundai pacituoti Bagdanavi- 
čiaus minti.

Pripažindamas, kad “kiekvie
noj kultūroj esama labai senų 
ir naujų dalykų mišinio”, jis ra
šo:

Daugiau atsparumo turi miestiš
kos kultūros negu kaimiškos. Kai
miškoje kultūroje kiekvienas žmogus 
yra visų sričių specialistas, bet nė 
vienoje nepasiekia augšto tehninio 
lygio. Tuo tarpu miestiškoje kultū
roje žmogus turi galimybes išvystyti 
iki tobulybės tokias specialybes, kaip 
vežimų gamyba, drabužių gamyba, 
menai, filosofija, socialinės bendra
vimo formos ir kita.

_Kaimiška kultūra turi vertingų 
žmogiškų bruožų, nors tehniškai ir 
nebūdama pranaši. Kaimietiškoje 
visuomenėje kiekvienas asmuo turi 
labiau įvertintą vaidmenį visuomenė
je. Tuo tarpu miestiškoje visuome
nėje jis gan greitai išvirsta tik skai
čiumi ir dėlto išgyvena vienišumą. 
Miestiškoje visuomenėje žmogus iš
statomas pavojun iškrypti į du skir
tingus kraštutinumus: arba jis pa
sidaro perdidelis individualistas, ar
ba jis pasidaro visiškai nuasmenin
tas.

. .. Kaimo žmogus yra labai prisi
rišęs prie žemės, kurioje yra gimęs, 
ir kai jos netenka, ne kartą pasime
ta. Tuo tarpu miesto žmogus sugeba 
keisti savo gyvenimo aplinką, ir ne
prapuola susitikdamas su svetimais 
žmonėmis. Jis sugeba savo individu
alybę apginti įvairiose gyvenimo są
lygose. Paprastai sakoma, kad kai
mo žmogus yra religingas ir doras. 
Tačiau kai jis yra išimamas iš savo 
aplinkos, jis lengvai praranda savo 
tikėjimą ir dorovę. Jis nesugeba sa
vo tapatybės išlaikyti pasikeitusiose 
gyvenimo sąlygose.

,.. Kaimo žmogus tačiau, savo 
tampraus santykiavimo su kitu žmo
gumi dėka, gali lengviau pasidaryti 
pavergėju. Miestietis, kuris nėra 
toks artimas kitam žmogui, tuo pa
čiu turi jam tam tikros pagarbos,

kurią mes vadiname diskrecija, t.y. 
nesikišimu į kito asmeninius reika
lus. Kaimietis mano, kad jis viską 
žino apie kitą asmenį, ir dėlto gali 
teisingai jį apspręsti. Gal būt dėl 
to ir komunistinis žmogaus pavergi
mas tvirčiau įsikuria kaimietiškose 
kultūrose negu miestietiškose. Gali
ma čia prisiminti Rusiją ir Kiniją.

... Tai pastebėjus seka praktiška 
išvada: žmogui reikia mokytis san- 
tykiaut, neprarandant savęs, tiek su 
savo draugais, tiek su svetimais žmo
nėmis. Ypatingo dėmesio reikia at
kreipti į santykius su svetimais: su 
tais, su kuriais mūsų pažiūros nesu
tinka. Tokie santykiai yra patys vai
singiausi.

... Kaimiškas gyvenimas turi vie
ną visų pastebėtą bruožą: jis yra 
nuobodus! Kodėl? — Dėl to, kad ja
me nėra naujų santykių, naujų pa
žinčių, kurių dėka mums atsivertų 
naujos žmogiškumo apraiškos . ..

. . . Stebint, kaip tautos gina savo 
kultūrinius bruožus, ateina galvon 
mintis, kaip plačiai siekia žmonijo
je laisvės principas. Tautų buvimas 
žmonijoje glūdi ant žmogaus laisvės 
principo. Tautos nori savais keliais, 
savais sprendimais eiti į žmonijos 
vienybę, o ne kitaip. Jeigu žmogus 
nebūtų laisvas, nebūtų nei tautų. 
Tautų buvimas reikalauja iš mūsų 
kantrybės.

Galbūt šiandien Kanadoje 
ypač įsidėmėtina ši paskutinio
ji citata, išryškinanti Bagdana
vičiaus gilų įsitikinimą, kad 
“tautiniai klausimai nėra mirš
tančios kultūros reiškiniai, bet 
greičiau kylančios”. Ir tolėliau 
Bagdanavičiaus svarstymuose 
esama daug įdomių minčių:

Nėra reikalo tautoje norėti per di
delės vienybės, visus tautiečius su
jungiant viena ideologija, vienokiais 
politiniais nusistatymais ir visiškai 
sulygintu ir suvienodintu gyvenimo 
stilium. Paprastai šitokia visuotinė 
vienybė yra nepasiekiama be išori
nės ar išvidinės prievartos.

.. . Svarbu tautoje yra išlaikyti ne 
tiek kiek galint didesnę vienybę, 
kiek sukurti joje papročius ir insti
tucijas, kurių dėka tautoje galėtų 
sėkmingai vykti kiekvieno asmens 
savo pažiūrų gynimas ir savo teisių 
apsaugojimas ... Tautos, kurios il
gais amžiais yra savo tarpe sukūru- 
sios tarpusaves ginčo vedimo formas, 
yra kartu padėjusios ir savo tautos 
išlaikymo pagrindus ... Viskas, kas 
ugdo patogų santykiavimą tautoje, 
prisideda prie jos kūrimo. Iš šios 
srities nereikia išskirti nei paprastų 
pasilinksminimų, nekalbant apie 
augštesnės kultūros pramogas. Kai 
santykiavimas tautoje yra augštam 
lygyje, tai ir vedybos paprastai vyks
ta savo tautiečių tarpe.

V. Bagdanavičius taip pat 
blaiviai žvelgia ir į religijos

vaidmenį tautos gyvasties palai
kyme. Jo pažiūros į kovą su kry
žiuočiais nusipelno, mūsų ma
nymu, pagarbos, nes, jei neklys
tam, jis yra retas istorikas ne
dviprasmiai pareiškęs, kad tai 
buvo susikirtimas tarp Vakarų 
stabmeldybės ir lietuvių pago
nybės. Negana, kad mūsų pro
tėvių engti išėjo Ordinas. Jo bū- 
riuosna glaudėsi, kaip aiškina 
Bagdanavičius, remdamasis W. 
Schmidto teigimu, pati tamsuo- 
liškiausia germanų liaudis, 
skendinti prietaruose, šamaniz
me, kunkuliuojanti raganų pleš- 
kinimo aistrom.

Autorius apgailestauja, kad 
lietuvių tauta pavėlavo priimti 
krikščionybę ir buvo pralenkta 
kaimynų kultūriniuose baruose, 
bet jis turi drąsos pripažinti, 
kad priėmusi nedėkingose ap
linkybėse Kristaus mokslą ji
nai įsisavino jį labai epidermiš- 
kai:

... Lietuvių tauta, pasisavindama 
krikščionybę tuo metu, neturėjo ga
limybės giliai įaugti jos dvasion, bet 
greičiau pasisavino tik išorines for
mas. Tiesa, nemažo individualaus 
sukrikščionėjimo lietuvių tautoje 
pasiekta per keletą praėjusių šimt
mečių, tačiau jai nebuvo lemta apsi
pavidalinti ryškesnėmis visuomeni
nėmis formomis.

(Bus daugiau)

ARTŪRAS P. AUGĖNAS, baigęs To
ronto Yorko universitete organinę 
chemiją bakalauro (honours) laips
niu. Ketina tęsti studijas toliau

• Gimimas svetur ir Lietuvon ne
grįžimas dar nereiškia nebuvimo lie
tuviais. Esmingiau yra ne tai, kur 
gimta, o iš ko gimta ir dėlto —. 
kuo gimta. J. GIRNIUS

vyksta gana ryškus tautinio 
jausmo stiprėjimas. Kai tie 
žmonės bus varomi šlovinti Ru
sijos, giedoti jų himno, pasi
reikš didelė neapykanta jų šir
dyse, o tokios nuotaikos veda į 
sprogimą. Taigi, šis himnas ga
li atlikti savo vaidmenį, tik ne 
tokį, kokio siekia didžiarusiai.

A. Žalgiris

surengta tautodailės
ir Viktoras Veselka

Nuotr. J. Urbono

Devintajame ateitininkų kongrese Klevelande buvo 
paroda, kurioje savo drožinius išstatė Juozas Jasiūnas 
(dešinėje) — abu iš Detroito miesto

SOL. RIČARDAS DAUNORAS, bo- 
sas-baritonas, savo koncertų ciklą Š. 
Amerikoje pradėjo rugpjūčio 28 d. 
Čikagos Jaunimo Centre, kurio salę 
užpildė gausūs klausytojai. Pirmoji 
dalis daugiausia buvo skirta lietuvių 
liaudies ir mūsų kompozitorių jau 
klasikinėmis tapusioms dainoms, iš 
kurių išsiskyrė tik V. Blušiaus “Au- 
ki, berželi”, šią dalį užsklendė itališ
kos F. P. Tosti, C. Biccio serenados. 
Po pertraukos skambėjo originalo 
kalbomis atliekamos vokiečių klasi
kų kompozicijos — L. Beethoveno 
“In questa tomba”, Fr. Schuberto 
“Der Lindenbaum”, arijos iš italų 
klasikų operų: V. Bellini “Somnam- 
bulos”, G. Verdi “Simono Boccaneg- 
ros”, G. Rossini “Sevilijos kirpėjo”. 
Entuziastiškai sutiktas, sol. R. Dau
noras programą papildė dar trimis 
dainomis. Jam akompanavo kompoz. 
D. Lapinskas. Padėkos žodį koncer
tus rengiančios Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos vardu tarė Emi
lija Sakadolskienė.

A.a. PETRAS PILKA, palikęs ke
letą poezijos rinkinių, mirė rugsėjo 
4 d. Bostono ligoninėje. Velionis bu
vo 69 metų amžiaus, kilęs iš Ukmer
gės apskrities, baigęs jos gimnaziją. 
Literatūrą studijavo Kauno univer
siteto humanitarinių mokslų fakul
tete 1930-34 m. Vėliau tarnavo Augš- 
tojoje karo mokykloje, II D. karo 
metais buvo valstybinės leidyklos 
sekretorium Kaune. Pasitraukęs į 
Vokietiją, 1949 m. atvyko į Bostoną 
ir čia dirbo linotipininku Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvėje. Nepri
klausomoje Lietuvoje yra išleidęs sa
vo poezijos rinkinius “Penki frag
mentai“, “Dienų griuvimas”, “Par
duotas vardas”,'-“Žalioji primadona”, 
pokaryje — “žvaigždžių jieškojimą” 
ir eiliuotą pasaką vaikams “Žvirb
liai Inkilėnuose”. Rinkiniams pasi
rinkdavo labai mažą 100 egz. tiražą, 
kartais dar pridėdamas ir pastabą, 
kad knyga neparduodama. Tai liudi
ja jo kuklumą, atsisakymą siekti po
puliarumo. Palaidotas rugsėjo 6 d. 
Wood Lane kapinėse, Everette, 
Mass.

A.a. ANTANAS GIEDRIUS-GIED- 
RAITIS, pedagogas ir vaikų literatū
ros kūrėjas, rugpjūčio 29 d. mirė 
Worcesteryje, Mass., sulaukęs 85 me
tų amžiaus. Jis buvo jurbarkietis, 
prieš mirtį paruošęs monografiją 
apie Jurbarką. Pedagoginį darbą pra
dėjo lietuviškose mokyklose Rusijo
je ir tęsė nepriklausomoje Lietuvo
je, kur jam taipgi teko būti pradžios 
mokyklų inspektorium šakių ir Kau
no apskrityse. Lietuvoje leido ir re
dagavo “Žiburėlį” ir “Saulutę” — 
vaikams skirtus laikraštėlius. “Sau
lutę” buvo atgaivinęs pokario metais 
V. Vokietijoje, Detmoldo stovyklo
je. Jo literatūrinį palikimą sudaro 
apie 30 knygučių vaikams, pradedant 
pasakomis, baigiant apsakymais, vai
dinimėliais, prisiminimais. Palaido
tas rugsėjo 1 d. šv. Jono kapinėse 
Worcesteryje.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
tautiečiai prisiminė prieš 10 metų 
Lietuvoje mirusį rašytoją ir poetą 
Vincą Mykolaitį - Putiną. Šia proga 
jo poemą “Prometėjas” inscenizavo 
rež. Paulius Rūtenis su aktoriais 
Daiva Labutyte-Bieri, Gražina Žigai- 
tyte. šviesos bei garsų efektus tvar
kė Algis Dūdaitis, žodį apie Putiną 
tarė Vincas Kazokas. Po spektaklio 
buvo parodytas filmas apie Putiną, 
gautas jo sesers M. Slavėnienės iš 
Lietuvos. Neseniai ji yra išleidusi 
knygą “Putinas mano atsiminimuo
se”. Po minėjimo' M. Slavėnienė pa
dėkojo visiems šios programos ren
gėjams ir dalyviams.

DAIL. KAZYS VARNELIS su pen
kiais savo kūriniais dalyvavo kolek
tyvinėje tapybos parodoje Čikagoje, 
Richard Gray galerijoje. Kiti šios 
parodos dalyviai — Tony Gilibert ir 
Sandra Jorgenson.

LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIS su rež. Dalila Mackialiene da
lyvaus Čikagos Jaunimo Centro dvi
dešimtmečio minėjime. Spalio 23 d. 
čia bus atvežta ir suvaidinta premi
juotoji B. Pūkelevičiūtės trijų veiks
mų drama “Palikimas”.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ VASAR
VIETĖJE Kennebunkporte svečių iš 
JAV ir kitų lietuvių kolonijų šią va
sarą laukė net keturių dailininkų pa
rodos. Liepos 3 d. buvo atidaryta 
dail. Vidos Krištolaitytės tapybos pa
roda, liepos 6 d. — dail. Kazimiero 
žoromskio tapybos, liepos 9 d. — 
dail. Vytauto Igno grafikos, liepos 
16 d. — dail. Viktoro Vizgirdos ta
pybos. Visais kultūriniais Kenne- 
bunkporto renginiais rūpinosi poe
tas kun. Leonardas Andriekus, OFM. 
Apie 20 dail. V. Krištolaitytės kūri
nių, nutapytų akriliu, daugiausia at
spindėjo pajūrio temas. Visi jie bu
vo vidutinio formato. Dail. K. Žo
romskio darbai buvo suskirstyti į dvi 
dalis — sukurtus gamtoje ir Niujor
ko studijoje. Pirmąją grupę sudarė 
gamtovaizdžiai, Kennebunkporto iš
karpos. Dail. V. Ignas parodai davė 
15 didesnio formato medžio raižinių. 
Jų temos daugiausia buvo lietuviš
kos — su Rūpintojėliais, šv. Kazi
mieru, piemenukais, angeliukais, Ma
donomis. Dail. V. Vizgirda savo pa
rodai pasirinko apžvalginį pobūdį, 
apimantį 1947-77 m. Ankstesniuose 
jo darbuose stipriau jaučiami įvai
rūs tapomi objektai, o vėlesniuose 
jie praranda savo, ryškumą, nes dai
lininkui daugiau rūpi kompozicinės 
bei spalvinės problemos.

DAIL. KAZYS ŠIMONIS rugpjū
čio 25 d. paminėjo savo amžiaus de
vyniasdešimtmetį . Sukaktuvininkas 
priklauso mūsų seniausiųjų dailinin
kų gretoms, yra pasižymėjęs fantas
tinio pobūdžio kūriniais, kurie bene 
ryškiausiai suspindėjo pasakų iliust
racijose. Jis taipgi yra sukūręs didelį 
liaudies architektūros bei meno pie
šinių rinkinį. Architektūrinius Kau
no miesto paminklus atskleidžia 
prieš keletą metų “Vagos” išleistas 
K. Šimonio “Senasis Kaunas”. Indi
vidualios jo parodos buvo surengtos 
ir už Lietuvos ribų — Rygoje, Pary
žiuje, JAV.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS lietuvių kalbos ir literatūros in
stituto darbuotojai šią vasarą daly
vavo net keliose ekspedicijose. Me
džiagą “Lietuvių kalbos atlasui” ir 
“Europos kalbų atlasui” birželio 7 - 
22 d.d. Kėdainių ir Radviliškio ra
jonuose rinko dialektologų grupė su 
vadove A. Jonaityte. Liepos 1-15 d.d. 
Telšių rajone apie 3.000 tautosakos 
kūrinių užrašė N. Vėliaus vadovauta 
ekspedicija, kurioje dalyvavo ir Vil
niaus pedagoginio instituto studen
tai. Apie 1.000 žodžių didžiajam 
“Lietuvių kalbos žodynui” užrašyta 
Joniškio, Kupiškio, Ukmergės ir Mo
lėtų apylinkėse. Lietuviai kalbinin
kai taipgi dalyvavo Gudijos Mokslų 
Akademijos kalbotyros instituto su- 
organzuotoj ekspedicijoj Latvijoj, 
Daugpilio, Kraslavos ir Rezeknės ra
jonuose, kur buvo renkami baltizmai 
gudų tarmėse bendram lietuvių - gu
dų leidiniui — “Tarminiam šiaurva
karinės Gudijos zonos žodynui”.

TARPTAUTINĖJE TAPYTOJŲ 
IR GRAFIKŲ stovykloje Vengrijoje, 
Hiadusbesermenio mieste, Lietuvai 
atstovavo dailininkai R. Miknevičie- 
nė ir A. Žvilius. Už ten sukurtus kū
rinius A. Žvilius gavo M. Kašlaro 
vardo premiją ir medalį.

KOMPOZ. JURGIS JUOZAPAITIS 
sukūrė vaikams skirtą operą “Marių 
paukštė”, pasinaudodamas poeto S. 
Gedos libretu. Pastarajam buvo pasi
rinkta sena lietuviška pasaka, savo 
sceninėmis situacijomis įdomi jau
nam žiūrovui. Apie naująjį savo kū
rinį kompoz. J. Juozapaitis pasako
ja: “Siekiau gyvo veiksmo, ryškios 
nuotaikų kaitos, kad mažieji žiūro
vai nenuobodžiautų. Teko prisitaiky
ti ir prie vokalo galimybių. Kūrinio 
muzikinė kalba, sakyčiau, yra pa
prasta. Bet taip, tur būt, atrodo tik 
iš pirmo žvilgsnio. Naudojausi įvai
riomis išraiškos priemonėmis (yra 
aleatorinių epizodų orkestre ir pan.). 
Aš visada stengiuosi, kad muzika bū
tų spalvinga, o šiuo atveju — ypač, 
nes kūrinys skirtas vaikams...” 
(“Literatūra ir Menas” nr. 28).

DAIL. TELESFORAS KULAKAUS
KAS po ilgos ir sunkios ligos mirė 
rugpjūčio 27 d., beveik užbaigęs 70- 
tuosius savo amžiaus metus. Velio
nis studijavo Kauno meno mokyklo
je pas M. Dobužinskį ir A. Galdiką, 
ją baigė 1933 m. grafiko specialybe. 
Pasižymėjo estampine grafika ir 
knygų iliustracijomis. Jo ofortai bu
vo rodyti Čekoslovakijoje, Lenkijo
je, Vengrijoje, Bulgarijoje, Švedijo
je. T. Kulakauskas buvo vienas pir
mųjų lietuvių dailininkų, sėkmingai 
apvaldžiusių oforto techniką. Lietu
vių grafikos aukso fondui priklauso 
sausos adatos technika atlikti jo kū
riniai “Ožkos”, “Mergaitė skaito laiš
ką”, “Polių kalėjai”. Jis taipgi yra 
sukūręs rašytojų B. Sruogos, A. Vie
nuolio, Jovaro įdomius portretus.

SU ADOMO GALDIKO TAPYBOS 
kūriniais panevėžiečius supažindino 
dramos teatro priesalyje surengta 
paroda. Jai 24 įvairaus laikotarpio 
darbus parūpino kauniškis M. K. 
Čiurlionio muzėjus. Tarp jų buvo 
ankstyvųjų A. Galdiko natiurmortų, 
peizažai “Miško gilumoje”, “Ruduo 
prie Neries”, vėlesnių metų spalvin
gų abstrakcijų.

VILNIŠKĖ SPAUDA plačiai pami
nėjo Panevėžio dramos teatro meno 
vadovo rež. Juozo Miltinio amžiaus 
septyniasdešimtmetį. Sukaktuvinin
kas yra baigęs Kauno teatro dramos 
studiją, 1932-39 m. tobulinęsis Pa
ryžiuje ir Londone, vaidinęs pran
cūzų filmuose. Panevėžio dramos te
atras, kuriam jis vadovauja nuo 1940 
m., galima sakyti, yra J. Miltinio te
atras, nes jis pats yra paruošęs ir 
užauginęs būrį aktorių. Kaikurie jų 
yra susilaukę plataus pripažinimo 
filmų pasaulyje net tarptautiniu mas
tu. Sukakties proga augščiausiojo 
sovieto prezidiumas J. Miltiniui pa
skyrė “Tautų draugystės” ordiną.

VITAS VALATKA, Telšių krašto
tyros muzėjaus vadovas, buvo palai
dotas rugpjūčio 25 d. Velionis, gi
męs 1927 m., šiam muzėjui paskyrė 
net 30 savo gyvenimo metų. Jis su
kūrė savitą mokslinės kultūros ver
tybių apskaitos sistemą ir yra laiko
mas vienu žymiausių muzėjininkys- 
tės teoretikų. Velionis ypač rūpinosi 
žiląja Žemaitijos praeitimi — arche
ologijos paminklų išaiškinimais, ty
rimais, registravimu bei apsauga. 
1956-76 m. V. Valatka tyrinėjo kelis 
piliakalnius, keliolika senkapių Tel
šių, Plungės, Šilalės, Mažeikių rajo
nuose, Paplinijos piliakalnio gyven
vietę bei kitus paminklus. Jo dėka 
muzėjus susilaukė apie 6.000 rūdi
nių, labai reikšmingų Lietuvos ar
cheologijai, tolimajai Žemaitijos 
praeičiai. V. Kst.
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GENERAL INSURANCE
SWANSEA, puikus labai geros statyboj dernus vos keleto metu 
senumo, 7 kambarių yien^>>a-j' q -f ?>), 3 prausyklos, didžiulė 
moderni virtuvė Ų M-^rusys su atviru židiniu ir išėjimu
j kiemą, dvigubi", .“,.as su privačiu įvažiavimu.
ISLINGTON-BLOOR, atskiras gražu- 4 c>ariu vienaaugštis (bun
galow), puikiai užbaigta* - -i Qpilnai užbaigtas rūsys, 
centrinis vėsini-įj garažas su privačiu įvažiavimu;
netoli požeminhr "...mo; 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 kambariu namas, kvadratinis planas, mo
derni virtuvė, 2 prausyklos, garažas; netoli Bloor; namas be skolų.
RUNNYMEDE - BLOOR, pilna kaino $59,900; atskiras mū
rinis 7 kambariu—O D U OT 2 prausyklos; garažas 
su šoniniu įvažiar smalingas mažo remonto; neblogas pirkiniys. 
INDIAN RD. • BLOOR, didžiulis 18 kambarių atskiras namas, 4 at
skiri butai; gauna apie $10.000 metiniu 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 | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. -r i m OHAA 
M6H1AR • I ei. 3JZ-O4UU

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

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 8Ų4%
= pensijų ir namų s-tas 9%
= taupomąsias s-tas...................7%
= depozitų-čekių s-tas................. 6%

| DUODA PASKOLAS:
E asmenines ...........................91/2%
E nekiln. turto........................ 91/4%
E investacines .......................... 10%

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

Nemokoma visų narių 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 • sov. p. intaus

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
335 Roncesvalles Avė., _
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

Simnn ę television
I kV/1 I'+J Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, jrengiam gaisro apsauga (smoke detector)

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) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS VISUR
Vitas ir Rūta Gerulaičiai dalyvavo 

Forest Hill, N.Y., lauko teniso pir
menybėse. Po paskuitnių kelių gerų 
pasirodymų V. Gerulaitis šiose pir
menybėse buvo laikomas aštuntu žai
dėju. Ir čia pradžia buvo sėkminga
— po trijų laimėjimų pirmuose ra
tuose jis pateko į 16 geriausių žai
dėjų eilę. Ketvirtame rate jam teko 
žaisti prieš molio aikštelių specia
listą H. Salamon, kuriam nelauktai 
pralaimėjo 1:2. Geriau sekėsi miš
raus dvejeto varžybose. Poroje su 
garsiąja Billy Jean King laimėjo II 
v. Jie tik baigminiame žaidime pra- 
laimejo-Frew McMillan - Betty Stove 
porai 2-6, 6-3, 3-6. Rūtai teko pra
laimėti pirmame rate. Nors antrąją 
rungtį laimėjo 6-0, neatlaikė įtampos 
ir pralaimėjo lemiamoje rungtyje.

Kas laimės 1978 m. pasaulio fut
bolo pirmenybes? Brazilija, V. Vo
kietija ir Olandija varžosi dėl pir
maujančios vietos pasaulyje. Italija 
atrankinėse varžybose 2:0 nugalėjo 
Angliją. Vengrija išstūmė Sov. Są
jungą iš baigminių varžybų. Visas 
pirmenybes šiapus Atlanto iki šiol 
laimėjo P. Amerikos šalys. Urugva
jus šias pirmenybes laimėjo 1930 m. 
savo krašte ir 1970 m. Brazilijoje. 
Pastaroji laimėjo 1962 m. Čilėje ir 
1970 m. Meksikoje. Iki šiol šioms 
pirmenybėms Argentinoje yra paaiš- 
kėjusios trys Pietų Amerikos šalys
— Argentina, Brazilija ir Peru.

A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Pasaulinėse studentų žaidynėse 

“Universiada 77” Bulgarijos sosti
nė Sofijoje dalyvavo penki Lietuvos 
krepšininkai. Sovietų Sąjungos mo
terų rinktinei vadovavo vilnietė ka
pitonė A. Rupšienė, o vyrų rinkti
nėje žaidė Kauno žalgiriečiai — A. 
Pavilonis, L. Žukaitis, M. Arlauskas 
ir S. Jovaiša. Vyriausias šios vyrų 
komandos treneris yra Stepas Bu
tautas. Abi Sovietų Sąjungos krep
šinio rinktinės baigmėje susitiko su 
JAV atstovais. Vyrų rinktinė pralai
mėjo amerikiečiams 87:68, moterys 
įveikė amerikietes 107:90. A. Rup
šienė Vilniun grįžo su aukso meda
liu, Kauno žalgiriečiai — su sidabro 
medaliais.

Nepriklausomų Baltijos respubli
kų pradėtos sklandymo varžybos yra 
tęsiamos ir sovietinėje okupacijoje. 
Šiemet jos įvyko Latvijoje, Cėsio 
vietovėje. Trečią kartą iš eilės pa
grindinį prizą laimėjo Lietuvos at
stovai. Vyrų grupėje jie užpildė vi
są garbės pakylą: I vietą laimėjo 
kaunietis G. Nekrašius, II — pane
vėžietis L. Ramanauskas, III — vil
nietis S. Smilgevičius. Moterų sklan
dymo čempijone tapo latvė R. Roči, 
o lietuvaitė A. Kryžanauskaitė už
ėmė III vietą.

Tarptautinį moterų rankinio tur
nyrą Čekoslovakijoje laimėjo Sovie
tų Sąjunga, įveikusi Lenkiją 20:17. 
Sovietų rinktinėje žaidė “Eglės” 
rankininkė G. Garšvinskaitė.

Klaipėdoje surengtas atviras Lie
tuvos šachmatininkų varžybas lai
mėjo maskvietis didmeisteris J. Ba- 
lašovas, iš 16 galimų taškų surinkęs 
12,5. Lietuvos čempijonu vėl tapo 
mūsiškis šachmatų veteranas V. Mi
kėnas, išsikovojęs 9 taškus. Jis dali
josi V-VI vieta su I. Ivanovu.

Sovietų Sąjungos lengvosios atle
tikos varžybose Maskvoje aukso me
dalį 50 km eitynėse laimėjo A. Bal
taduonis, šį nuotolį nužingsniavęs 
per 4 vai. 9 min. 17,8 sek. Bronzos 
medalius išsikovojo V. Bardauskie- 
nė šuolyje į tolį, J. Putinienė — 
jieties metime. Naują Lietuvos re
kordą 800 m bėgime pasiekė klaipė
dietis E. Petrikas — 1 min. 47,43 
sek. Pirmoji vieta teko jį 0,23 sek. 
pralenkusiam maskviečiui V. Pona- 
mariovui. Egidijus Petrikas, net ir 
pasiekęs Lietuvos rekordą, turėjo 
tenkintis IV vieta.

Jaunųjų krepšininkų stovyklą Sal
dutiškyje, Utenos rajone, surengė 
Kauno krepšinio sporto mokykla. 
Dalyvavo 120 berniukų ir mergai
čių. Kiekvieną rytą jie bėgdavo vie
ną kilometrą iki ežero maudytis, 
kasdien treniruodavosi 2-3 kartus. 
Darbotvarkę papildydavo susitikimai 
su įdomiais žmonėmis, šokių vaka
rai, talka Saldutiškio sovehoze. Sto
vyklautojai taipgi dalyvavo 8 km 
bėgime Saldutiškio apylinkėse, skir
tame masiniam renginiui “Nuo gin
tarinės Baltijos iki olimpinės Mask
vos”.

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubo pir

moji rinktinė metiniame baltiečių 
turnyre laimėjo pirmą vietą.

Rugsėjo 11 d. Glen Seaders golfo 
laukuose gerai estų organizuotos 
metinės baltiečių varžybos praėjo be 
priekaištų. Kiekvienai tautybei at
stovavo 12 žaidėjų komanda, iš ku
rių tik 6 geriausios pasekmės buvo 
panaudotos laimėtojams išvesti. Pa
gal eilę lietuviai su 475 t. atsisto
jo I v., estai su 480 — II, praėjusių 
metų meisteriai latviai su 485 t. — 
III. Pereinamasis trofėjus po 4 metų 
vėl grįžo lietuviams. Golfininkams 
susijungus į vieną Toronto lietuvių 
golfo klubą yra žymiai lengviau or
ganizuotis ir sudaryti gero pajėgu
mo komandas ŠALFASS, baltiečių 
ir kt. pirmenybėms. Individualiai 
šiame turnyre pasiekęs 75 t. pasek
mę geriausiu žaidėju tapo Antanas 
Sergautis. Rengėjų buvo pagerbtas 
ir apdovanotas. Toronto Lietuvių 
Golfo Klubo rinktinėje žaidė ir taš
kus iškovojo: Antanas Sergautis 75, 

Antanas Siminkevičius 78, Edis Šmi
tas 79, Vilius Sergautis 80, Antanas 
Stauskas 81, Viktoras Paukštys, Pet
ras Paukštys ir Vladas Ubeika po 
82, Algis Simanavičius 83, Vytautas 
Siminkevičius 87, Morkus Ignatavi
čius 94 ir Rimas Strimaitis 95. Se
kančiais metais metinės baltiečių 
golfo varžybos bus rengiamos latvių.

Toronto Lietuvių Golfo Klubo š.m. 
sezono užbaigimo proga balius - vai
šės įvyks lapkričio 19 d. Prisikėlimo 
parapijos Parodų salėje. Visi golfi- 
ninkai ir svečiai kviečiami dalyvau
ti. šią datą prašome rezervuotis iš 
anksto.

Paskutinis šio sezono Toronto Lie
tuvių Golfo Klubo turnyras įvyks 
rugsėjo 24-25 d.d. Golf Haven golfo 
laukuose. Turnyro laimėtojai bus 
išvedami iš dviejų dienų — 36 sky
lių bendros pasekmės. Pirmos vietos 
(low-gross) ir pirmos vietos su iš
lyginamaisiais smūgiais laimėtojai 
gaus pereinamąsias metines taures, 
kurių steigėjai yra S. Kėkštas ir p. 
Maskeliūnas. Tolimesnių vietų lai
mėtojai bus apdovanoti įdomiom ir 
vertingom dovanom. Pradžia turny
ro abi dienas 10 v.r. Sekmadienį, 
turnyrui pasibaigus, numatytos klu
bo patalpose vaišės, laimėtojų pa
gerbimas bei dovanų įteikimas.

Dviejų minusų tarpusavio turnyre 
jau yra pradėti baigminiai (play
off) susitikimai. Į šią baigmės len
telę po ilgų kovų sezono metu pa
teko P. Stauskas, P. Paukštys, V. 
Paukštys, dr. J. Sungaila, Eug. Ku- 
chalskis ir A. Giniotis. Jau du lai
mėjimus išsikovojęs dr. J. Sungai
la pirmauja, P. Stauskas ir P. Paukš
tys — abu su vienu pralaimėjimu 
lentelės kairėje pusėje. E. Kuchals- 
kis ir A. Giniotis dar nesužaidė pir
mojo susitikimo, šiuos baigminius 
susitikimus bus stengiamasi kiek ga
lint greičiau sužaisti. Sig. K.

VYČIO ŽINIOS
Buvusį Vyčio krepšininką Vasarį 

Bersėną ir Ragną, atšventusius pir
mąjį vedybų dešimtmetį, sveikina
me ir linkime dar daug laimingų de
šimtmečių.

Stalo teniso treniruotės prasidės 
rugsėjo 27 d. Jos vyks antradieniais 
nuo 7 v.v. Toronto Lietuvių Namuo
se. Treniruotėm ir šiais metais va
dovaus Jonas Nešukaitis. Stalo teni
sininkai prašomi šiais metais ypatin
gai stropiai lankyti treniruotes, kad 
tinkamai pasiruoštų ateinančių me
tų pasaulio lietuvių sportinėms žai-

(Nukelta į 9-tą psl.)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
teises. Nė vienai jų, taigi ir Kve
beku!, negalima daryti išimčių. 
Be to, priverstinis imigrantei 
vaikų siuntimas Kvebeke Į pran
cūziškąsias mokyklas ateivius 
padarytų antros rūšies pilie
čiais, turinčiais mažesnes teises 
už anglų ir prancūzų kilmės ka
nadiečius.

Kanados ministerių kabinetą 
pertvarkė premjeras P. E. Tru
deau, pakeisdamas pareigas vie
nuolikai ministerių ir įjungda
mas torontietį Normaną Cafiką 
kaip minister) daugiakultūrišku- 
mo reikalams. Iš politinio gyve
nimo pasitraukiančio finansų 
ministerio D. Macdonaldo vieta. 
teko J. Chretienui. Jis yra pir
masis kvebekietis, kuriam pati
kėta ši ministerija. Iš progresy
vių konservatorių perėjęs J.' 
Horneris, Albertos atstovas fe
deraciniame parlamente, gavo 
prekybos ministeriją, kurią lig 
šiol tvarkė J. Chretienas. J. Hor- 
nerio Įsijungimas į liberalus su
silaukė plačių komentarų spau
doje, tačiau šiuo atžvilgiu dides
nių nuostolių yra turėjusi libe
ralų partija. Premjero P. E. 
Trudeau valdymo metais net 
dvylika ministerių pasitraukė iš 
politikos Otavoje — Kierans, 
Hellyer, Richardson, Sharp, 
Martin, Drury, Marchand, Mac- 
kasey, Benson, Pepin, Turner ir 
Macdonald. Naujajame kabinete 
premjeras P. E. Trudeau savo 
pavaduotoju pasirinko vyriausy
bės pirmininką parlamente A. 
MacEacheną. Indėnui L. Mar- 
chandui buvo atiduota gamtos 
apsaugos ministerija.

Naująją Kanados parlamento 
sesiją spalio 18 d. atidarys ka
ralienė Elzbieta, Kanadoje su 
savo vyru Pilypu viešėsianti spa
lio 14-19 d.d. Šis vizitas yra ski
riamas jos viešpatavimo 25 me
tų sukakčiai. Visai Kanadai bus 
transliuojama karalienės Elzbie
tos kalba, šią kalbą ir jos žodi 
parlamentui paruoš premjero 
P. E. Trudeau vyriausybė. Spė
jama, kad pagrindinis dėmesys 
teks Kanados vienybei. Spalio 
16 d. P. E. Trudeau vasaros re
zidencijoje prie Harringtono 
ežero, Kvebeko provincijoje, ka
ralienė Elzbieta už pietų stalo 
susitiks su Kanados provincijų 
premjerais. Ar šiame renginyje 
dalyvaus ir Kvebeko premje
ras R. Levesque, dar tebėra ne
aišku. Didysis monarchijos gy-

Ateitininkų žinios
Šių mokslo metų veikla pradėta 

rugsėjo 11 d. Visi ateitininkai daly
vavo organizuotai 10 v. Mišiose Pri
sikėlimo šventovėje. Po Mišių Paro
dų salėje įvyko bendri pusryčiai — 
agapė. Koordinacinės veiklos pirmi
ninkė dr. O. Gustainienė trumpai 
apibūdino kongresą Klevelande ir 
kvietė visus plėtoti kongrese iškel
tas mintis šių metų veikloje. Agapė- 
je dalyvavo jaunučiai, vyr. mokslei
viai, studentai, sendraugiai ir nema
žai tėvų.

Vyr. moksleivių kuopos valdybą 
sudaro: pirm. Rūta Girdauskaitė, vi- 
cepirm. Aldona Biretaitė, sekr. Lai
mis Andrulis, ižd. Morkus Sungaila, 
socialinių reikalų vadovė Daiva Ko- 
lyčiūtė, korespondentė Giedrė Ce- 
paitytė. Kuopos globėja — Ramunė 
Stravinskaitė, dvasios vadas — kun. 
A. Prakapas.

Visų ateitininkų išvyka į Wasagos 
stovyklavietę įvyks rugsėjo 25, sek
madienį. Jeigu atsiras 40 asmenų, 
norinčių važiuoti autobusu (iki šiol 
užsiregistravo tik 20), bus pasam
dytas autobusas. Kainuos $4.50. No
rintieji vykti autobusu prašomi kiek 
galima greičiau skambinti p. Čepai
tienei tel. 621-2343.

Stovykloje Mišios bus 11 v., po to 
— visiems pietūs. Reikia žinoti, kiek 
asmenų dalyvaus. Todėl visi, kurie 
ruošiasi važiuoti, įskaitant sendrau
gius ir tėvus, prašomi paskambinti 
p. Poškienei tel 533-5464 iki rugsė
jo 23 d. Maistas bus paruoštas tik 
užsiregistravusiems.

Skautų veikla
• Rugsėjo 27 d., 7.30 v.v., skautų 

būkle šaukiamas “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vadovų-vių posėdis, pra
dedant žiemos sezono veiklą. Visų 
dalyvavimas būtinas.

• Spalio 1 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo 
Parodų salėje — bendra tuntų su
eiga, po kurios vienetai su vėliavo
mis dalyvaus iškilmingose pamaldo
se, jungiantis į bendrą Juozo Luk
šos - Daumanto ir Romo Kalantos 
minėjimą, rengiamą skautininkų-kių.

• Skelbiamas didesnių sueigų-ren- 
ginių tvarkaraštis: Prisikėlimo salė
se bazaras lapkričio 5 d., Kūčios — 
gruodžio 18 d., Kaziuko mugė — ko
vo 5 d. ir šv. Jurgio sueiga — balan
džio 23 d. L. Namuose Vasario 16 
minėjimas — vasario 5 d.

• Užjaučiame sesę M. Vasiliaus
kienę ir jos artimuosius, Lietuvoje 
mirus tėveliui.

• Rugsėjo 3-4-5 d.d. Dainavoje 
sk. vyčių ir vyr. skaučių sąskrydyje 
iš Toronto dalyvavo 11. Būreliui va
dovavo ir gerai pasirodė ps. M. Ru
sinas. Iš viso suvažiavimo dalyvių 
buvo 90. C. S.

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

CONSTANCE-RONCESVALLES, 10 kambarių, atskiras namas, pir
mą sykį skelbiamas; vandeniu-alyva šildomas; platus privatus įvažia
vimas. Našlė ima vieną atvirą mortgičių.
CLENDENAN-ROWLAND, palikimas, 8 kambarių dupleksas per 2 
augštu; geras įvažiavimas, 2 garažai; $10.000 įmokėti; atpiginta kaina.

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

 KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

QUEBEC-ANNETTE, 10 kambarių, mūrinis dvibutis “duplex”; 5 
kambariai pirmame augšte; vandeniu šildomas; geras įvažiavimas, 
garažas, pigi kaina.
PEARSON-RONCESV/XLLES, 7 gražūs kambariai per 2 augštu, nau
jas šildymas vandeniu; įmokėti tik $6.000; vienas mortgičius; pra
šo $49.500.
QUEEN-COWAN, 12 kambarių per 2 augštus; suskirstytas į 4 butus; 
privatus įvažiavimas. Prašoma kaina $59.900.
VARSITY-DUNDAS, 6 kambariai, su užbaigtu rūsiu; namas apie 18 
metų senumo, modernus, su privačiu įvažiavimu, įmokėti tik $8.000.
WESTON RD.-EGLINTON, naujai atremontuota krautuvė, plius 4 
kambarių butas; gera vieta betkokiam verslui, įmokėti apie $10.000.
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.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8’/į % už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
716% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

9Vi% už asm. paskolas

9’/i% už mortgičius

nėjas J. Diefenbakeris, buvęs 
Kanados premjeras, teigia, kad 
P. E. Trudeau iš tikrųjų neno
rėjo karalienės Elzbietos apsi-. 
lankymo ir dėlto jį padarė tokį 
trumpą, šia proga verta prisi
minti, kad Kvebeke prancūzų 
dauguma į karalienę Elzbietą 
žiūri skeptiškai kaip į titulinę 
Britanijos valdovę.

Socialinės gerovės min. M. La
londe pranešė senatvės pensijos 
padidinimą spalio mėnesį pagal 
pragyvenimo pabrangimą. Mė
nesinė senatvės pensija nuo 
$147.05 padidinama iki $150.43. 
Įskaitant papildą, mokamą kitų 
pajamų neturintiems pensinin
kams, viengungiams pensija pa
kils iki $255.94, vedusių pensi
ninkų porai — iki $488.24. Pen
sininkų žmonoms tarp 60 ir 65 
metų amžiaus mėnesinė pensija 
nuo $238.63 bus padidinta iki 
$244.12.

Politinio pabėgėlio teises ga
vo etiopietis jūrininkas T. Abu- 
keris, 1976 m. liepos 4 d. Van
kuveryje nušokęs nuo graikų 
laivo. Ilgokai trukusioje bylo
je jis rėmėsi faktu, kad yra ko
votojas už Eritrėjos laisvę ir 
kad jam dėlto gresia persekio
jimas Etiopijoje. Eritrėjos pro
vinciją jau 20 metų valdo Etio
pija, tačiau paskutiniuose susi
kirtimuose eritrėjiečiai yra pa
siekę nemažų laimėjimų, pasi
naudodami kovomis tarp Etio
pijos ir Somalijos.

Otava susilaukė pirmojo ry
tinio dienraščio “Ottawa To
day”, kuris gerokai primena 
“Toronto Sun”, nes taip pat yra 
tabloidinio formato. Pastarasis, 
pakeitęs užsidariusį “The Tele
gram” dienraštį, šiandien jau 
yra pasiekęs beveik 160.000 ti
ražą. Otaviškis dienraštis tikisi 
turėti bent 30.000 skaitytojų. 
Otavoje ir kaimyniniame Hull 
mieste, Kvebeko pusėje, yra 
600.000 gyventojų. Jiems lig 
šiol buvo leidžiami trys popie
tiniai dienraščiai — “The Citi
zen”, “The Journal” ir pran
cūziškasis “Le Droit”. Otavon 
taipgi kiekvieną dieną yra pri
statomi Toronto dienraščiai.

Pajieškojimas
Brolio duktė iš Lietuvos įieško 

Kęstučio Kupčinsko, Petro sūnus, 
gim. 1913 m. žinantieji arba jis 
pats prašomi atsiliepti: A. Repšys, 
219 Napier St., Hamilton, Ont., L8R 
1S9, Canada.

AKTYVAI virš 17 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $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. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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., TT^I C’l'S KZIKZI Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario e'* NUOLAIDA

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E*1079 
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS 
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

Aut ari te Sales SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, *96DBr°ck. Av.f- .
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

&anaėian dirt dflemorials£td.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississadga 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



Pagerbkime didvyrius!
Toronto skautininkų ir skau- 

tininkių ramovės ruošiasi iš
kilmingai paminėti ir pagerbti 
didvyrius Juozą Lukšą - Dau
mantą jo 25-rių metų ir Romo 
Kalantos 5-rių metų mirties su
kakčių proga. Pamaldos bus 
spalio 1, šeštadienį, 5.30 v.v., 
Prisikėlimo šventovėje, o minė- 
jimas-koncertas — spalio 2, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Lietuvių 
Namuose. Programoje — poe
tas dr. Henrikas Nagys, Nijolė 
Lukšienė, solistė Daiva Mon- 
girdaitė ir aktorė Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė.

Praeityje mūsų tauta sudėjo 
daug aukų ant Tėvynės laisvės 
aukuro, ir kas žino kiek dar tų 
aukų reikės sudėti. Šia proga 
prisimename ir anų laikų lais
vės kovotojus, sukilėlius, kovo
jusius prieš Maskvos prievartą 
caro grėsmės laikais. Ir tada su
kilėlių vadas kun. Antanas Mac
kevičius, kurį rusai 1863 m. 
gruodžio 24 d., Kūčiose, pako
rė, štai kaip drąsiai žiūrėjo mir
čiai į akis: “Aš myliu Lietuvą 
ir jai skiriu savo silpnas jėgas”. 
Jau nuvestam prie kartuvių 
kun. A. Mackevičiui rusai žadė
jo laisvę, jeigu jis duos infor
macijų "apie kitus sukilėlius. 
Tas didvyris šitaip atsakė: “Aš 
savo darbą atlikau, dabar jūs 
savo darykite ...”

20,19 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Dovisvillc ir' Eglinton^ 
Tcl. 487-2147, vakarais 445-8955

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

__________ ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ _________ i

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts International Jtno.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

FLORIDA THE FARGO MOTEL 
10810 Gulf Boulevard 
Treasure Island
St. Petersburg, Fla. 33706, USA 
Tel. (8131 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

77MS 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

® III
Balio Maskeliūno Įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dabar Lietuvą užgulusi ne
mažesnė priespauda, negu 
anuomet, bet tik su tuo skirtu
mu, kad vietoj anų laikų balto
jo caro viešpatauja raudonasis.

Dabar mūsiškių didvyrių ko
vos yra dar sunkesnės, reika
laujančios daugiau ryžtingumo, 
daugiau pasišventimo kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Juozas Lukša-Daumantas, dar 
“Skrajūnu” vadinęsis, narsiai 
kovojęs su priešu, prasiveržė į 
Vakarus pro stipriai saugomą 
geležinę uždangą. Vienerius 
metus pagyvenęs Amerikoj, pa
rašė knygą, tarytum partizanų 
testamentą, ir vėl grįžo į oku
puotą Lietuvą. Ten vėl kovėsi 
su priešu partizanų eilėse, kol 
žuvo nelygioje kovoje. Jo para
šytoji knyga “Partizanai už ge
ležinės uždangos” išėjo dviem 
lietuviškom ir viena angliška 
laidom.

Romas Kalanta, tarytum gy
vas fakelas, prieš penkerius me
tus žuvo liepsnose, šaukdamas 
“Laisvės Lietuvai!” Apie jį yra 
parašęs knygą rašyt. Vyt. Alan
tas.

Apie šiuos didvyrius galėtu
me pasakyti Maironio žodžiais:

Geresnio paminklo didvyriams 
nebus, —

Kaip vykdymas jų idealų ...
Pranys Alšėnas

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

Toronto Maironio mokykloje mokytoja Petkevičiūtė su mokiniais. Naujus 
mokslo metus mokykla pradėjo rugsėjo 17 d. Nuotr. St. Dabkaus

TORONTE
Pradėti nauji mokslo metai 

rugsėjo 17, šeštadienį, Maironio 
mokykloje. Sekmadienį visose 
lietuvių šventovėse toji pradžia 
buvo pažymėta pamaldomis. Au
kojimo metu mokinių atstovai 
atnešė aukas — duoną, vyną, 
knygą, kryžių, simbolizuojantį 
Lietuvos kančias, ir žvakę, reiš
kiančią mokslo bei tikėjimo 
šviesą. Mišių skaitymus taip pat 
atliko mokiniai.

Algis Stankus ir Marija J. 
Saulaitytė - Stankuvienė, vado
vavę kurį laiką Vasario 16 gim
nazijos berniukų ir mergaičių 
bendrabučiams ir pabuvoję po
rą savaičių JAV-se, apsigyveno 
Toronte. M. Stankuvienė, lite
ratūros magistrė, rašo diserta
ciją apie Nabokovo kūrybą ir 
rengia naują poezijos leidinį 
kartu su Egle Juodvalkyte. A. 
Stankus, kuris prieš keletą me
tų yra baigęs Toronto universi
tetą, pradėjo dirbti kaip Dau- 
giakultūrės Ontario Draugijos 
bendradarbis. Jam pavesta rink
ti archyvinę medžiagą iš seno
sios lietuvių ateivių veiklos. 
Tam darbui vadovauja buvęs 
A. Stankaus istorijos profeso
rius R. F. Harney. Anksčiau mi
nėtą medžiagą rinko ponia 
Kunstler.

Sol. Ričardas Daunoras, lydi
mas E. Bumeisterio, aplankė 
Toronto lietuvių institucijas, 
“T. Žiburius” ir susipažino su 
daugeliu tautiečių. E. Bumeis- 
teris yra solisto kaimynas iš 
Lietuvos, tad ji, viešintį Toron
te, ir globojo. Rugsėjo 14 d. E. 
Bumeisteris puošnioje ir labai 
erdvioje savo rezidencijoje su
rengė svečiui priėmimą, kuria
me dalyvavo gausus būrys 
kviestinių svečių.

Aukojo Tautos Fondui. Vinco 
ir Sonios Paulionių 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties po
būvyje š.m. rugsėjo 10 d. ren
gėjų būrelis . paskyrė Tautos 
Fondui $35. A.a. Eugenijos Sen
kuvienės atminimui sūnaus Al
gio Senkaus bendradarbiai su
aukojo Tautos Fondui $54.75, 
Bruno Mackevičius — $10. TF 
Toronto apylinkės atstovybės 
pirm. A. Firavičius aukotojams 
reiškia nuoširdžią padėką.

Leonas Jasinevičius iš JAV, 
suprasdamas sunkią P. Ameri
kos lietuvių būklę spaudos sri
tyje, mielai sutiko apmokėti tris 
“TŽ” prenumeratas oro paštu. 
Tokia metinė jų prenumerata 
kainuoja $32. Dėkojame už 
duosnų mostą.

Toronte veikia įvairių kalbų 
vertimų biuras (All Language 
Service, 67 Yonge St., Suite 
1105). Sąraše pažymėta ir lietu
vių kalba.

Toronto italų organizacija 
Italian Canadian Benevolent 
Corporation planuoja statydin
ti bendruomenės centrą už 6 
mil. dol. 12-kos akrų plote 
Lawrence Ave. į vakarus nuo 
Dufferin gatvės. Motinos Die
nos proga pernai buvo surinkta 
$700.000 per 12 valandų. Dabar 
telkiamos lėšos Įvairiais būdais.

PARDUODAMAS plytinis dvibutis
Dviejų generacijų gyvenamasis namas. Rami pavėsio gatvė Stayne- 
ryje, Ont. Platus sklypas, grįstas įvažiavimas, keturių automobilių 
garažas. Tradicinis, 70 metų senumo, septynių kambarių, dviejų 
augštų namas, be to, dešimties kambarių priestatas su atskiru įėji

mu. Daug kitų priedų. Prieinama kaina. Skambinti
GERI GODIN: 705-466-2435 arba 705-466-2240.

Marilyn A. HUTCHINSON Realty Inc.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Sėkmingą koncertą PLJS val- 
ba surengė L. Namuose rugsėjo 
18 d. Programą atliko sol. Ri
čardas Daunoras, akompanuoja
mas čikagiečio Dariaus Lapins
ko. Pirmoji dalis buvo skirta lie
tuvių kompozitorių dainoms, 
antroji — tarptautinių operų iš
traukoms. Solistas buvo sutiktas 
labai gausios publikos nepapras
tai šiltai. Jis turėjo dainuoti net 
keletą papildomų dalykų. Pro
gramos pranešėja buvo Vida 
Kuprevičiūtė, tarpais skaičiusi 
Brazdžionio ir Mačernio poezi
jos. Koncertą filmavo kabelinės 
televizijos b-vė Maclean Hunter, 
savo programas transliuojanti 
per 10 kanalą. R. Daunoro kon
certas per jį bus rodomas š.m. 
rugsėjo 21 ir 23 d.d. 9 v.v.

Dar pažymėtina, kad į R. Dau
noro koncertą iš Londono, Ont., 
buvo atvykusi autobusu 47 as
menų ekskursija.

Naujiems ateiviams įsteigtas 
patarimų biuras (The Immig
rant Orientation Programme) 
1174 St. Clair Ave. West, prie 
Dufferin gatvės. Tel. 652-3074. 
Biure dirba įvairių kalbų tar
nautojai, būtent, prancūzų, 
graikų, italų, korėjiečių, portu
galų, ispanų ir arabų. Biuras 
teikia įvairius patarimus atei
viams, nukreipia į atitinkamas 
įstaigas ir organizuoja informa
cinius susirinkimus.

Nuolatinės tarnybos dijako- 
nai Toronto katalikų arkivys
kupijoje gausėja. Iki šiol įšven
tinti 22 vedę vyrai. Š.m. rugsė
jo mėnesį trejų metų teologijos 
kursą (savaitgaliais) pradėjo 16 
naujų kandidatų — daugiausia 
vedusių vyrų įvairaus amžiaus 
ir įvairių profesijų. Jų tarpe 
yra inž. Francis cle Souza, ku
rio žmona esanti Gailutė-Anne. 
Lietuvių kandidatų tame sąraše 
nėra. Dijakonų kursų vadovu 
paskirtas kun. Charles Amico.

Norintiems studijuoti neaki
vaizdiniu būdu yra įsteigta spe
ciali vadyba Ontario švietimo 
ministerijoje ir išleista speciali 
brošiūra, informuojanti apie 
įvairaus lygio studijas. Adre
sas: Ministry of Education, Cor
respondence Education Branch, 
909 Yonge St., Toronto, Ont. 
M4W 3G2. Tel. (416) 965-2657.

Lenkijos žydri klausimu “The 
Toronto Star” VIII. 29 išspaus
dino Israelio Kopyto straipsnį 
“Boland erases memory of 
Jews”. Jame autorius sako, kad 
vokiečių okupacijos metu'Len
kijoje buvo sunaikinta 2.500.- 
000 žydų, emigravo Izraeliu 
350.000. Dėl žydų naikinimo au
torius kaltina ne tik vokiečius, 
bet ir lenkus. Sekančiuose nu
meriuose pasipylė skaitytojų 
laiškai — vieni prieš autorių, ki
ti už. Atsiliepdamas autorius pa
kartotinai apkaltino lenkus an
tisemitizmu, suminėjo prieška
rinius pogromus ir pokarinį an
tisemitizmą, kuris privertęs iš
likusius žydus emigruoti Izrae
lin. Žydų sunaikinimo faktai esą 
dokumentiškai nustatyti. Jų ne
gausūs gelbėtojai esą pagerbti 
Izraelyje.

Dėl labai lėto pašto patarnavi
mo “TŽ” vadovybė kreipėsi į 
Kanados pašto ministerį Jean- 
Jacques Blais. Po ilgo delsimo, 
negavus atsakymo, buvo kreip
tasi į vartotojų reikmenų min. 
A. C. Abbott, kuris yra ir Mis
sissauga apylinkės atstovas par
lamente. Iš pašto ministerijos 
pareigūno atėjo atsakymas “T. 
žiburiams”, esą nugalėjus tech
niškas kliūtis, pašto patarnavi
mas kasdien eisiąs geryn. Vė
liau atėjo ir antrojo ministerio 
laiškas su pašto ministerio laiš
ko nuorašu- Pastarajame sako
ma, kad mažo tiražo laikraščių 
skaitytojai yra labai išsimėtę di
deliame plote, negali paruošti 
Siuntų atskiroms vietovėms ir 
dėlto sudaro paštui papildomo 
darbo (eina per daugelį pašto 
įstaigų). Ministeris esą negali 
pažadėti, kad savaitraštis pa
siektų skaitytojus tą pačią sa
vaitę. Prie to 'galima pridurti, 
kad “TŽ” administracija įteikia 
centriniam Toronto paštui sa
vaitraščio egzempliorius, jau su
skirstytus siuntomis (maišais) 
pagal vietoves, ir paštui belieka 
pervežti į nurodytas vietoves. 
Deja, ir šios pastangos negelbsti 
— daug kur laikraštis pristato
mas už 2-3 savaičių, kaip ir pa
vieniai siunčiami egzemplioriai.

Britanijos konservatorių par
tijos vadė Mrs. Thatcher, skris
dama į JAV, pakeliui buvo su
stojusi Toronte. Eatono užkan
dinėje pripuolamai ji susitiko 
su viena Toronto lietuvaite, 
plačiai su ja išsikalbėjo ir labai 
domėjosi padėtimi Lietuvoje.

SPORTAS
(Atkelta iš 8-to psl.) 

dynėms. Taip pat kviečiami norin
tieji pradėti žaisti stalo tenisą.

Sporto vadovas Andrius Klimas 
atsidėjęs rengia programą artėjan
čiam krepšinio sezonui. Jau 
salė treniruotėms, pakviesti 
riai ir sudarytos komandos, 
registruojamos pirmenybėms, 
rios berniukų komandos žais CYO 
lygos pirmenybėse — 12, 14, 16 ir 18 
m. amžiaus klasėse. Vyrų komanda 
dalyvaus Toronto Metro lygos pir
menybėse. Taip pat mėginama suor
ganizuoti moterų krepšinio koman
dą. Treniruotės tuo tarpu bus tik 
penktadienio vakarais. Nuo lapkri
čio mėn. treniruotės dar bus ir tre
čiadienio vakarais. Norintieji žaisti 
Vyčio krepšinio komandose žaidėjai 
prašomi kreiptis pas sporto vadovą 
A, Klimą tel. 245-7210. Visi žaidė
jai privalo1 sutvarkyti savo registra
ciją iki spalio 1 d. Ypatingai kvie
čiami jauniausių klasių žaidėjai, ku
rie prašomi kreiptis į trenerius — 
12 m. — S. Arlauską tel. 536-0609 
ir 14 m. — R. Duliūną tel. LE 6- 
1783. A. S.

HAMILTONO KOVAS
Krepšinio treniruotės pradedamos 

spalio 8 d. Westdale mokyklos salė
je 1 v.p.p. Po pirmos treniruotės bus 
sudarytos grupės ir paskirstytos 
joms valandoms. Norima sudaryti 
mergaičių komandą, tad mielai lau
kiamos krepšinio mėgėjos.

Kanandos Lietuvių Dienos proga 
Londone rengiamose krepšinio žai
dynėse Kovui atstovaus du vyrų pen
ketukai.

Viena stipriausių mūsų klubo sek
cijų — stalo tenisas laukia taip pat 
naujų žaidėjų. Mergaitės, norinčios 
išmokti žaisti stalo tensą, registruo
jasi pas V. Subatnikaitę. K. B.

gauta 
trene- 
kurios
Ketu-

Šypsenos
Susiorientavo

Studentas, sutikęs ūkininką, 
vedantį du jaučiu parduoti, no
rėdamas iš jo pasijuokti, sako:

— Na, kur gi taip skubinate 
visi trys?

— Laimė, kad sutikome ket
virtą! Keturiese bus linksmiau, 
— atsakė ūkininkas.

Vairuotojams
Plakatas Anglijoje Blekpule: 

“Jeigu važiuosite per mūsų 
miestą lėtai, pamatysite visas 
jo ..žymiąsias vietas. Jeigu grei
tai — tik kalėjimą arba ligo
ninę”.

Parinko Pr. Alš.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Namus) *Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
REIKIA RIMTO VEIKALO

Lietuviško laikraščio skiltys kažin 
ar beįtikins žydus, o ypač neat
skleis tiesos jų suklaidintam ar dar 
klaidinamam pasauliui. Mums rei
kia, būtinai reikia į žydų autorių 
kaltinimus stipriai atsiliepti tuo pa
čiu mastu ir metodu, kaip jie muš 
yra užsipuolę. Be leidinių anglų kal
ba mes neišsiversim. Užtenka leisti 
bjauroti mūsų tautos istoriją tiek 
bolševikams, tiek žydams.

Jeigu didieji mūsų politiniai ir vi
suomeniniai veiksniai bei kompe
tentingi asmenys dėl kaikurių ap
linkybių visais atvejais negali atlik
ti savo pareigų, tai reikia iniciaty
vos imtis “mažiesiems”. Tai gelėtų 
padaryti vieno kurio krašto lietu
viškos bendruomenės valdybos su
telktinis komitetas, sudarytas iš įvai
rių organizacijų įgaliotinių ir, reika
lui esant, iš privačių asmenų. Bene 
geriausiai tokiam darbui tiktų Kana
dos Lietuvių Bendruomenė, kaip 
viena iš labiausiai susicementavusių 
organizacijų. Kitų kraštų bendruo
menės galėtų remti moraliai, mate
rialiai, padėti rinkti nurodytą me
džiagą ir pan.

Artėjant Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimui, jau rūpinamasi jo 
programine dalimi ir techniškomis 
funkcijomis. Apie tai jau rašoma 
spaudoje ir kalbama posėdžiuose. 
Antai, A. Rinkūnas 1977. VII. 28 
“Tėviškės žiburiuose” siūlo seimui 
atkreipti dėmesį į save, atseit, į 
bendruomenines problemas. Bet man 
dar niekur neteko skaityti ar bent 
nugirsti, kad kas nors siūlytų įra
šyti į seimo darbotvarkę mūsų klau
simą su žydais. O iš tikrųjų tai auk
sinė proga viso pasaulio lietuviams 
pasisakyti prieš žydų kaltinimus mū
sų tautai. Ne tik pasisakyti, bet ir 
pareikalauti sustabdyti savo šmei
žikišką veiklą bei atšaukti tai, kas jų 
iki šiol šia prasme jau yra paskelb
ta. žydai tegul kaltina nusikaltėlius, 
jei juos tikrai žino, bet tegul liau
jasi šmeižę visą tautą. Atsimintina, 
kad tai gali padaryti tik tremties 
lietuviai, kol dar neišmirę visi gyvi 
liudininkai, nes okupuoto krašto lie
tuviams tai bus neleidžiama įvyk
dyti. Mūsų delsimas yra žydų pa
drąsinimas. A. Kalnius

ŽYGIS Į VAŠINGTONĄ
Baltiečiai pasaulio ir Amerikos 

akyse turi progą įrodyti, kaip ir 
kiek jiems yra svarbūs jų krašto 
laisvės ir žmogaus teisių reikalavi
mai. Visi, kurie dar jaučiame atsa
komybės svarbą ir esame laisvi ją 
išreikšti savo ir pavergtos tautos 
vardų,, dalyvaukime žygyje į Vašing- , 
toną,, „ypač dabar, kai artinasi Bel
grado konferencija. Lyg viena šei
ma, būkime visi šios demonstracijos 
rengėjai, eidami konkrečion talkon

-— ..... ............. ......——------------------ ----------------—

Gerame Miami Beach, Fla., 
rajone, du blokai nuo vandenyno, parduodamas 12 
apartamentų namas. Geros pajamos ir gyvenimas 
kurorte. Įmokėti $45.000. Informacijų reikalu rašyti:

PO BOX 14494, N. PALM BEACH, FLA. 33408, USA.

KELIONIŲ agentūroje
slE S S visus kelionių reikalus i
Fs^^^r^*^*^^*^*^*^*^*^*s*^^*s*%*^*^s*s*s*s*s*s*^ 1.1 X f . ibctkurią sali sutvarkys

Marius Rusinas <9,?r ~ Tel. 531-46745.30 v.v.)
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

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

PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

Įstaigos telefonas: 233-3323

D
-pj INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS fTTc.>
w. c.DRESHER ""t"""’ 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris 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

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

savo dalyvavimu organizaciniam ko
mitetui. Nenusiplaukime rankų, tei
sindamiesi, jog tai tik jaunimo rei
kalas.

Jei kas negali važiuoti pats, tegul 
padengia kelionės išlaidas kito, ku
ris dėl materialinės padėties negali 
dalyvauti. Tokie globėjai ar auko
tojai .turėtų būti skelbiami spaudo
je ar Vašingtono žygio informaci
joje.

Vytautas Lymantas
BUVUSIEMS 

GELEŽINKELIEČIAMS
“Draugo” dienraštyje buvo straips

nis — Andriaus Laukaičio atsi
šaukimas į buvusius geležinkelie
čius tremtyje. Ten ir vėl buvo pa
judintas klausimas mūsų, dar gyvų 
likusių, suvažiavimo, kuris nutartų, 
kaip įamžinti geležinkeliečių vardą. 
Buvo gražus sumanymas dar iš li
kusių gyvųjų surinkti atsiminimus 
ir išleisti atskiru leidiniu. Tokiai 
minčiai, gyvendamas dar Omahoje, 
inž. Jurgis Damas (Damijonaitis) ir
gi pritarė. Dabar J. Damas gyvena 
Čikagoje. Jis pareiškė turįs nema
žai atsiminimų iš tarnybos geležin
keliuose. Man rodosi, turėtų imtis 
iniciatyvos esantieji Čikagoje. At
skirą organizaciją steigti jau gal pa
vėluota, bet, gavę sutikimą iš paš
tininkų s-gos, geležinkeliečiai galėtų 
prisijungti kaip atskira sekcija — 
padalinys. Juk esam buvę tos pačios 
susisiekimo ministerijos tarnauto
jai. Ateinančią vasarą gal vertėtų 
Čikagoje sukviesti suvažiavimą. Bū
tų įdomu pabendrauti ir aptarti mū
sų vardo įamžinimą kokiu nors bū
du. Juk praeityje nebuvome sulūžę 
geležinkeliečiai — dauguma priklau
sė šaulių s-gai bei kitom organiza
cijom.

Štai Andriaus Laukaičio adresas: 
Derby Rd., R.R. 1, Lemont, Ill. 
60439, U.S.A.

Buvo prašoma siųsti jam, kas ką 
turi iš prisiminimų bei nuotraukų, 
liečiančių Lietuvos geležinkelius. O 
gal kas dar turi ir išsivežę kokių 
nors dokumentų? Viską surinkus, 
bus galima matyti, ar verta rengti 
atskirą leidinį.

J. Smailys

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St.,-.
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

472 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

- ~ ~ * Namų — Gyvybėsi jO A M ★ Automobilių< VC * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Kanados Lietuvių Bendruomenės sukaktis Juozo Lukšos-Daumanto 25 metų ir Romo Kalantos 5 metų
KLB X-sios krašto tarybos 

pirmosios sesijos posėdis įvyks 
š.m. spalio 29-30 d.d. Toronte, 
New Port Towers Motei, 15 
Stavebank Rd. South, Port 
Credit, Ont. L5G 2T2. Tel. 1 
(416) 278-5238. Suvažiavimas 
prasidės šeštadienį, 9 v.r., re
gistracija. Atvyksatntieji iš toli
mesnių Kanados vietovių rink
tieji krašto tarybos atstovai, 
apylinkių pirmininkai, garbės 
teismo nariai ir revizijos komi
sijos nariai gali tame pačiame 
motelyje rezervuoti kambarius 
nakvynėms. Kambarių kainos:

TORONTO
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Lietuvos Kankinių šventovės 

vidaus įrengimo darbai tęsiami to
liau.

— šventovės statybai aukojo 
$1.000: Petras ir Marija Venckai, 
Sudbury, Ont. (jų sūnaus a.a. Sta
nislovo prisiminimui); $200: dr. A. 
A. Valadkos (a.a. Prano Stripinio 
prisiminimui); po $100: V. R. Kak- 
nevičiai ir V. A. Lenauskai; $25: J. 
Pargauskas. Visiems geradariams 
nuoširdi padėka.

— Vitražai iš senosios šventovės 
buvo sudėti į naująją. Dalis minėtų 
vitražų geradarių buvo paaukoti. No
rint tiksliai pažymėti specialiu įrašu 
senųjų vitražų aukotojų pavardes, 
pastarieji prašomi atsiliepti. Nauji 
vitražai, sukurti dail. A. EIskaus, ga
minami Niujorke. Artimoje ateityje 
bus kreipiamasi į geradarius, prašant 
juos finansuoti.

— šį sekmadienį antroji rinklia
va — Kanados katalikų reikalams.

— Parapijos choras, grįžęs iš va
saros atostogų, pradeda repeticijas 
sekmadieniais po 11 v. Mišių.

— Parapijos knygynas, vadovau
jamas Vytauto Aušroto, veikia kas 
sekmadienį Anapilio priesalyje.

— Pernai įsisteigė skautų būrelis. 
Šį rudenį organizuojasi jaunučiai 
ateitininkai. :

— Praėjusį pirmadienį įvyko pa
rapijos tarybos posėdis. Aptarta sta
tybos eiga, Anapilio balius, kuris 
įvyks Anapilio salėje spalio 15 d. 
Programą atliks Čikagos “Antras 
kaimas”. Bilietai jau platinami.

— Palaidoti: a.a. Petras Vadec- 
kas ir a.a. Agnė Pažerienė.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v.r., 
už a.a. Joną Žėką, velionies vieno 
mėnesio mirties sukakties proga; 
sekmadienį, 10 v.r., už a.a. Oną Ali
šauskienę, 11 v. už a.a. Stasį Kyman
tą ir a.a. Joną Beržinską.

Lietuvių Namų žinios
— Rugsėjo 17 d. popietėje daly

vavo 230. Svečių knygoje pasirašė: 
R. Snarskienė ir J. Račylienė iš Kle- 
velando, B. Stankūnavičius iš Mel
burno, P. Staniūnas iš Čikagos, E. 
Misius, M. Kanopeskienė, Pr. Kisie
lienė, A. Šiaučiūnas, J. ir L. Eiman
tai, St. Švilpa, E. Daniliūnas, I. Dani- 
liūnienė, V. ir V. Gudeliai, D. Švil
pa, A. Švilpa, O. švilpa, M. Švilpa, 
F. ir D. Rušinskai, E! ir G. Petraus
kai, J. ir M. Jakaičiai, I. Černienė ir
1. Sakinis iš Londono, Ont., Z. ir P. 
Augaičiai iš Delhi, E. ir VI. Vinda- 
čiai ir Aylmer, R. Dūda iš Colling- 
wodo, H. B. Keburis iš Ingersol, M. 
Kanopeskaitė iš Londono.

— LN Moterų Būrelio narių susi
rinkimas įvyks spalio 4, antradienį, 
7.30 v.v.

— LN visuomeninės veiklos ir va
jaus komiteto posėdis įvyks spalio
2, sekmadienį, 3 v.p.p., posėdžių 
kambaryje.

— Š.m. spalio 23 d., 1 v. p. p., 
įvyks metinis LN vyrų susirinkimas. 
Bus renkama valdyba. Visų narių 
dalyvavimas labai pageidaujamas.

— Naujas LN reikalų vedėjas 
Jonas Varanavičius pareigas pradės 
eiti nuo rugsėjo 20 d. Ligšioliniai 
LN tarnautojai ir toliau dirbs LN.

— Nuo spalio 16 d. virtuves tvar
kys LN administracija. Virtuvių rei
kalų vedėja sutiko būti Joana Bu- 
bulienė.

— LN nario įnašus sumokėjo: Ste
fa Sinkevičius ir U. J. po $100, J. 
Tunaitis $80 (papildė iki $100), Ka
zys Kiaunė $50 (papildė iki $100) ir 
Ona Duobaitienė $25.

— Choras “Varpas”'savo veiklos 
25-mečiui paminėti koncertą rengia 
gruodžio 6 d.

— Rugsėjo 25, sekmadienį, 2 v. 
p.p., LN svetainėje ’’Lokys” šaukia
mas “N. Lietuvos” rėmėjų susirin
kimas; tikslas — pasiruošti “NL” 
koncertui lapkričio 5 d.

— Spalio 8, šeštadienį, Gedimino 
Pilies menėje renkasi Kanados Lie
tuvių Pensininkų Klubų atstovai. 
Suvažiavimo tikslas — suderinti klu
bų veiklą ir išvystyti bendradarbia
vimą.

DAR YRA KELETAS VIETŲ lap
kričio 7-15 d.d. ekskursijoje. Vilniu
je — 6 dienos, Maskvoje — 1 die
na. Užsiregistruoti iki spalio 10 d. 
Skambinti: V. Bačėnas 533-3531 To- 
ronte._________________________
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų fr prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte..
HIGH PARK RAJONE išnuomoja
ma kambarys ir virtuvė vyrui. Skam
binti tel. 532-8224 Toronte. 

vienam asmeniui $15, dviem — 
$18 ir dvigubos lovos (twins) — 
$20. Suvažiavimas baigsis sek
madienį, 2 v.p.p.

Šis suvažiavimas paminės 
KLB 25 metų įsteigimo sukak
tį. Ta proga sekmadienį 6 v.v., 
Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. West rengiamas 
KLB 25-mečio paminėjimas, 
su garbės svečiais, menine pro
grama, kava, vyno ir sūrio už
kandžiais. Plačioji visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

KLB krašto valdyba

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nauji mokslo metai pradėti 

specialiomis pamaldomis.
— Parapijos tarybos posėdis — 

spalio 3 d., 7.30 v.v., Parodų salėje.
— Santuokai rengiasi Antanas 

Skučas su Terese Gualtieri.
— Giliai užjaučiame Mariją Vasi

liauskienę ir Antaną Paškevičių, 
Lietuvoje mirus jų tėveliui Antanui 
Paškevičiui.

— Sveikiname sutuoktinius Rim
vydą Sondą ir Dalią Blauzdžiūnaitę, 
Algį Strimaitį ir Adrianą Sterpin.

— Kanados katalikų reikalams su
rinkta $309, liet, kryžiaus priežiūrai 
Midlande — $100.35.

— Spaudos kioskas sekmadieniais 
veikia po 9 v. Mišių iki po 11.30 v. 
Mišių.

— Parapijos biblioteka veikia po 
10 v. Mišių iki 1 v.p.p.

— Dėkojame Elenai Žebrauskaitei
- Weir už padovanotas vertingas kny
gas parapijos bibliotekai.

— Parapijos choro repeticijos 
vyksta trečiadieniais, 7.30 v.v., mu
zikos studijoje.

— Jaunimo — berniukų ir mer
gaičių choro repeticijos būna sekma
dieniais po 10 v. Mišių muzikos stu
dijoje. Praėjusį sekmadienį į pirmą 
repeticiją susirinko per 50 jaunuo
lių.

— Pensininkų pobūviai vyksta tre
čiadieniais, 4 v.p.p.

— Juozo Lukšos - Daumanto 25 m. 
ir Romo Kalantos 5 m. mirties su
kakčių minėjimą rengia skautininkų- 
kių ramovės. Spalio 1, šeštadienį, 
5.30 v.v., mūsų šventovėje bus iškil
mingos Mišios, kurių metu giedos 
“Volungės” vienetas. Pamokslą sa
kys kun. B. Pacevičius.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ric
kevičių šeimos mirusius, užpr. B. 
Rickevičius, 8.30 už Antaną Balnį, 
užpr. E. G. Kuchalskiai, 9 v. už Sta
sį Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekūnie
nė, 9.20 už Magdaleną, Kazimierą ir 
Petrą, užpr. B. M. Genčiai, 10 v. už 
vyskupą Juozapą Pletkų, užpr. S. 
Leitienė, B. Pabedinskienė, S. Ole- 
kienė ir A. Skilandžiūnienė; sekma
dienį 8 v. už Antaną Balnį, užpr. T. 
Balnienė, 9 v. už Kazį ir Valeriją Za- 
rus, 10 v. už Bronių Čepaitį, užpr. 
B. K. Čepaičiai, 11.30 už parapiją, 7 
v.v. už Oną Ališauskienę, užpr. J. 
Ališauskas.

Sol. Nijolė Ambrazaitytė, Vil
niaus operos solistė, koncertavo 
L. Namuose rugsėjo 20 d. Jai 
akompanavo J. Govėdas. Ji lan
kėsi. Kanadoje pas savo artimus 
gimines. Montrealyje yra palai
dotas jos tėvas.

PADĖKA
Dėkojame J. Valaičiui už pakvie

timą dalyvauti Winnipego lietuvių 
šventėje “Folkloramoje”. Taip pat 
dėkojame Winnipego lietuvių gerb. 
klebonui kunigui J. Bertašiui už 
pakvietimą giedoti sekmadienį šven
tovėje ir už visokią paramą. Ypatin
ga padėka p.p. J. Timmermanų šei
mai už motinišką globą, kurią jie 
mums parodė per visą 12 dienų, 
mums esant pas juos.

Dėkojame ir visiems Winnipego 
lietuviams, kurie taip gausiai daly
vavo visuose mūsų pasirodymuose. 
Jūsų visų parodytas nuoširdumas ir 
vaišingumas paliks mūsų širdyse ne
užmirštamai.

Dar kartą labai nuoširdus ačiū 
Jūsų —

Toronto mergaičių dainos 
trejetukas “Vasaros Garsai”

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.

PARDUODU TAUTIŠKUS RANK
ŠLUOSČIUS su Lietuvos himnu ir 
su Dariaus ir Girėno daina. Skam
binti po 4 v.p.p. telefonas 537-9737 
Toronte.

JIEŠKAU PENSININKO, nemėgs
tančio degtinės, ramaus būdo, kuris 
norėtų gyventi kartu mano name. 
Rašyti “TŽ” administracijai, pažy
mint ant voko “Pensininkei”.

IŠNUOMOJAMAS didelis priekinis 
kambarys su baldais ir atskira vir
tuve antrame augšte. Pageidaujama 
vyresnio amžiaus moteris. Skambin
ti tel. 533-5589 Toronte.

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

MINĖJIMAS

ANAPILIO salėje
Įėjimas — $5.00 Pradžia — 7 v.v.

spalio 2, sekmadienį, 4 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose

KONCERTAS
Po koncerto — kavutė. Visi kviečiami atsilankyti.
Įėjimas į koncertą — suaugusiems $4,00, studentams S2.00

Ir vėl bus proga pasijuokti — AE Eft B B
Iš Čikagos atvyksta "Antras Kaimas" KM EBE kJs BBB

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyks rugsėjo 25, sek
madieni, 7 v.v., Prisikėlimo pa
rapijos ateitininkų kambaryje.

Registracija į Augštesniuo- 
sius Lituanistinius Kursus ir 
i lietuviškai nemokančių klasę 
Toronte bus rugsėjo 26 ir 27 
dienomis (pirmadienį ir antra
dienį) West Park Secondary 
School patalpose, Bloor ir Dun
das sankryžoje.

Dailininkės Danguolės Stončiū- 
tės - Kuolienės grafikos darbų 
paroda įvyks spalio 22-23 d.d. 
Prisikėlimo Parodų salėje.

Dr. Juozo Girniaus “Prano 
Dovydaičio” monografjos sutik
tuvės įvyks spalio 23. sekmadie
nį. Rengia ateitininkai sendrau
giai.

Mišiomis, minėjimu ir kon
certu bus prisiminti bei pagerb
ti laisvės kovotojai Juozas Luk
ša-Daumantas ir Romas Kalan
ta spalio 1-2 d.d. Prisikėlimo 
šventovėje ir Lietuvių Namuo
se. Iškilmingos pamaldos — 
spalio 1, šeštadienį, 5,30 v.p.p., 
minėjimas-koncertas — spalio 
2, sekmadienį 4 v.p.p. Minėji
mo rengėjai — skautininkai ir 
skautininkės kviečia visus būti 
šio pagerbimo dalyviais.

Specialus baltiečių komite
tas rengia estų, latvių ir lietu
vių balių š.m. spalio 14, penk
tadienį, Toronto Hilton Har
bour Castle viešbutyje. Baliaus 
tikslas — pagarsinti busimąjį 
baltistinių studijų draugijos su
važiavimą Toronte 1978 m. ir 
sutelkti jam lėšų. Baliaus pro
gramoje — pilna vakarienė su 
vynu ir šokiai. Įėjimas — $20 
asmeniui. Rezervacijų reikalu 
kreiptis į T. Renkauskienę tel. 
978-6357 Toronte.

Estų kultūrininko filmas. Es
tai Alar ir Harry Kivilo paruošė 
kultūrinį filmą, pavaizduodami 
estą menininką, mokytoją, na
tūralistą, filosofą bei humanistą 
Rubergą. šis filmas yra įdomus 
turiniu ir techniškai gana gerai 
padarytas. Jis ir dar kitas rodo
mi rugsėjo 30 d., 7, 8.30 ir 9.30 
v.v., 252 Bloor St. West audito
rijoje. Filmas jau buvo rodomas 
etninės spaudos atstovams. Iš 
“TŽ” dalyvavo V. Matulaitis.

Labai gausus mergvakaris bu
vo suruoštas ateitininkų veikė
jai, stud, ir Maironio mokyklos 
mokytojai Linai Vaitiekūnaitei 
didžiojoje Prisikėlimo salėje. Ji 
ruošiasi ištekėti už ateitininkų 
veikėjo Rimo Kuliavo š.m. spa
lio 15 d. Mergvakario pranešė
ja buvo Rūta Čepaitytė. Pagrin
dinę kalbą pasakė A. Sungailie- 
nė. Pamergių vardu kalbėjo V. 
Bumbulytė, ateitininkų — R. 
Vaškevičiūtė, Maironio mokyk
los — D. Garbaliauskienė. Bu
vo ir trumpa meninė programa. 
Dalyvavo per 400 mergaičių bei 
moterų.

Maldininkų kelionė į Midlan- 
dą šiemet buvo mažiau gausi da
lyviais galbūt dėl blogo oro ir 
savaitgalio parengimų. Pamal
das laikė kun. Aug. Simanavi
čius, OFM, pamokslą pasakė 
kun. P. Ažubalis, išpažinčių 
klausė kun. Eug. Jurgutis. Kry
žiaus keliui vadovavo kun. Aug. 
Simanavičius, naudodamasis 
kun. Žitkaus tekstais. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu prie lie
tuvių kryžiaus. Maldininkų bu
vo ne tik iš Toronto, bet ir Sud- 
burio.

į fh?) Kalėdos 
Vilniuje!

• Tiktai viena speciali ekskursija išskrenda iš Toronto 

ii gruodžio 22 dgrįžta gruodžio 31 d.
• Taip pat bus aplankyti Helsinkis ir Leningradas. 

Vietos ribotos. • Užsiregistruokite dabar.

Hetherington Travel Kaina - $840 įi 
R 1651 BLOOR STREET WEST Marius Rusinas S

S Toronto, Ontario M6P 1A6 531-4674 k

GERBIAMIEJI TORONTO 
LIETUVIAI!

Būkite malonūs bent kartą į 
metus atsiminti Tėvynę Lietu
vą ir atiduoti auką per Tautos 
Fondą Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Dalis Toronto lietuvių 
jau yra atidavę nuoširdžias au
kas. Tačiau daugelis yra žadė
ję! Supraskite, kad aukų rin
kėjui taipogi nėra malonu tuos 
pačius tautiečius prašyti po ke
letą kartų. Šių metų pavasarį 
išsiuntinėjome šimtus Tautos 
Fondo laiškų. Maža dalelė atsi
liepė ir atsiuntė aukas. Dar iš 
daugelio tautiečių vis laukia
me grįžtančio Tautos Fondo 
laiško.

Mes atsimename draugus ir 
pažįstamus, duodame dovanas 
jų vardadienių proga. Juo la
biau atsiminkime Motiną Tėvy
nę — atiduokime dovaną jos 
gyvybei išlaikyti.

Nuoširdžiai prašome — siųs
kite aukas šiuo adresu: Tautos 
Fondo Toronto apylinkės atsto
vybė, 6 Constance St., Toronto, 
Ont. M6R 1S4. Tel. 535-9864.

Originalių darbų parodą ma
žojoje Anapilio salėje surengė 
Anapilio Moterų Būrelis rugsė
jo 17-18 d.d. Dalyvavo trys dai
lininkės — torontietė Adelė Ab- 
romaitienė, putnamietė Regina 
Abromaitienė ir torontietė Ade
lė Katelienė. Pirmoji išstatė st- 
vo darbus iš džiovintų augalų, 
lapų, daugiausia vaikų temomis, 
antroji — didelio formato dar
bus iš augalų lapų ir žiedų, tre
čioji — medžio drožinius, kurių 
buvo matyti ypač daug. Jie įvai
rūs savo temomis, padaryti iš 
medžio šaknų ir šiaip medžio. 
Visos menininkės turėjo labai 
gerą pasisekimą — lankytojai 
buvo gausūs ir nupirko daug rū
dinių.

Mirusieji. A.a. Petras Vedets- 
kis rastas negyvas savo bute; 
palaidotas rugsėjo 21 d. iš Lie
tuvos Kankinių par. Šv. Jono 
liet, kapinėse. A.a. Agnė Paže
rienė, 76 m. amžiaus, mirė rug
sėjo 18 d. Palaidota rugsėjo 21 
d. iš Turner ir Porter laidotuvių 
namų liet, kapinėse.

šia tvarka:
spalio 1,
šeštadieni, 5.30 v.v.,
Prisikėlimo šventovėj
iškilmingos pamaldos

Henrikas Nagys 
Lukšienė 
Mongirdaitė

Programoje: 
poetas dr. 
dr. Nijolė 
sol. Daiva
akt. Elena Kudabienė

Rengia — 
Toronto skautininkų-kių r

spalio 15, ;
šeštadieni '

Programa: a. "Antras Kaimas" 
su nauja programa

b. gausus bufetas, loterija
c. šokiai.

ANAPILIO TARYBA

PRALEISKITE
KALĖDAS 
LIETUVOJE.

Pianino ir muzikos 
teorijos pamokos
Jonas Govedas,

muzikos bakalauras
Tel. 531-5870 

Toronte

Lietuviškos vestuvės. Rugsė
jo 17 d. dar nebaigtoje Lietuvos 
Kankinių šventovėje susituokė 
Vytas Lenauskas su Aldona Ja- 
sinevičiūte. Apeigas atliko kun. 
p. Ažubalis ir evang. kun. A. Ži
linskas. Koncelebracijoje daly
vavo ir kun. J. Staškus. Muziki
nę dalį atliko St. Gailevičius ir 
solistai — V. Verikaitis ir R. 
Strimaitis. Vestuvinis pokylis 
su lietuviškais papročiais įvyko 
Anapilio salėje. Pokylio prane
šėju buvo Vyt. Aušrotas. Maldą 
sukalbėjo kun. J. Staškus. Vai
šių metu jaunavedžius sveikino 
giminių vardu dr. S. Čepas, kun. 
A. Žilinskas. Daug sveikinimų 
gauta telegramomis bei laiškais. 
Su garbės stalu supažindino A. 
Valiulis. Nuoširdžias kalbas pa
sakė jaunavedžių tėvai — J. Ja- 
sinevičius ir V. Lenauskas. Nuo
širdų padėkos žodį tarė jauna
vedys dr. V. Lenauskas. “Gin
taro” ansamblis, atsisveikinda
mas su nuotaka, kartu su ja atli
ko Sadutę ir abiem jaunave
džiais — Rezginėlę. Iškilmėje 
dalyvavo per 400 asmenų. Visi 
linkėjo odontologui dr. V. Le- 
nauskui ir komercinius mokslus 
baigusiai A. Jasinevičiūtei lai
mingo gyvenimo.

“Gintaro” ansamblis pradeda 
repeticijas naujo sezono progra
mai paruošti. Vyriausios grupės 
repeticijos vyksta sekmadie
niais Lietuvių Namuose, viduri
nės ir jauniausios grupės — Pri
sikėlimo patalpose 7 v.v. ir 6.30 
v.v. Ansamblio orkestrui papil
dyti jieškomi muzikantai, turin
tys bent dvejų metų praktikos 
mokykloje arba gimnazijoje ir 
grojantys instrumentais — būb- 
nais, gitara, saksofonu, trombo
nu, trompete arba “french 
horn”. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į Žibutę Šilininkaitę 
darbo tel. 429-3240.

MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Rudens sezonui prasidėjus, kle
bonas pradeda savo parapijiečių lan
kymą, iš anksto telefonu pranešda
mas lankymo vakarą.

— Leonas Simonėlis, par k-to pir
mininkas, paaukojo parapijai $200.

— Lituanistinės mokyklos moky
tojoms — sės. Paulei ir Elenai Pie- 
šinaitei-Navikėnienei buvo sureng
tos išleistuvės seselių svetainėje. 
Dalyvavo abiejų par. klebonai, apy
linkės valdybos pirm. A. Kličius, 
mokytojos ir pabaigoje — dalis mo
kinių. Mokytoja E. Navikėnienė li
tuanistinėje mokykloje yra dirbusi 
22 metus, daugiausia su pradedan
čiais mokiniais. Rosemonto dr. Vin
co Kudirkos mokykloje buvo keletą 
metų vedėja. Būdama muzikali, pa
ruošdavo mokyklos chorą pasirody
mams ir minėjimams. Sv. Kazimiero 
par. ji suorganizavo mergaičių cho
rą, kuriam vadovavo ir paruošdavo 
lietuviškas giesmes pamaldoms. 
Choras išsilaikė apie ketverius me
tus. Veikli, energinga, visų mėgs
tama sės. Paulė išsikelia į Toron
tą. Išlydėjusi ir netekusi dviejų 
stiprių mokytojų, lituanistinė mo
kykla jieško naujų jėgų.

— Šeštadieninės mokyklos pamo
kos prasidėjo rugsėjo 17 d. Ecole 
Cherrier patalpose. Vedėja — mo
kyt. M. Jonynienė.

— Spalio 2 d., 3 v.p.p., bus abie
jų parapijų kapinių lankymas. Para
pijiečiai renkasi prie Cote de Neiges 
koplyčios, iš kurios su kunigais bus 
einami Kryžiaus keliai.

— Antanas Girdauskas, buvęs 
darbštus parapijietis, antri metai ser
ga. Jį slaugo daug metų parapijoje 
dirbusi jo žmona Domicėlė.

— Po sunkios operacijos mirė Jur
gis Skėrys, 56 m. amžiaus, brolis 
Juozo, kuris gieda per parapijiečių 
laidotuvių Mišias. Liko velionies 
žmona ir sūnūs. Palaidotas Cote de 
Neiges kapinėse.

— Rugsėjo 29 d. įvyks keturių die
nų ekskursija pas N. Pr. Marijos se- 
seles Putname, Conn. Užsirašyti pas 
Jurėną Julių tel. 718-1782. S. Sk.

Lietuviai parodoje. “20 tautybių 
— 20 kultūrų” paviljone rugsėjo 1-3 
d.d. dalyvavo ir lietuviai. Visoms 
tautybėms buvo paskirtos vitrinos, 
kuriose buvo išstatyti tautodailės 
dirbiniai. Lietuviai parodė puošnų, 
stilizuotą kryžių, tautiniais drabu
žiais aprengtas lėles, verbas, margu
čius, juostas, gintaro dirbinius. Vi
soms tautybėms buvo skirta vieta 
vėliavoms, tarp kurių buvo ir ne
priklausomos Lietuvos trispalvė. 
Puošniais tautiniais drabužiais ap
rengti buvo išstayti normalaus ūgio 
manekenai.

Vakarais buvo duodama lietuviš
ka programa, kurioje dalyvavo tau
tinių šokių grupė “Gintaras”, vado
vaujama R. Lukoševičiūtės, dainos 
trijulė — Ina ir Rasa Lukoševičiū
tės ir Rytis Bulota. A.Vartų vyrų ok-
tetas, vadovaujamas Mrs. Roch, pa
dainavo lietuviškų dainų. Vieną dai
ną atliko prancūziškai. Svetimtau
čiams, atrodo, labiausiai patiko tau
tiniai šokiai, kurie buvo darnūs, 
miklūs ir įvairūs. Programos metu no. A. A.

Montrealio Expo parodoje ir šiemet buvo įrengtas lietuvių paviljonas. 
Montrealietė D. Staskevičienė audžia juostą tarp lietuviškų verbų, šiaudi
nukų ir kitų rodinių

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................ ...6.0% Asmenines ...................... 10.5%
Taupomąsias s-tas......  ........ ... . 7.5% Nekiln. turto .....10.0%
Pensiją planas ....................... .....8.5% Čekių kredito ................... 12.0%
Term. ind. 1 m.................... ...8.75% Invcstacines nuo ............. 10.5%
Term. ind. 2 m........... ........ 8.75%
Term. ind. 3 m. ................ .....9.0%

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.

; budėjo mūsų atžalynas. Visomis die
nomis salės kėdės buvo užimtos. 
Programa rūpinosi Rasa Lukoševi- 
čiūtė ir Rytis Bulota.

Nauja lietuviška šeima. Rugsėjo 
3 d. Sv. Kazimiero šventovėje susi
tuokė Dana Blauzdžiūnaitę ir Juo
zas Deveikis ir Buenos Aires. Daną 
prie altoriaus palydėjo tėvai Joana 
ir Jurgis Blauzdžiūnai, o jaunąjį 
Juozą — motina Valerija Deveikie
nė. Jaunųjų palydą sudarė: Linas 
Giriūnas su Ilona Stanaityte iš Ha
miltono, Kristina Mališkaitė su Sta
siu Rašytiniu, svainis Raimundas su 
žmona Vida Blauzdžiūnaitę — Kil
čiai. Mišias atnašavo ir santuokos 
apeigas atliko klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius. Jaunavedžiai, pasikeis
dami, skaitė Mišių lekcijas. Komu
niją priėmė dviejuose pavidaluose. 
Mišių metu giedojo-A.V. choras ir 
sol. Antanas Keblys. Sutikimo ir 
išlydėjimo maršus grojo Danos pus
brolis pianistas Manigirdas Motekai- 
tis iš Čikagos.

Vestuvių pokylis buvo erdviuose 
Blauzdžiūnų namuose, dalyvaujant 
giminėms ir Danutės draugams. Vai
šes įdomiai ir linksmai pravedė ota- 
viškis V. Priščepionka. Perskaitė 
eilę telegramų iš Lietuvos ir nuo 
dėdžių Stasio ir Vyto šeimų iš Los 
Angeles, kurie, negalėdami daly- 
vestuvėse, atsiuntė nuoširdžiausius 
sveikinimus ir brangias dovanas. 
Sveikinimo kalbas pasakė: dėdė Pet
ras Blauzdžiūnas, atskridęs iš Lietu
vos, tėvas Jurgis Blauzdžiūnas, mo
tina Valerija Deveikienė, kun. dr. F. 
Jucevičius ir A. Ališauskas, buvęs 
argentinietis, kuris prieš daug me
tų, kaip ir Juozas Deveikis, išsirin
ko žmoną taip pat montrealietę. Vi
si linkėjo sėkmės šeimyniniame gy
venime ir sugiedojo “Ilgiausių me
tų”.

Jaunavedys Juozas savo ir žmonos 
Danutės vardu išreiškė nuoširdžią 
padėką Danutės tėvams ir savo mo
tinai už gražias vestuves ir už visą 
rūpestį, giminėms ir svečiams — 
už gražius linkėjimus ir brangias 
dovanas.

Abu jaunavedžiai, baigę mokslus, 
yra aktyvūs lietuvių bendruomenės 
nariai. Dana šiais metais baigė peda
goginius mokslus' McGill universite
te. Be to, ji yra baigusi lituanistinę 
mokyklą, dalyvavo AV par. chore, 
“Gintaro” ansamblyje, ateitininkuo
se, buvo “TŽ” foto korespondentė ir 
bendradarbė. Juozas lietuviškoje 
veikloje plačiai yra įsijungęs Bue- 
nos-Aircs mieste. Reikia tikėtis, kad 
jaunavedžiai, apsigyvenę Buenos- 
Aires, ir toliau neapleis lietuviškos 
veiklos. Povestuvinėje kelionėje ža
da aplankyti Meksiką, Peru ir kitas 
įdomesnes vietas. Atsisveikinimo žo
dį tarė tetėnas Grigelis, linkėdamas 
laimingai pasiekti Buenos-Aires. Be 
montrealiečių giminių ir Danutės 
draugų, vestuvėse dalyvavo iš Čika
gos buvusi operas sol. Izabelė Mo- 
tekaitienė, pusbrolis pianistas M. 
Motekaitis, Juozo sesuo dr. D. De
veikytė, iš Detroito tetėnas inž. Juš
ka su dukra, iš Toronto p.p. Liui- 
mos, iš Londono Dragūnai, iš Otavos 
Priščepionkos, inž. L. Giriūnas, dė
dė Petras Blauzdžiūnas net iš Kau-

Nuotr. R. Lukoševičiūtės

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355


