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Keliaujanti diena
Lietuviai, pasitraukę iŠ savo krašto dėl užėjusios aud

ros ar kitų priežasčių, nepasitraukė iš tautos. Dauguma jų 
pasiliko ištikimi, nors atsirado ir tokių, kurie tautine išti
kimybe nepasižymėjo. Tokių atsirado ir tų eilėse, kurie iš 
gimtojo krašto nepasitraukė, tačiau atsijo nuo savo tautos 
ir nuėjo tarnauti jos engėjams. Taigi, neištikimų sūnų bei 
dukterų atsirado abiejose pusėse — ir išeivijoje, ir krašto 
viduje. Tai betgi nedidelė mažuma, kuri negali nulemti 
tautos likimo. Dauguma mūsų tautiečių ir okupuotoje Lie
tuvoje, ir išeivijoje gyvena ištikimybės dvasia, kuri vienaip 
reiškiasi pavergtame krašte, kitaip išeivijoje. Pastarojoje 
randame daug neigiamybių, kurias beplakdami nebemato
me pozityvių žygių. O jų kol kas netrūksta ir politinėje, 
ir visuomeninėje, ir kultūrinėje, ir sportinėje srityje. Vie
nas tokių nekasdieninių žingsnių yra Lietuvių Dienos, ren
giamos Įvairiuose laisvojo pasaulio kraštuose. Kanados 
Lietuvių Diena jau yra tvirtai Įsipilietinusi ir tapusi meti
ne lietuvių švente. Kasmet ji rengiama vis kitoje vieto
vėje ir sutelkia gausius būrius tautiečių. Dėlto ji yra ke
liaujanti diena beveik po visą Kanadą ir rankiojanti išblaš
kytus tautiečius nekasdieniniam užmojui. Šiais metais ji 
sustos Ontario Londone spalio 7-9 dienomis, kur numa
tyta neeilinė programa visose srityse, įskaitant ir religinę 
(pamaldos katalikams bazilikoje, evangelikams kitur).

JAU VIEN pačiu faktu Lietuvių Diena, kaip visus tau
tiečius telkiantis faktorius, mums primena didžią tie
są, lengvai užmirštamą išeiviškajame gyvenime, bū

tent: išlikti lietuviais galime tiktai savoje bendruomenėje. 
Išblaškymas yra didysis mūsų priešas. Ir juo didesnis mū
sų išsiblaškymas, išsklidimas dideliuose kitataučių plotuo
se, juo stipresnis pavojus nulietuvėti ir išnykti. Vienin
telė mūsų atspara dabartinėje situacijoje yra glaustis, telk
tis i vienetus, į organizacijas, į bendruomenę. Tuo būdu 
mes galime priešintis tykojančiam pavojui mus sutirpdyti 
tautų katile ir išstumti mus, kaip tautinę grupę, iš bendro
sios gyvenamojo krašto mozaikos. Paskiri asmenys, atsiję 
nuo lietuviškos bendruomenės, negali atlaikyti aplinkos 
spaudimo ir jai nejučiomis pasiduoda. Teisingai pastebi 
lotyniškas posakis “vae soli” — vargas vienišam. Taip, 
vargas ne vien dėlto, kad vienišas gyvenimas yra slogus, 
nuobodus, bet ir dėlto, kad vienišas tautietis yra persilp- 
nas atsispirti aplinkos įtakai. Daugybė faktų rodo, kad 
pavieniai tautiečiai, apsigyvenę toli nuo lietuviškų vienetų, 
bendruomenių, gana greitai praranda ryšį su lietuvišku 
gyvenimu ir, kaip nudžiūvusi šakelė, nukrinta nuo tautos 
kamieno. Lietuvių Diena, sutelkianti daugybę tautiečių, 
įgalina mus pajusti tautinę šilimą ir kartu dvasinę jėgą, 
glūdinčią lietuviškoje bendruomenėje.

GYVENAME šaknų jieškojimo laikotarpį. Šią mintį 
nepaprastai išpopuliarino amerikiečių rašytojas Alec 
Haley savo knyga “Roots”, kurioje vaizduoja afri

kietį, jieškantį protėvių, išlaikiusį savo individualybę ir 
ją perdavusi jaunajai kartai. Mums tai nėra nauja idėja, 
bet Amerikoje ši knyga sukėlė netikėtai didelį susidomė
jimą. Milijonai skaitytojų pajuto, kaip svarbu žinoti savo 
šaknis, kurios padeda orientuotis, formuoti individualy
bę ir apsaugoti nuo tuščio blaškymosi. Tokia savo šaknų 
jieškojimo nuotaika ypač svarbi jaunajai mūsų kartai, 
kuriai tenka formuotis dviejų ar daugiau kultūrų sankry
žose. Lietuvių išeivijos jaunimas turi pajusti, kad jis yra 
lietuviškojo kamieno atžala, pašaukta išlikti ištikima sava
jai tautai. Viena didesnių progų tokiam pajautimui yra ir 
Lietuvių Diena. Kanados lietuvių jaunimas joje gana gau
siai dalyvauja. Jo ansambliai atlieka meninę programą ir 
dalyvauja kituose renginiuose. Seniau buvo bandoma at
skirti jaunimą, nukreipiant jį į atskirus renginius, vėliau 
betgi rasta geresnė, intriguojanti formulė — jaunimas turi 
dalyvauti kartu visuose renginiuose, išskyrus sportą. Pa
tirtis rodo, kad tokia formulė pasidarė visiem priimtina. 
Ji ugdo vientisą bendruomenę, kurioje amžius nėra nei 
barjeras, nei privilegija. Visus turi jungti tos pačios šak
nys, iš kurių esame išaugę. Pr. G.

Siaurės Amerikos baltiečiai, ypač jaunimas, rugsėjo 24 d. demonstravo Vašingtone, reikalaudamas respektuoti 
žmogaus teises Baltijos kraštuose bei grąžinti laisvę jų tautoms

Rengiamas kapas Baltijos tautom?
Lietuvos pogrindžio spaudoje paskelbtas naujas atsišaukimas

KANADOS ĮVYKIAI

Opoziciniai premjerai
Provinciniai progresyviųjų 

konservatorių premjerai turėjo 
bendrą pasitarimą Kingstone, 
Ont. Jame dalyvavo Ontario 
premjeras W. Davis, Albertos 
— P. Lougheed, New Brunswic- 
ko — R. Hatfield, Newfoundlan- 
dijos — F. Moores ir federaci
nės konservatorių partijos va
das J. Clark. Pagrindinis dėme
sys teko ekonominėms Kanados 
problemoms, kurių ilgokame są
raše yra infliacijos kilimas, ne
darbo didėjimas, ekonomijos su
lėtėjimas, tarptautinės prekybos 
deficitas, antrajame šių metų 
ketvirtyje pasiekęs $1,5 bilijo
no. Konservatorių premjerai su 
opozicijos vadu J. Clarku parei
kalavo, kad federacinė premje
ro P. E. Trudeau liberalų vy
riausybė paskelbtų naują biu
džetą su pajamų mokesčio leng
vatomis, atšauktų kainų bei at
lyginimų kontrolę, suradusi uni
joms, verslininkams ir provin
cijoms priimtiną savitvardos 
formulę, šis premjerų susitiki
mas taipgi turėjo aiškų tikslą 
sustiprinti federacinės progre

syviųjų konservatorių partijos 
vado J. Clarko pozicijas jo ko
voje su premjero P. E. Trudeau 
liberalais, kad J. Clarkas susi
lauktų mažesnės kritikos Kve
beko mieste lapkričio 3-6 d.d. 
įvyksiančiame savo partijos su
važiavime.

Kanados laiškanešių unija, tu
rinti 19.700 narių, priėmė nau
ją sutartį vienerių metų laiko
tarpiui, užtikrinančią atlygini
mų padidinimą 8% bei atitinka
mą papildą pragyvenimo pa
brangimui kompensuoti. Sutartį 
betgi turės patvirtinti antiinflia
cinė Kanados taryba. Naujos su
tarties derybų vis dar neprade
da karingoji paštininkų unija su 
naujuoju vadu C. J. Parotu, at
rodo, sąmoningai laukianti Ka
lėdų priartėjimo, kad būtų 
veiksmingesnis streikas. Jos bu
vęs vadas J. Davidsonas, pasi
traukęs iš vadovybės, pradėjo 
dirbti raštininku Otavos pašte.

Amerikietiška siuntinių pri
statymo bendrovė “United Par-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Prieš porą metų išeivijos spaudo
je pasirodė Nacionalinio Lietuvos 
Liaudies Fronto atsišaukimas Lietu
vos ateities bei laisvės reikalu. Da
bar “Draugas” IX. 6 ir IX. 7 paskel
bė Lietuvos Revoliucinio Išsivadavi
mo Fronto atsišaukimą, paimtą iš 
pogrindinio “Varpo” 4 nr. Iš anks
čiau paskelbto “Varpo” 3 nr. matyti, 
kad Į minėtąjį Frontą įeina Naciona
linė Revoliucinė Lietuvos Taryba, 
Žmogaus teisių Komitetas, Amnesti
jos Internacionalo skyrius Lietuvo
je, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjū
dis ir net laisvoji Lietuvos komunis
tų partija. Kiek tai realus bei tikras 
dalykas, dabartinėmis sąlygomis ne
įmanoma patikrinti. Viena yra aiš
ku, pogrindis Lietuvoje egzistuoja, 
ir jo reikalavimai yra remtini. RED.

Slenka ketvirtoji dešimtis 
metų, kai Baltijos pakrantėje 
nutilo karo audra. Per tą laiką 
daugelis Europos ir viso pasau
lio valstybių, karo sūkuriuose 
buvusių beteisių, dabar vienaip 
ar kitaip gyvena savarankiškai. 
Pasauly susikūrė net kelios de
šimtys naujų valstybių. Dauge
lis tautų, šimtmečiais buvusių 
kolonijinėje priespaudoje, atga
vo laisvę ir nepriklausomybę. 
Jos SNO pripažintos juridiškai 
pilnateisėmis tvarkyti savo kul
tūrinį, ekonominį ir politinį gy
venimą. Dėl politinių intrigų ir 
Hitlerio su Stalinu sudarytos 
sąjungos mažytės Pabaltijo vals
tybės — Estija Latvija ir Lietu
va — ir šiandien tebelaikomos 
beviltiškoje padėtyje ir negali 
spręsti savo likimo.

Pokario metais Maskvos val
dovai bandė palaužti lietuvių 
tautos nacionalinę dvasią. Šim
tus tūkstančių šeimų užkaltuo
se vagonuose vežė į Sibirą. Ban
džiusius bėgti ar priešintis krikš
tijo “banditų” vardais ir šaudė 
be jokio teismo. Kariniai tribu
nolai “Moskovskoje OS” (tai sa
votiškas teismas, kai žmonės tei

siami už akių) dešimtis tūks
tančių gražiausio tautos jauni
mo, paženklinę 58, suvežė ka
torgai į lagerius ir kalėjimus. 
Mūsų mažytėje Lietuvoje, kuri 
1941. I. 1 sudarė 249 valsčius 
25-se apskrityse, Maskvos val
dovai savo niekšiškiems'planams 
įgyvendinti įkūrė 250 garnizo
nų čekistinės armijos. Virš 30.- 
000 jaunų, ginklui nepasiruošu
sių Lietuvos artojų krito šioje 
nelygioje kovoje.

Bėgo metai. Nuo laisvo pa
saulio negalėdami paslėpti savo 
nusikaltimų, vengdami darbo 
žmonių rūstaus keršto, Maskvos 
valdovai visas piktadarybes su
metė Stalinui, Berijai ir kitiems 
partijos nariams. Tačiau iš es
mės ši šlykšti valdžia padėties 
nepakeitė: vietoj budelių garni
zonų atsirado raketinės aikšte
lės. Todėl šiandien, kaip nie
kuomet, virš mažyčio Lietuvos 
krašto išskleidė sparnus mirties 
šmėkla. Visam pasauliui, o ypač 
mums, čia gyvenantiems, ne pa
slaptis, kad Lietuvos žemė Mask
vos strategams yra vakarinis 
Sovietų Sąjungos forpostas. 
Vykstant tarpvalstybinėms ka
rinėms ginklavimosi varžyboms, 
karinio konflikto atveju Balti
jos krašto žmonės pasmerkti 
mirti.

Mes nežinome savo rytdienos, 
ar mums lemta gyventi ir kurti 
gražų rytojų taikoje, ar bran
duolinio karo ugnyje žūti be 
tikslo.

Todėl: atsižvelgdami į tai, 
kad 1920 liepos 12 Sovietų Ru
sija pasirašė taikos sutartį su 
Lietuva ir ją pripažino “de ju
re” nepriklausoma valstybe;

atsižvelgdami į tai, kad Lie
tuvos nepriklausomybę pripaži
no ir kitos pasaulio valstybės, 
iš kurių nė viena savo pripaži
nimo iki šiol neatšaukė (nepai

sant buvusio Australijos minis- 
terio pirmininko Whitlamo išsi
šokimo, kurį prieš pasaulį gar
bingai ištaisė naujoji Australi
jos vyriausybė);

atsižvelgdami į tai, kad Lietu
vos respublikos žmonės nepa
tenkinti materialiniu gyvenhnu, 
nes. šiandieninė Lietuvos ekono
mija priklauso nuo Sovietų Są
jungos ekonominės politikos, 
pajungtos ginklavimuisi;

atsižvelgdami į tai, kad Lie
tuvos respublikos marionetinė 
administracija, priversta būti 
paklusni Maskvai, yra beteisė 
spręsti savo krašto vidaus ir 
užsienio reikalus; •

atsižvelgdami į tai, kad lietu
vių tautai reikia visiškai laisvos 
politinės, religinės ir kultūrinės 
saviraiškos, kuri dabar varžo
ma įvairiomis represijomis;

atsižvelgdami į tai, kad visas 
pasaulis žino, jog Sovietų Są
junga okupavo, —

mes, Lietuvos Nacionalinė 
Revoliucinė Taryba, Politinių 
Kalinių Amnestijos Internacio
nalas, Lietuvos Laisvės Kovoto
jų Sąjūdis, solidariai laikyda
miesi visų pasaulio tautų — iš
sivadavimo ir visuotinės taikos 
— siekimo tikslų, būdami Lie
tuvos pogrindyje, sudarėme vie
ningą Revoliucinį Išsivadavimo 
Frontą kovai prieš mūsų kraš
tui svetimųjų primestą mirties 
nuosprendį žūti branduolinio 
sprogimo ugnyje.

LRIF-tas kovoja už taiką ir 
laisvę, o žmogaus Teisių Dekla
raciją priima kaip savo veik
los programą. Kovodamas už 
tikslą ir trokšdamas išvengti 
tiek mūsų, tiek šiam tikslui 
prieštaraujančių pusių kruvinų 
aukų, LRIF-tas pasauliui pa
reiškia, jog tiki Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos vadovų 

(Nukelta į 6 psl.)

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. J. CARTERIS BANDO ATGAIVINTI 1973 METŲ PABAIGOJE 
nutrūkusią Ženevos konferenciją tarp Izraelio ir arabų valstybių. 
Vašingtone lankėsi Izraelio užsienio reikalų min. M. Dayanas, 
tačiau jo pokalbiai su prez. J. Carteriu ir valstybės sekretorium 
C. Vance neatnešė laukto kompromiso. Problemą sudaro Izraelio 
premjero M. Begino atsisakymas pilnu derybų partneriu Ženevo
je pripažinti Y. Arafato vadovaujamą palestiniečių PLO organi
zaciją, žydų kaimų steigimas 1967 m. kare užimtoje arabų terito
rijoje. Arabus labiausiai erzina 21 žydų kaimas vakarinėje Jor
dano upės pakrantėje, kuri anksčiau priklausė Jordanijai, ir 26 
kaimai iš Sirijos atimtose Golano augštumose. Kaimų steigimas 
perša mintį, kad Izraelis nė negalvoja tų sričių grąžinti arabams. 
Daug kam atrodo, jog Izraelis >- 
nėra linkęs atnaujinti Ženevos 
konferencijos, nes kariniu po
žiūriu jis vis dar yra gerokai 
stipresnis už Egiptą, Siriją, Jor
daniją ir Libaną. Izraelio ka
riuomenės daliniai, įsiveržę Li
bano teritorijon, užėmė šešias 
vietoves prie savo sienos, iš ku
rių jie atvirai remia dešiniuo
sius libaniečius jų susikirtime 
su kairiaisiais libaniečiais ir pa
lestiniečių partizanais. Izraelio 
karo laivai yra užblokavę Tyro 
uostą pietiniame Libane. M. 
Dayanas prez. J. Carteriui pa
siūlė neaiškią formulę Ženevos 
konferencijai, pagal kurią pa
lestiniečių atstovai, nepriklau
santys PLO organizacijai, galė
tų būti įjungti į kurios nors ara
bų valstybės delegaciją.

Arabų nuolaidos
Egipto užsienio reikalų min. 

I. Fahmis, Vašingtone aplankęs 
prez. J. Carterį, teigia, jog ara
bų valstybės pirmą kartą šio 
konflikto istorijoje yra pasiruo
šusios suteikti pilną pripažini
mą Izraeliui kaip žydų valsty
bei ir tuo būdu užtikrinti taiką 
bei jos sienų saugumą. Pana
šią mintį per amerikiečių ABC 
televizijos tinklą pakartojo ir 
palestiniečių PLO organizaci
jos vadas Y. Arafatas, remda
masis Jungtinių Tautų rezoliu
cija. Jis betgi nori, kad rezoliu
cija susilauktų specialaus papil
do, užtikrinančio palestiniečių 
teises. Konkrečiai tai reiškia 
palestiniečių valstybės įsteigi
mą vakarinėje Jordano upės pa
krantėje ir Gazos juostoje.

Parduoda žmones
R. Vokietija, atsitvėrusi nuo 

Vakarų pasaulio garsiąja Ber
lyno siena ir minų laukais, savo 
politinius kalinius pardavinėja 
V. Vokietijai jau nuo kanclerio 
K. Adenauerio laikų 1963 m. Už 
auksą, markes ir prekes V. Vo
kietija yra išlaisvinusi apie 12.- 
000 kalinių. Prieš porą savai
čių iš R. Vokietijos kalėjimų V. 
Vokietijon vėl buvo išleista 330 
politinių kalinių, kurių išlaisvi
nimas Bonnai atsiėjo apie $4 
milijonus arba po $22.000 už 
žmogaus galvą. Jų eilėse dau
giausia yra R. Vokietijos pilie
čiai, nesėkmingai bandę pabėg
ti į Vakarus, taip pat komuniz
mo kritikai ir V. Vokietijos pi- 
liečai, suimti už pabėgimų or
ganizavimą. Derybas dėl politi
nių kalinių išpirkimo bei jų pa
leidimo veda du vokiečiai advo
katai: J. Stange — V. Berlyne 
ir W. Vogei — R. Berlyne. Iš
laisvinimo kaina priklauso nuo 
kalinio vardo bei garso. Už vie
ną vokietį kanclerio H. Schmid- 
to vyriausybė komunistams yra 
sumokėjusi net $400.000, bet jo 
tapatybės neatskleidė. Dėl šios

prekybos žmonėmis kancleris 
H. Schmidtas dažnai susilaukia 
kritikos, tačiau jis visada atsi
kerta, kad ją iš tikrųjų yra pra
dėję K. Adenauerio krikščionys 
demokratai.

Pirmoji kliūtis
Prez. J. Carteris valstybės 

biudžeto direktorium buvo pa
sirinkęs savo artimą bičiulį B. 
Lance, bankininką iš Georgia 
valstijos. Jo kandidatūra betgi 
įstrigo senato komitete, susido
mėjusiame to bankininko įtar
tinomis finansinėmis operacijo
mis. Tarp visos eilės priekaištų 
yra kaltinimas, kad B. Lance 
šeima nuo 1970 m. iš jo vado
vauto Calhouno banko išima
mais pinigais savo turimą są
skaitą viršijo net $400.000. Sa
vo bičiulio B. Lance atsistatydi
nimo raštą prez. J. Carteris pri
ėmė su ašaromis akyse, teigda
mas, kad iš tikrųjų jis buvo ir 
tebėra garbingas vyras, nepa
daręs jokių nusikaltimų. B. 
Lance yra pirmas prez. J. Car- 
terio pasirinktas pareigūnas, 
kurio paslaugų jis turėjo atsisa
kyti dėl senato opozicijos.

Jungtinės Tautos
Jungtinių Tautų visumos po

sėdžiams vadovaus naujasis pir
mininkas L. Mojsovskis, Jugo
slavijos užsienio reikalų minis- 
terio pavaduotojas, pakeitęs 
ligšiolinį pirm. A. C. S. Hamee- 
dą, Šri Lankos diplomatą. Pir
majame posėdyje buvo priimti 
du nauji JT nariai — komunis
tinis Vietnamas ir Džibutis, bu
vusi Prancūzijos kolonija Afri
koje. Jungtinės Tautos, 1945 
m. savo veiklą pradėjusios su 
51-nu nariu, dabar jų jau turi 
149. Komunistinio Vietnamo 
priėmimą, triskart sustabdytą 
JAV veto teise, šį kartą rėmė 
net 105 valstybių delegacijos. 
Jų atstovai pažėrė gražių svei
kinimų, nutylėdami Vietnamo 
komunistams nemalonų gyven
tojų bėgimą į laisvąjį pasaulį. 
Rizikuodami savo gyvybėmis, 
jie bando pabėgti tolimom ke
lionėm netinkančiais laivais bei 
laiveliais. Didelis bėglių skai
čius žūsta jūroje ar būna sulai
komas Vietnamo pakrančių ap
saugos ir atsiduria kalėjimuose. 
Balso teisę Jungtinėse Tautose 
yra praradusi komunistinė 
Kambodija ir P. Afrikos res
publika dėl nesumokėto nario 
mokesčio. Kambodija, skolinga 
$35.894, teisinasi, kad už šią 
skolą atsakomybė priklauso bu
vusio prez. L. Nolo vyriausybei, 
o P. Afrikos respublika boiko
tuoja dabartinę rudens sesiją. 
Nė viena valstybė lig šiol nėra 
iškėlusi masinio gyventojų žu
dymo komunistinėje Kambodi- 
joje.
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9 RELIGINIAME GYVENIME
★ POPIEŽYSTĖS SAMPRATA 

prašoka žmogiškąjį supratimą — pa
reiškė Paulius VI susirinkusiems ti
kintiesiems savo vasaros rezidenci
joje Castelgandolfo. Jis pats negalįs 
tos sampratos išaiškinti ir duoti 
jiems tinkamą atsakymą. Popiežys
tė nesanti žmonių išsigalvotas sim
bolis, bet tikrovinė tiesa, kuri yra 
pasaulio vienybės pagrindas. Sv. Pet
ro sosto paslaptis slypi giliai Dievo 
mintyse. Paulius VI tik žmogiškai 
suprantąs, kad turi būti toks, kuris 
žmones sveikina, laimina ir prime
na jiems krikščioniškąjį pašaukimą 
bei tikslą, prašokantį ši trumpalaikį 
vargingą gyvenimą. Pas jį susiren
kančios žmonių minios jam visada 
primenančios pagarbą, baimę ir 
nuostabą keliančią Visuotinės Bend
rijos užvaizdo pareigą.

★ NĖ VIENAS NEGALI VADIN
TIS K. BENDRIJOS NARIU, jeigu 
nėra ištikimas jos mokymui, — pa
reiškė Paulius VI kitu metu tūks
tančiams žmonių, atsilankiusių į jo 
vasaros rezidenciją. Žmonės, kurie 
sakosi esą Bendrijos dalis, bet nėra 
jos mokymui ištikimi, jau yra už 
Bendrijos ribų. K. Bendrija — tai 
tikinčiųjų sambūris, išpažįstąs tikė
jimą, kuris nėra miglotas, abejingas 
ar laisvai interpretuojamas, bet nu
sižeminusiai ir džiugiai palenktas 
aiškiam K. Bendrijos mokymui.
I * POPIEŽIAUS ATOSTOGOS šią 
vasarą buvo vienos iš ramiausių. Jo 
pagalbininkai pateikdavo jam tik la
bai svarbius ir neatidėliojamus rei
kalus. Dabar Vatikane ruošiamasi 
Pauliaus VI 80-tajam gimtadieniui. 
Paskui popiežiui bus daug darbo, 
kai suvažiuos 200 vyskupų, atsto
vaujančių įvairiem pasaulio kraštam, 
į pasaulio vyskupų sinodą. Iki šiol 
popiežius visus sinodus labai atidžiai 
sekė.

★ ARKIV. PHILIP NGUYEN 
KIM DIEN, Huė arkivyskupijos va
dovas, gyvenąs komunistiniame 
Vietname, pareiškė, kad Vietname 
nėra tikėjimo laisvės. Jis tokį pa
reiškimą netikėtai padarė komunis
tų augštųjų pareigūnų susirinkime. 
Paskui to pareiškimo tekstas buvo 
kunigų perskaitytas visose jo arki
vyskupijos šventovėse. Viena šio 
teksto kopija slaptais keliais pasiekė 
Vakarus. Arkivyskupas ten komu
nistams pabrėžė, jog katalikai yra 
diskriminuojami mokyklose, darbo
vietėse, varžomi lankyti šventoves. 
Esą po “išlaisvinimo” jis girdėjęs 
apie naujosios valdžios skelbiamą 
tikėjimo laisvę ir tuo džiaugęsis, ta
čiau dabar net dveji metai praėjo, 
o tos laisvės nėra. Kunigai neturi 
judėjimo laisvės ir todėl negali ap
tarnauti tikinčiųjų. Mokyklose jau
nimui šmeižiama K. Bendrija. Kata
likai, nors ir labai kvalifikuoti, ne
gali dirbti mokyklose bei ligoninė
se. Kai jie pasiteirauja, kodėl taip 
yra, jiems tyliai atsakoma, jog gau
tų darbą, jei atsisakytų savo tikė
jimo.

★ PAMALDUS EUROPOS TIKIN
TYSIS daugiausia tikėjimo laisvės

suvaržymų patiria Sov. Sąjungoje. 
Tokią išvadą padarė dviejų tomų 
dokumentinis leidinys, skirtas JAV 
kongreso nariams. Leidinį paruošė 
Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo komisija JAV-se. Ypatingai pa
brėžiama žiauri ukrainiečių katalikų 
padėtis, nes jų Bendrija yra už
drausta. Kituose Sov. Sąjungos 
kraštuose religija irgi yra sistemin
gai žlugdoma.

★ MONS. THOMAS OTIAICH, 
53 m. amžiaus, paskirtas naujuoju 
Armagh arkivyskupu ir Airijos pri
mų. Jis užims mirusiojo kard. Wil
liam Conway vietą. Paskutiniu me
tu būsimasis arkivyskupas buvo Sv. 
Patriko kolegijos (airių semina
rijos) rektorius Maynooth mieste. Jis 
yra gimęs Armagh arkivyskupijoje 
ir labai mėgstamas vietinių kunigų. 
Armagh miestas yra S. Airijoje, ta
čiau pati arkivyskupijos teritorija 
apima ir dalį Airijos respublikos. 
Jis puikiai kalba senąja airių kalba 
ir yra aktyvus narys sąjūdžio tos 
kalbos atgaivinimui. Jis turi keltiš
kųjų studijų bakalauro laipsnį ir 
istorijos magistro laipsnį iš Dubli
no universiteto. Taipgi istorijos ma
gistro laipsnį yra gavęs Liuveno uni
versitete Belgijoje. Nuo 1953 m. jis 
dėstė istoriją Sv. Patricijaus kolegi
joje Maynooth mieste.

★ MIRTIES SUOKALBIS, kurį su
darė dr. Christian Bernard su savo 
broliu dr. Marius Bernard, buvo pa
smerktas Vatikano dienraščio “L’Os- 
servatore Romano” vedamajame. Pa
sirodo, žymusis P. Afrikos širdies 
specialistas paskelbė, kad abu su 
broliu susitarę, jei kurio gyvybė taip 
sumenkėtų, jog nevertėtų gyventi, 
tai kitas jam padėtų nusižudyti. Ve
damasis klausia žymųjį chirurgą, 
kodėl tada jis dedąs pastangas, kad 
jo pacientų širdys plaktų, ir net ki
tas širdis perkelius, jei paskui tiems 
pacientams gyvenimas pilnas sunku
mų ir nėra vilties ilgesnį laiką likti 
gyvam. Toliau vedamasis pastebi, 
jog savo 92 m. amžiaus motinos at
veju Bernard broliai pasielgę teisin
gai ir pagal krikščionišką moralę, 
kai nusprendė nenaudoti dirbtinių 
priemonių savo mirštančios ir ne
pagydomos motinos gyvybės palai
kymui. Gydytojas, anot laikraščio, 
nėra įpareigotas dirbtiniu būdu pra
tęsti nepagydomo ligonio gyvybės 
ir tokiu būdu tik prailginti jo kan
čias. Tačiau dabartinis abiejų brolių 
suokalbis einąs toliau: į tiesioginį 
prieš gyvybę pasikėsinimą, kai įvai
rios priemonės bei vaistai panaudo
jami gyvybei atimti. Tokiu veiksmu 
abu broliai bandą įteisinti krimina
linį eutanazijos veiksmą, kuris prieš
tarauja visai krikščioniškai moralei. 
Užgniaužti gyvybę vien dėlto, kad 
išgyvenamas skausmas, yra teorija, 
kuri atveria duris įvairiausiems blo
giams. Skausmas, anot vedamojo, 
nepanaikina žmogaus gyvenimo kil
numo bei vertės, o tik suteikia jam 
galimybę dar daugiau save sukil
ninti.

KUN. J. STS.

Prisidėkime prie 
Lietuvos kankinių pagerbimo

Gausiems mūsų tautos kankiniams prisiminti ir pa
gerbti Anapilio sodyboje prie Toronto, Kanadoje, stato
ma paminklinė šventovė (Lithuanian Martyrs' Church). 
Turėdami galvoje, kad kankinių pagerbimas toli išeina 
už Toronto ribų ir yra visos išeivijos reikalas, kviečiame 
visus tą projektą paremti lėšomis.

Aukas, užpildant žemiau spausdinamų atkarpą, 
siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Martyrs' Church
494 Isabella Avenue 
Mississauga, Ont. L5B 2G2 
Canada

Stambesnieji aukotojai bus atžymėti paminklinėje 
lentoje šventovės sienoje.

Lietuvos kankinių paminklinės šventovės 
finansų vajaus komitetas

Pavardė vardas.............................................................................

Adresas.................................................................. ........................
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Klaikūs praeities šešėliai ir tikrovė
, Retrospektyvus reportažas apie lietuvių- žydų santykius

ZECHARJA ČĖSNA

šio rašinio autorius yra žurnalis
tas, gimęs, augęs ir gyvenęs Lietuvo
je iki pastarųjų metų įvykių. Dabar 
gyvena Jeruzalėje ir domisi lietuvių - 
žydų problemomis. RED.

I. Žiupsnelis istorijos
Didžiai susidomėjęs seku pra

dėtą “Tėviškės Žiburiuose” dis
kusiją “Ar galima kaltinti visą 
tautą?” Būsiu labai dėkingas, 
jei ir man bus suteikta galimy
bė išdėstyti nuomonę svarstomu 
klausimu.

Tiek lietuvių, tiek ir žydų są
monėje įsitvirtino du stereotipi
niai personažai — lietuvis žyd
šaudys ir žydas enkavedistas — 
drauge keliaujantieji įvairiomis 
variacijomis per mokslinių-pub- 
licistinių straipsnių skiltis, lite
ratūrinių kūrinių puslapius ir 
neišnykstantieji iš memuarinių 
pasakojimų, mintinių ir rašyti
nių. Abu šie amžini, tarsi Ahas- 
feras, personažai, neatstovau
jantieji mūsų tautoms, deja, 
tikrovėje egzistavo, ir čia pat 
būtina pabrėžti, kad jie anaip
tol neatspindi lietuvių-žydų 
bendrabūvio normų, susiklos
čiusių per daugiau kaip 500 me
tų laikotarpį. Antra vertus, ne
norėčiau sutikti su ponios Gert- 
nerienės tvirtinimu, esą reikėtų 
vienu brūkšniu nubraukti pra
eitį, temdančią nūdieną, ir at
versti naują, švarų puslapį. Pra
eities šešėliai, tarytum klaikios 
vidurnakčio šmėklos, lydės mus 
— lietuvius ir žydus — dar il
gą laiką.

♦ * *
Sykį ėmę raustis istorinėje 

praeityje, pradėkime nuo vidur
amžių. Vilniaus universiteto ir 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
fonduose buvau užtikęs doku
mentus, patvirtinančius prielai
dą, esą atskiros žydų bendruo
menės egzistavo Lietuvoje dar 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 
valdymo metais, atseit, pusant
ro šimto metų prieš garsiosios 
Vytauto Didžiojo Privilegijos, 
duotos žydams, paskelbimą. Ši
tas faktas įrodo lietuvių toleran
ciją kitataučių atžvilgiu, nes 
priešingu atveju žydai be juridi
nių garantijų nebūtų drįsę kur- 
dintis krašte, kurio civilizacijos 
lygis ekonominių galimybių 
prasme buvo žemesnis, negu ki
tų ano meto Europos valstybių. 
Vytauto Didžiojo Privilegija, pa
skelbta Lietuvos valstybingumo 
klestėjimo metais, juridiškai 
įtvirtina ir atspindi tradicinę 
lietuvių toleranciją.

Būtina pabrėžti, kad žydų tei
sinis statusas Didžiojoje Lietu
vos Kunigaikštystėje buvo žy
miai tvirtesnis, negu ano meto 
kaimyninėse Rytų Europos vals
tybėse. Tiesa, vėliau, po Liubli
no Unijos (1569 m.) žydų teisės 
buvo gerokai apkarpytos ir su
siaurintos įvairiomrls pataiso
mis, prikergtomis prie Vytauto 
Didžiojo Privilegijos. Karaliaus 
Aleksandro valdymo metais žy
dai (1506 m.) buvo iš Lietuvos 
išvaryti, bet po kelerių metų, 
Lietuvos didikų verčiamas, ka
ralius Aleksandras grąžino pa
bėgėlius ir padėjo jiems valsty
bės iždo lėšomis iš naujo kur- 
dintis Lietuvoje. Tokio prece
dento Rytų Europos žydų bend
ruomenių istorijoje nėra buvę!

* * ♦
Grįžkime iš viduramžių į 19- 

ąjį amžių ir 20-ojo amžiaus pir
mąjį dešimtmetį. Lietuva — ca
rinės Rusijos imperijos dalis. 
Prasideda tautinio atgimimo lai
kotarpis. Neabejotinai būta tais 
laikais nemaža lokalinio pobū
džio susidūrimų tarp lietuvių ir 
žydų, tačiau jų negalima lyginti 
su kruvinais pogromais Odeso
je, Kišiniove, Ukrainos miestuo
se ir miesteliuose bei toje Len
kijos dalyje, kuri tuo metu pri
klausė Rusijai. Kaikurie to lai
kotarpio lietuvių kultūros vei
kėjai, tokie kaip vyskupas Mo
tiejus Valančius ir Vincas Ku
dirka, savo kūriniais kurstė an
tisemitines nuotaikas, tačiau vi
sumoje Lietuvos žydų padėtis 
buvo žymiai geresnė, negu Ru
sijos, Ukrainos, Moldavijos ir 
Lenkijos žydų, persekiojamų ca
ro valdininkų ir vietinių antise
mitų. Statistikos duomenys liu
dija, kad žydų emigracija iš ca
rinės Rusijos daugiausia palietė 
Ukrainos ir Moldavijos žydų 
bendruomenes, iš Lietuvos gi 
žydų 19-ojo amžiaus gale ir 20- 
ojo amžiaus pradžioje išvyko 
maždaug tiek pat, kiek ir lietu
vių (proporcingai gyventojų 
skaičiui), kuriems carinėje Ru
sijoje taip pat nebuvo saldu.

* ♦ *
Lietuvių - žydų bendrabūvio

norrrfos nepriklausomojoje Lie
tuvoje buvo gana tiksliai api
brėžtos valstybės įstatymais, pa
sižymėjusiais liberalumu ir pa
kantumu. Lietuvos vyriausybės, 
tiek demokratinės, egzistavu
sios iki 1926 m. karinio pervers
mo, tiek ir tautininkų režimo 
valdymo laikotarpiu, skatino 
kultūrinę žydų autonomiją. Vys
tėsi ir klestėjo plačiai išsišako
jęs pasaulietiškų ir religinių 
švietimo įstaigų tinklas, spauda, 
bibliotekos su gausiais knygų 
jidiš ir hebrajų kalbomis fon
dais, aktyviai plėtojo savo veik
lą įvairių krypčių visuomeninės 
organizacijos, egzistavo sinago
gos, teatras, žydų našlaičių prie
glaudos ir senelių namai, ligo
ninės ir kitos Įstaigos. Lietuvos 
vyriausybė, nepriklausomai nuo 
jos partinės-politinės orientaci
jos, rėmė žydų nacionalini išsi
vadavimo judėjimą SIONIZMĄ 
ne tik repatriacijos Į tuometinę 
Palestiną — Izraelio kraštą pras
me. Valiutiniai įstatymai griež
tai draudė Lietuvos piliečiams 
ir organizacijoms siųsti pinigus 
į ■užsienį, tačiau žydų nacionali
nio fondo KEREN KA.IEMET 
surinktos lėšos, skirtos žydų ko
lonijų kūrimui Izraelio krašte, 
buvo netrukdomai pervestos į 
tuometinės Palestinos bankus.

* * *
Žinoma, nereikėtų vaizduoti 

kaip idiliją nepriklausomosios 
Lietuvos vyriausybės politiką 
žydų atžvilgiu. Simetrijos dėlei 
būtina priminti ir namaža juri
diškai įteisintų diskriminacijos 
faktų. Pavyzdžiui, žydams buvo 
uždrausta Lietuvoje įsigyti ir 
dirbti žemę, jiems buvo nevalia 
tarnauti valstybės aparate, likti 
virštamybiniais kariuomenėje 
ir juo labiau tapti kadriniais ka
rininkais. Ir visa tai, nepaisant 
svaraus indėlio, žydų Įnešto ne
priklausomybės kovose ir ku
riant Lietuvos liaudies ūkio pa- 
gindus.

Santykiai tarp gyventojų — 
lietuvių ir žydų — buvo pradžio
je geri, bet trečiojo dešimtme
čio antrojoje pusėje jie ėmė 
sparčiai blogėti. Prisiminkime 
verslininkų sąjungos kurstomą
ją veiklą, neramumus Marijam
polėje, kuriuose aktyviai daly
vavo ir vietinė įgula, viešą dis
kusiją apie numerus clausus įve
dimą augštoslose mokyklose, 
studentų muštynes Vytauto Di
džiojo universitete ir kitus, švel
niai tariant, nemalonius epizo
dus.

Lietuvių - žydų santykių krizė 
pasiekė kulminaciją 1939 m. po 
Klaipėdos krašto atplėšimo, 
Lenkijos ultimatumo ir ypač po 
Ribbentropo - Molotovo plėši
kiško sandėrio dėl “ketvirtojo” 
Lenkijos ir Lietuvos (taip pat 
Latvijos ir Estijos) padalinimo. 
Tiek lietuvių, tiek ir žydų visuo
menės mąstančioji dalis supra
to, kad nepriklausomosios Lie
tuvos egzistavimo dienos suskai
čiuotos. Visos trys Pabaltijo 
valstybės atsidūrė tarp galingų 
girnų. Liūdna, bet neišvengia
ma. Ateitis niūri: ar vokiečiai- 
naciai, ar rusai - bolševikai už, 
grobs Lietuvą. Kitokių alterna
tyvų toje konkrečioje istorinėje 
situacijoje, deja, nebuvo.

* * *
Iš dviejų blogybių lietuvių vi

suomenė buvo linkusi pasirinkti 
vokiečių - nacių okupaciją ar 
primestą 'globą. Kraštutinės 
grupuotės puoselėjo viltį bent 
iš dalies išsaugoti Lietuvos vals
tybingumo formas Trečiojo Rei

cho paunksnėje. Buvo nemaža 
kalbų apie hortistinės Vengrijos 
pavyzdį, gi optimistai svajojo 
apie paktą, panašų į Vokietijos- 
Rumunijos sutartį. Lietuvių vi
suomenė buvo tikra, kad vokie
čių - nacių okupaciniai valdžios 
organai nesikėsins į privačią 
nuosavybę, valstiečiai ir toliau 
valdys savo ūkius, Katalikų Baž
nyčios veikla nebus apribota, in
teligentai, tiek tarnaujantieji 
valstybės aparate, tiek ir besi- 
verčiantieji privačia praktika, 
pilnai išsaugos savo pozicijas 
visuomenėje.

Žydai savo ruožtu nė kiek ne
abejojo, kad vokiečių - nacių 
okupacija anksčiau ar vėliau pa
sibaigs 300.000 žydų (jų tarpe ir 
Vilniaus krašto žydų) sunaikini
mu. Žydų pabėgėlių iš Lenkijos 
pasakojimai sėjo siaubą. Todėl 
visiškai suprantamas ir pateisi
namas visuotinis žydų pasitenki
nimas rusų - bolševikų įsiverži
mu į Lietuvą 1940 m. vasarą. 
Tai anaiptol nereiškia, kad di
džioji dauguma Lietuvos žydų 
buvo sužavėti “tarybinio gyve
nimo būdu”, kad bolševizmas 
atitinka žydų nacionalinius ide
alus. Kaip tik priešingai! Komu
nistai likvidavo Rusijos, Ukrai
nos ir Baltgudijos žydų kultū
rinę autonomiją ir jos įstaigas 
jau pirmaisiais porevoliuciniais 
metais. Jevsekcijos komisarų 
siautėjimas niekad nebus mūsų 
pamirštas ir atleistas.

Sovietų Sąjungos vyriausybės 
antisionistinės pozicijos buvo 
Lietuvoje gerai žinomos jau ta
da. Jos, beje, iki šiol nepasikei
tė. Bolševizmas žiauriai susido
rojo su visomis vadinamosiomis 
“buržuazinėmis klasėmis”. Toks 
likimas laukė ir žydų krautuvi
ninkų, privačių amatininkų, juo 
labiau stambių pirklių, įmoni- 
ninkų, bankininkų ir t.t. Niekas 
neabejojo ir tuo, kad žydų reli
ginių, visuomeninių ir kultūros 
veikėjų irgi nelaukia gardūs py
ragai. 1941 m. birželio 13 d. trė
mimo akcijos metu iš Lietuvos 
buvo ištremta 35.000 žmonių, iš 
jų apie 15.000 žydų. Taigi, nuo
šimčiais skaičiuojant, žydų nu
kentėjo šioje bolševikinio tero
ro akcijoje žymiai daugiau.

Ir visdėlto “tarybinis gyveni
mo būdas” žydų požiūriu buvo 
mažesnė blogybė, negu nacių 
deklaruojamas totalinis išnaiki
nimas. Prieštaraujantieji intere
sai — štai kas privedė prie lie
tuvių - žydų konflikto, pasireiš- 
kusio 1939 m. aštrios polemikos 
forma spaudoje, paniučių svetai
nėse, Konrado ir Monikos kavi
nėse. Po sovietinės armijos in
vazijos konfliktas įgavo agresy
vų pobūdį ir pasibaigė kruvino
mis skerdynėmis vokiečių - na
cių okupacijos metais.

Šalia to, nereikėtų ignoruoti 
ir tos aplinkybės, kad Lietuvoje 
buvo nemažai žmonių, tiek lie
tuvių, tiek ir žydų bei kitų, re
miančių ar pritariančių komu
nizmo siekiams. Sunku šiandien 
nustatyti, kiek būta tokių kai
riųjų pažiūrų žmonių, tačiau rei
kia objektyviai pripažinti, kad 
manifestacijos Kaune bei kituo
se miestuose sovietinės armijos 
invazijos proga buvo gana ma
siškos. Jose, beje, dalyvavo lie
tuviai, žydai, vietiniai nišai ir 
net lenkai.

(Bus daugiau)

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

2019 YONGE ST , Toronto 7 Itorp Dovisvillc ir Eglmton 
Tel 487-2147, vokoron 445-8955

Mcistriskos dorbos, puikus lietuviški projekto!
estų paminklų bendrove

Mirus brangiam mano broliui 
Albinui Raciborskui, t

priimkite nuoširdžiausią mano padėką visi, kurie ra
mino mano skausmą žodžiais, užuojautomis laikraš
čiuose bei laiškuose ir aukojo šv. Mišias.

Ypatinga mano padėka NPM vienuolijos vadovei 
seseriai Margaritai, seserims — Augustai, Apolinarai, 
visoms seselėms ir visiems vienuolyno rezidencijoje esan
tiems, kurie nepaliko manęs vienos liūdėti, tęsiant 
atostogas seserų sodyboje Putname.

Visiems nuoširdžiai dėkinga — 
Jūsų Elzbieta Kardelienė

Montreal ,Que.

Padėka
S.m. liepos 31 d. mano mylimam vyrui
a. a. Pranui Kalvaičiui

užbaigus šios žemės kelionę, patyriau daug nuoširdaus 
paslaugumo iš savo tautiečių.

Reiškiu gilią padėką didžiai gerbiamiems dvasiš
kiams už atnašautos šv. Mišias, maldas ir palydėjimą 
j amžiną poilsį, lankiusiems velionį laidotuvių namuose, 
visiems dalyvavusiems šv. Mišių aukoje, karstanešiams, 
vargonininkui ir visiems palydėjusiems amžinybėn.

Gilus ačiū už užprašytas šv. Mišias, gėles, ir pa
reikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per radiją.

Nuoširdžiai dėkoju brangiems draugams, bičiu
liams, artimiesiems už visokeriopą pagalbą ir paguodą, 
nes Jūsų nuoširdumas teikė man jėgų gilaus skausmo 
valandose.

Liūdinti žmona Stefanija

Mylimai MAMYTEI 
Amerikoje mirus, 

dukrai SOFIJAI JUREVIČIENEI su šeima nuošir

džių užuojautų reiškia —

P. A. Lackai

Mylimam broliui 
FELIKSUI

Lietuvoje mirus, ONUTĘ DAČKIENĘ su vyru ir 

kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame —

L. M. Malinauskai
E. R. Draudvilai

Mylimai MAMYTEI
Amerikoje mirus,

jos dukras JUREVIČIENĘ ir BIRGIOLIENĘ bei 

jų šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame —

A. ir B. Chamsitzis

A+A
Feliksui Judvičiui

Lietuvoje mirus, seseriai ONAI DAČKIENEI, jos 
vyrui STASIUI bei visiems giminėms Lietuvoje 
liūdesio valandoje teškiame gilių užuojautų —

Z. Martinaitienė 1 J. Žadeikis
S. V. Vaitkai

A+A 
Feliksui Judvičiui

Lietuvoje mirus, seseriai ONAI DAČKIENEI, jos 
vyrui, seserims ir broliui Lietuvoje reiškjame gilių 

užuojautų —

J. L. Kvederiai
E. Kvederienė

furniture

PILNAS
NAMU

v

APSTATYMAS

Nemokamas pristatymas 
į namus.

S. Z. Rėvai

* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai

* Sald\tuxai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt

į

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



Kanados “Aidas” šiltoje Venecueloje
AELKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Prieš porą mėnesių žinojome, 
kad mergaičių choras “Aidas”, 
vadovaujamas V. VerikaiČio, at
važiuos i Venecuelą. Tai buvo 
antras lietuvių choras, aplankęs 
Venecuelos lietuvius beveik per 
30 metų. Prieš 6 metus lankėsi 
Čiurlionio choras, vad. A. Mi
kulskio. Čiurlionio choras buvo 
iškviestas privačios a.a. Jurgio 
Bieliūno iniciatyvos dėka.

Pirmieji rūpesčiai
Ši maloni žinia kaip žaibas 

perlėkė visą mūsų lietuvių kolo
niją. Bendruomenės pirm. Vla
das Mažeika, neseniai išrinktas, 
vos spėjęs atsisėsti į pirminin
ko kėdę, pradėjo darbą dideliais 
užsimojimais. Tai nebuvo eilinis 
Bendruomenės veiklos reikalų 
darbas. Tuojau reikėjo išspręsti 
choro dalyvių apgyvendinimo, 
transporto ir salės klausimus. 
Pirmininko žmonai, bėgiojusiai 
po Karako viešbučius dvi die
nas, atrodė, jau pasisekė iš
spręsti apgyvendinimo klausimą 
— gavo vietą Avilos kalne, 1.500 
metrų augštumoje, gana vėsioje 
gamtoje, kur yra Įrengtas pra
bangus Humbolto viešbutis. De
ja, vėliau atsirado transporto 
kliūčių, ir klausimas atpuolė. 
Vėl naujas rūpestis. Pagaliau šį 
reikalą išsprendė J. Bieliukai- 
tė, kuri dirba turizmo sąjungo
je. Sukombinavo turistinius bu
tus prabangiame “Anauco Hil
ton” viešbutyje.

Kaip paprastai, sunkiausi vi
sų parengimų darbai tenka Jū
ratei Statkutei - de Rosales. Ji 
ilgai važinėjo jieškodama sa
lės. Dauguma salių vasaros me
tu remontuojamos. Karinės 
aviacijos patalpose buvo paža
dėta salė, dvi savaites prieš kon
certą sutikimas liko atšauktas. 
Ir vėl likome be salės, o laiko 
labai mažai. Pagaliau ir šis rei
kalas po didelių bėgiojimų pa
sisekė Jūratei išspręsti.

Pirmas koncertas įvyko “Bel
las Artės” muzėjaus koncertų 
salėje. Žmonių šiame koncerte 
nebuvo daug, nes šiokiadienis, 
vasaros atostogų metas, dauge
lis lietuvių buvo išvažinėję. 
Antras koncertas įvyko priva
taus, bet prabangaus klubo 
“Puerto Azul” (mėlynasis uos
tas) patalpose. Ten viena akcija 
kainuoja 20.000 dolerių. Klubas 
yra apie 50 km nuo Karako prie 
Karibų jūros pakraščių. Norė
dami sumažinti choro “Aido” iš
laidas, transportą į tolimą klubą 
atliko lietuvių kolonijos tautie
čiai, turintieji savo automobi
lius. Jaunimo pirmininkas Aras 
Mažeika sukombinavo sunkveži
mį išvežiojimui choristų laga
minų.

Mieste ir apylinkėse
Po pirmo koncerto sekančią 

dieną, penktadienį, visi karakie- 
čiai, kurie buvo nusistatę pra
leisti visą dieną su choristėmis, 
9 v.r. buvo laukiamojoje vieš
bučio salėje. Pasiėmę po 3-4 ke
leivius, išvyko kelionėn, atsi- 
klausdami svečių kas ką norėtų 
pamatyti. Kaikuriuos nuvežėme 
ir toliau, keliasdešimt kilomet
rų už Karako miesto ribų, supa
žindindami svečius bei viešnias 
su kalnuotos Karako gamtos pa
kraščiais, kur galėjo stebėti 
jiems nematytos džiunglių aug
menijos susipynimą. Vėliau, pa- 
važinėję po miestą, leidomės že
myn į pajūrį, į klubo Puerto 
Azul patalpas. Ten gali įeiti tik 
klubo nariai ir jų rekomenduo
ti svečiai. Klubas turi milijoni
nių sumų vertės patalpas su vi
sais patogumais: daugiaaugščius 
namus, jachtoms įplaukimo ir 
išplaukimo uostą, puikią teatro 
salę. Medžių pavėsyje, tik keli 
metrai nuo ošiančios jūros pa
kraščių, susipynusių bambukų 
užuovėjoje svečiai ir viešnios 
galėjo atsigauti po gastrolių ke
lionės, kvėpuodami gaivinančiu 
Karibų jūros oru. Nakties me
tu, vaikščiodamas jūros pakraš
čiais, galėjai žavėtis puikiu uos
to apšvietimu.

Spauda netylėjo
Venecuelos spauda savaitę 

prieš choro atvykimą išspausdi
no gražiai paruoštus Jūratės 
Statkutės straipsnius apie Ha
miltono mergaičių chorą “An
das”. Prie visų straipsnių buvo 
pridėtos taip pat ir nuotraukos. 
Štai tie laikraščiai: “Universal”, 
rimčiausias dienraštis, turįs 
apie 100.000 tiražą, “El Mundo”, 
popietinis laikraštis su 150.000 
tiražu, “Religion”, katalikų ku
nigų leidžiamas laikraštis, “Dai
ly Journal”, amerikiečių laik
raštis. Visi tie straipsniai buvo 
paskelbti Jūratės gerų pažinčių 
dėka. Taip pat žurnalas “La Se- 
mana” kultūros fondo pirminin
ko Juozo Menkeliūno rūpesčiu 

įdėjo straipsnį su nuotrauka.
Tūkstantis koncerte

9 v.v. Karibų jūros pakraš
čiuose įvyko antras koncertas, 
kuriame dalyvavo turbūt apie 
1.000 asmenų. Klausytojai salė
je nebetilpo. Buvo matyti sėdint 
ant kilimų daug jaunimo. Pro
grama buvo labai graži, įdomus 
dainų sugrupavimas. Kaikurios 
dainos linksmos, nes P. Ameri
kos gyventojai nemėgsta liūdnų 
dainų. Nežiūrint pajūrio drėg
mės apgadinto fortepijono, pasi
sekimas buvo didelis. Visur jau
tėsi stipri ir rūpestinga solisto 
VerikaiČio ranka. Kiekviena dai
nuojama daina paliesdavo gi
liausias mūsų sielos stygas. Ne
suklysiu turbūt sakydama, kad 
ir labiausiai užkietėjusią širdį 
sujaudino. Sol. V. Verikaitis sa
vo patrauklia ir laisva laikyse
na scenoje atkreipė klausytojų 
dėmesį į save. Kaip “Aido”, taip 
ir sol. V. VerikaiČio dainavimas 
vienas kitą papildė. Abu vieno
dai buvo reikalingi ir, rodos, 
vienas be kito negalėtų apsieito. 
Baritono balsas P. Amerikoje 
labai retai girdimas, nes daugu
ma dainininkų yra tenorai.

Jūratės Statkutės pranešinė- 
jimas koncerto programos taip 
pat buvo labai geras, nes ji mo
ka puikiai ispanų kalbą ir gali 
duoti humoristinio atspalvio. 
Ypač patiko publikai V. Veri
kaiČio išsireiškimas, esą jis tik 
vakar atvažiavo į Venecuelą ir

Kanados lietuvaičių choras, vadovaujamas soL VerikaiČio, koncertuoja Venecueloje— labai puošnioje saleje

SPALIO PRAEITIES ŠEŠĖLIS
STEPAS VARANKA

Artinantis spalio mėnesiui, 
nenoromis mintyse atgyja Spa
lio 9-ji — Vilniaus netekimo 
diena. Šiais metais ji išpuola 
sekmadienį. Tai gera proga, 
esant maldos namuose, pasi
melsti ir prisiminti žuvusius ir 
nukentėjusius dėl Vilniaus, 
melsti Augščiausiąjį, kad atei
tyje lieutviai nežūtų ir neken
tėtų dėl jiems priklausančios 
sostinės. Nėra pasaulyje kitos 
valstybės, kuri savintųsi sveti
mos valstybės sostinę.

Tiesa, skaudžios dienos jau 
seniai prabėgo, užaugo naujos 
kartos, bet Vilnius ir dabar nė
ra laisvas. Jis ir toliau yra oku
pacijoje — ne lenkų, o rusų.

Pavojai dėl Lietuvos sostinės 
Vilniaus nesibaigia. Jie reiškia
si bemaž visoje lenkų pasaulio 
išeivijoje, lenkų tremties vy
riausybėje ir net pačioje dabar
tinėje Lenkijoje. Paskutiniai
siais laikais pradeda reikštis 
naujos organizacijos ir įvairios 
grupės, kurios vis garsiau šau
kia, kad Vilnius yra neatskiria
ma Lenkijos valstybės dalis. 
Jaunimas ir toliau yra skiepi
jamas mylėti tą “mielą” Pil
sudskio miestą.

Kanadoje spausdinamas “Kre- 
sowiak” biuletenis, kurį leidžia, 
“Aliance of the Polish Eastern 
Provinces Occupied by Soviet 
Russia” Britų Kolumbijos sky
rius.

Leidinyje ši organizacija nuo
lat kelia Vilniaus ir Lvovo pri
klausomumą Lenkijai, smerkia 
tuos tautiečius ir organizacijas, 
kurios pusbalsiai Vilnių ir Vil
niaus kraštą pripažįsta ar “ati
duoda” Lietuvai. “Kresowiak” 
sako, esą jų organizacija remia 
Londono vyriausybės pasisaky
mus ir politiką, liečiančią rytų 
žemes. Toji organizacija yra 
Kanados Lenkų Kongreso na
rys. Mūsų svajotojams tai tu
rėtų būti aiškus atsakymas, kas 
ateityje laukia mūsų sostinės 
Vilniaus. Mes neturime tiek or
ganizacijų, ratelių, būrelių, ko
vojančių dėl Vilniaus priklau
somumo Lietuvai, kiek lenkai 
jų turi visame pasaulyje. Ame
rikoje tie būreliai pasivadino 
“Milosnikow Wilna” — Vilniaus 
mylėtojų. Europoje, Australijo
je ir kitur organizacijos, kurios 

nesuspėjo ‘išmokti ispaniškai.
Pasirodžius choristėms sceno

je, pamatėme jaunų tik ką pra
žydusių gėlių puokštę, reprezen
tuojančią mūsų tautą savo puoš
niuose margi} gėlių apdaruose. 
Visi mergaičių drabužiai buvo 
gražūs, gyvų, jaunatviškų spal
vų, skoningai pasiūto. Jie teikia 
choristėms rimtą, klasikinį at
spalvį.

“Aidą” pagerbė savo atsilan
kymu Kanados ambasadorius p. 
Rousseau su žmona ir kultūros 
reikalų attache latviu kilmės 
Percy Obols iš Toronto miesto.

Rengėjų talka
Dėkojame tautiečiams, kurie 

prisidėjo darbu prie koncertų 
surengimo: Jūratei Statkutei, L. 
Bendruomenės pirm. Vladui 
Mažeikai, jo žmonai, kuri visą 
dieną rūpinosi Puerto Azul pa
talpose tinkamu maisto paruo
šimu, Elenai Nelsaitei, J. Bie- 
liukaitei, Broniui Deveikiui, 
gydytojui Povilui Dambravai, P. 
Krikščiūnui, Evai Nelslenei, J. 
Vaisiūnui, dr. J. Klovaitei, dr. 
Irenai Trinkūnaitei - Vanags, 
Zavadzkui iš Valencijos miesto, 
Nijolei Mažeikienei, Elzbietai 
Kazimierėnaitei, kuri dirba lėk
tuvų bendrovėje, už sutvarkymą 
be eilės dokumentų, Gediminui 
Orentui už puikias įteiktas gė
les po abiejų spektaklių. Kultū
ros Fondo pirm. Juozas Menke- 
ilūnas įteikė puikų medžio dro
žinį ir “Keliaujantį muzikantą”. 
Karakiečiai, kur tik galėjo,

savinasi Vilnių, turi visokius 
pavadinimus.

Mes, lietuviai, kažkodėl Vil
niumi perdaug nesirūpiname, 
mums atrodo, kad dėl Vilniaus 
ateities nėra baimės. Taip iš 
tikrųjų nėra.

Visada, ypač spalio mėnesį, 
atsiminkime ir budėkime, kad 
ateityje užsienio spaudai nerei
kėtų skelbti tokių Lietuvai liūd
nų pranešimų, kaip štai Angli
jos “The TIMES” 1920. 10. 10 
paskelbė:

VILNA OCCUPIED BY 
POLES
----- o------

A MILITARY COUP
(FROM OUR CORRESPONDENT.)

KOVNO, Oct. 10.
Vilna was occupied by Polish 

troops on Saturday afternoon. 
Details are lacking, but there 
has been a wholesale exodus of 
the native population.

October 9. — The Lithuanian 
Government evacuated Vilna on 
Friday at almost a moment’s 
notice, in view of the continued 
enemy advance. The Entente 
Representatives assumed the 
local administration, the chief 
of the French Military Mission, 
Colonel Reboul, being appoint
ed Governor. Under the exist
ing conditions of disorganiza
tion it is difficult here to as
certain the exact position, but 
according to the latest military 
bulletins Lithuanian troops suc
ceeded at least temporarily in 
repulsing the enemy when he 
was alredy only a few miles 
from Vilna. Kovno ir now over
whelmed with refugees who, in 
panic, abondoned Vilna, leaving 
by train, in carts, or on foot. 
The foreign consuls return to 
Kovno on Monday, since, even 
if the hostile attempt is com
pletely checked, it is unlikely 
that the Government will again 
remove to Vilna till the question 
of the possession of the city is 
finally decided.

★ * *

Kaip matome, nei sąjungi
ninkės valstybės, nei galingi 
kaimynai Lietuvai Vilniaus grą
žinti nepajėgė ar nenorėjo. 
Prancūzija rėmė Lenkijos poli
tiką ir pretenzijas į svetimas 
žemes. Ji norėjo turėti stipres

stengėsi sumažinti choristų da
lyviams išlaidas. J. Klovienė su
pirko didelę dalį maisto ir, pri
gaminus krūvas sumuštinių bei 
kitokio maisto, sudėjo butų šal
dytuvuose.

Iki pasimatymo
Kiekvienas toks ar kitoks me

niškas pasirodymas mūsų pa
dangėje atpalaiduoja mus nuo 
pilkos gyvenimo kasdienybės, 
ypač jaunimą sustiprina tautiš
kai. Mūsų jaunimas matė, kaip 
tokių pat jaunų mergaičių gru
pė, meniškai paruošta, gali pasi
rodyti be jokios baimės ir žavė
to klausytojus betkokiame pa
saulio krašte.

Mes įvertiname labai choris
čių darbą ir pasiruošimą tokiam 
dideliam žygiui. Neturėjome 
abejonių, kad gražių lietuviškų 
dainų aidas gražiai nuskambės 
tropikų padangėje. Mūsų padė
ka tebūna jums moralinis atpil
das už tokį puikų pasirodymą. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
šio gražaus choro vadovui solis
tui V. Verikaičiui už taip pui
kiai paruoštą koncerto progra
mą. Jo stipri meniška pajėga 
jautėsi visose dainose. Pirmame 
koncerte galėjome grožėtis jau
no pianisto J. Govėdo akompa- 
navimu. Labai gražiai skambėjo 
operų arijos.

Choristėms palinkėjome lai
mingos kelionės, nesakėme su
diev, bet iki greito pasimatymo 
prie Karibų jūros pakraščių ...

nį sąjungininką prie rytinių 
sienų. 1918 m. lapkričio 27 d. 
politinio departamento direkto
rius Bertelolis pasakė lenkų 
premjerui Romanui Dmows- 
kiui, esą Prancūzijai priimtinas 
betkoks Lenkijos “fait accom
pli” — įvykęs faktas. Vėliau ir 
Pilsudskis laikėsi to principo 
(Lenkijos Tautinio Komiteto 
posėdžio protokolas nr. 160, 
1918. 11. 28).

* * *
Šiais laikais tarptautinė padė

tis reikalauja, kad pavergtieji 
nebūtų susiskaldę savo tarpe, 
siekiant sau nepriklausomybės. 
Tačiau iš kitos pusės, neturime 
būti naivūs, kad iš tų paverg
tųjų, kurie atgaus laisvę, vėliau 
niekas nesikėsinsis į mūsų lais
vę ir mūsų sostinę. Padėtis 
šiandieną reikalauja bendros ir 
vieningos pavergtųjų veiklos. 
Todėl turime budėti ir veikti, 
kad Spalio 9-oji daugiau nepa
sikartotų.

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Devintajame ateitininkų kongrese Klevelande. Iš kairės: Jonas Pabedinskas, p. Pabedinskienė, ateitininkų fede
racijos vadas dr. Petras Kisielius Nuotr. J. Kuprio

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

A. LEMBERGAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ateities vizija
Abiejų neseniai iš Lietuvos 

atvykusių disidentų mintis pa
pildė ir pratęsė Anglijoje gyve
nantis dr. Stasys Kuzminskas, 
ekonomistas, buvęs diplomati
nės tarnybos narys. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos ateities proble
mas ramiai, sklandžiai, pateik
damas savo giliai išmąstytas 
mintis, kaip tikras gražbylys. Ki
tokia, mažiau vykusia forma 
perteiktos jo mintys būtų leng
vai sudariusios politinio ekstre
mizmo įspūdį, nes kalbėtojas ra
gino pasiruošti sutikti ateitį su 
maksimaliniais reikalavimais, 
užtikrinant prisikelsiančiai Lie
tuvai Gardiną, Suvalkus ir Ka
raliaučių. Kiekvienas lietuvis, 
anot dr. Kuzminsko, turi gerai 
įsidėmėti, kad 1920 m. taikos 
sutartimi nustatytoji Lietuvos 
siena yra “paskutiniai Lietuvos 
apkasai”. Tuos apkasus galima 
apginti tik atitinkamai nuteikus 
pasaulį, su kurio pagalba bus 
nustatomos sienos. Paskaitinin
kas reiškė nepasitenkinimą kai- 
kuriais neatsargiais ir perdaug 
nuolankiais mūsų spaudos ir po
litinių veikėjų pareiškimais, 
įžiūrėdamas juose istoriškai su
sidariusį menkystės jausmą. Se
novėje, jodami iki Juodosios jū
ros, Dono ir Maskvos, lietuviai 
buvo savo simboliu pasirinkę 
Vytį, kuris išreiškė jų dinamiš
kumą ir narsą gainioti ir vytis 
priešus. Vėliau, atsitraukę nuo 
Dono iki Punsko, anot paskaiti
ninko, tie patys lietuviai iškeitė 
Vytį į Smūtkelį, kurį autorius 
vertina čia ne kaip religinį sim
bolį, bet kaip tautinės dvasios 
įvaizdį, išreiškiantį jos pesimiz
mą, užsidarymą, bejėgiškumą. 
Aišku, jog kalbėtojas įtaigiai ra
gino lietuvus sugrįžti prie Vyčio 
(kurį krikščioniškai galima įsi
vaizduoti šv. Jurgiu), atskleisti 
dinamines lietuvybės jėgas. Jis 
prašė jokiu būdu to nelaikyti 
kokia nors krikščionybės kriti
ka, nes ir Bažnyčia galinti ir tu
rinti vesti lietuvių tautą nauju 
dinamizmo keliu. Jam Lietuva 
— rožė, kurios žiedą ir spyglius 
augina gabios ir darbščios lietu
vių rankos: kvapus žiedas, kad 
skleistų meilę ir idealizmą, o 
spygliai, kad priešas rožės ne
liestų.

Tarptautinėje plotmėje
Diplomatas ir teisininkas dr. 

Albertas Gerutis akademiškai ir 
dalykiškai išnagrinėjo Lietuvos 
ir Pabaltijo valstybių okupaci
jos nepripažinimą ir jų dabarti
nę padėtį tarptautinės teisės 
šviesoje. Šiandien tarptautinės 
teisės veikalai, nagrinėdami 
aneksijos problemas, daug vie
tos skiria Pabaltijo valstybių at
vejui. Tokiu būdu mūsų nelem
tos prisidėjo prie tarptautinės 
mokslo pažangos. Tokia buvo 
dr. Geručio paskaitos išvada.

Jaunimo kongresas
Santūri, dalykiška ir aiškiai 

aprėžta buvo ir sociologijos ma
gistro Vinco Bartusevičiaus pa
skaita, skirta pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso tikslams nu
statyti. Kiekvienas kongresas, 
teigė paskaitininkas, yra būsi
mų įvykių laukimas. Deja, įvy- 
kusieji trys PLJ kongresai rė
mėsi tik šūkiais, kilniais norais, 
bendrybėmis, o konkrečios dar
bų programos nei tikslų neturė
jo. Bartusevičiaus nuomone, ir 
būsimo ketvirtojo kongreso ruo
ša dar nepažadino reikiamo tiks
lų svarstymo, kuris turėtų pra
sidėti jau prieš kongresą, atsi
žvelgiant: 1. į jaunimo realią pa
dėtį, 2. į išplaukiančius iš jos 

programinius tikslus ir 3. prie
mones jiems įgyvendinti. Prieš- 
kongresinių svarstymų svarbą 
paskaitininkas motyvavo ketu
riais argumentais: 1. reikalu 
prisitaikyti prie besikeičiančių 
gyvenimo sąlygų ir problemų 
(vakarykštės temos jaunimo ne
jaudina), 2. sudaryti sąlygas at
einantiems naujos kartos žmo
nėms pakeisti pasitraukiančiuo
sius iš gyvenimo, 3. taupiau ir 
racionaliau elgtis su turimų ri
botų jėgų ištekliais, 4. nenuver
tinti teorinio pažinimo reikšmės. 
Tik gerai paruoštas jaunimo 
kongresas gali būti vertas dėme
sio. Tik tada galima bus teigti, 
kas domisi kongresu, domisi lie
tuvybės išlaikymu — teigė V. 
Bartusevičius.

Lietuviai Britanijoje
“Šaltinio” redaktorius istori

kas kun. dr. Steponas Matulis 
apžvelgė D. Britanijos lietuvių 
120 metų istoriją. Jo žiniomis, 
Anglijoje ir Škotijoje pirmieji 
lietuviai pradėjo kurtis praeito 
šimtmečio vidury (iš tikrųjų lie
tuvių jau čia būta po nelaimin
go 1831 m. sukilimo, bet jie sa
ve daugiau lenkais vadino). Pir
mieji ateiviai buvo Krymo karo 
belaisviai (1856), paskui 1863 
m. sukilėliai. Šio amžiaus pra
džioje D. Britanijoje gyveno ke
liolika tūkstančių lietuvių. Jie 
daugiausia spietėsi Londone, 
Mančesteryje ir Škotijoje. Po 
antrojo pasaulinio karo atvyko 
aipie 6.000 naujų ateivių, kurie 
pagyvino senosios išeivijos veik
lą. Šiandien, kun. S. Matulio ži
niomis, D. Britanijoje gyvena 
per 5.000 lietuvių (nemažai nau
jųjų ateivių emigravo į užjū
rius).

Aeronomas ir teologas
Kaip matome, ir šiemetinėje 

savaitėje vyravo visuomeninio 
pobūdžio temos, tačiau nebuvo 
nuvilti ir tie, kuriems rūpėjo 
“grynojo” pažinimo klausimai. 
Jau antri metai V. Vokietijoje, 
Max Plancko institute, dirban
tis aeronomijos profesorius, fi
zikos daktaras Vytenis Vasyliū- 
nas skaitė paskaitą apie žemės 
ir kitų planetų magnetosferas. 
Paskaitininkas, panaudodamas 
skaidres ir savo specialybės ži
nias, visiems suprantama kalba 
atskleidė šiaurės pąšvaistės ir 
panašių erdvės reiškinių tyrinė
jimo paslaptis. Jis kalbėjo apie 
“saulės vėją”, dirbtinius žemės 
palydovus ir erdvėlaivius, dan
gaus kūnų magnetosferas, “spro
gusias” žvaigždes ir panašiai. 
Besiklausant jauno, gabaus ir 
savo srityje toli pažengusio 
gamtos mokslininko paskaitos, 
pasiliko gilus įspūdis, kiek daug 
kuklumo ir nuolankumo galima 
pasimokyti iš tų, kurie brauna
si į visatos paslaptis ir bando 
jas atskleisti. Ir, kita vertus, 
kaip tik šis mokslininko kuklu
mas ir jame įsikūnijęs paskaiti
ninkas nejučiomis vertė klausy
toją gėrėtis ir net didžiuotis, 
kad turime savo tarpe tokių iš
kilių jaunosios kartos asmeny
bių, kaip prof. V. Vasyliūnas.

Gamtos mokslus kitokiu, spe
cialiu teologo žvilgsniu lietė 
ir kun. Augustinas Rubikas, 
kruopščiai išnagrinėjęs Darvino 
genialios rūšių evoliucijos įžval
gą jos santykyje su Apreiškimu. 
Ir jo paskaitą mėginti sutraukto 
keliais sakiniais būtų “hybris”, 
paprastais žodžiais sakant, ko
respondento apsijuokimas prieš 
paskaitininką ir nesąžiningumas 
prieš skaitytojus. Kun. Aug. Ru
bikas sugeba ne tik aštriai skros
ti filosofinės ir teologinės min
ties plonybes, bet ir savo mintis 
perduoti tokia aiškia ir vaizdin
ga kalba, kad jo klausytis yra 
grynas malonumas. Labai ir la

bai gaila, kad jis šiandien pažįs
tamas tik negausiam V. Vokieti
jos lietuvių rateliui ir beveik 
neprieinamas Lietuvai ir pla
tiems išeivijos sluogsniams.

Kiti dalykai
Tuo ir tariuosi apžvelgęs 24- 

sios europinės lietuviškųjų stu
dijų savaitės paskaitinę dalį. 
Malonu pažymėti, jog visi pa
skaitininkai buvo gerai pasiruo
šę ir savaip įdomūs. Kaip jau 
nekartą, taip ir šį tenka apgai
lėti, kad savaičių rengėjai nie
kad nesiryžo savo paskaitinį 
“derlių” išleisti atskiru leidiniu 
ir tuo pačiu jį padaryti prieina
mą platesniems sluogsniams. 
Vilkimės, jog patys paskaitinin
kai pasirūpins savo mintis pa
skelbti spaudoje.

Paskaitos, kaip sakiau, buvo 
ir yra europinių savaičių stubur
kaulis, bet ne vien tik tai. Jose 
galima pasisemti lietuviško pe
no ne tik protui, bet ir sielai, ir 
jausmams. Šį kartą kiekvieną 
rytą prel. dr. Petras Celiešius 
aukojo šv. Mišias ir aiškino jų 
teologinę prasmę savo pamoks
luose. Savaitės metu posėdžiavo 
IV pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošos komitetas, Vo
kietijos Ateitininkų Sąjunga ir 
Europos Lietuvių Fronto Bičiu
liai. Dvi popietės buvo skirtos 
išvykoms. Studijų savaitės daly
viai aplankė Londono, Windso- 
ro ir Oksfordo įžymybes, lietu
viškąją Šv. Kazimiero parapijos 
šventovę, Lietuvių Namus, Lie
tuvių Sodybą ir joje vykusią 
jaunimo bei skautų stovyklą. 
Rugpjūčio 3 d., uždarant jauni
mo stovyklą Lietuvių Sodyboje, 
dalyvavo daugiau kaip 300 tau
tiečių.

Meno žiedai
Plati ir turtinga buvo savai

tės meninė programa, kurioje 
dalyvavo “skrajojanti” lietuviš
kos dainos ambasadorė Nerija 
Linkevičiūtė iš Čikagos, estra
dos dainininkė Violeta Rakaus
kaitė iš Muencheno, šiuo metu 
besitobulinąs Stuttgarte, tik 
pernai iš Lietuvos pasitraukęs 
solistas Ričardas Daunoras, Ber
lyne gyvenanti čikagietė pianis
tė Raminta Lampsatytė. Mokyt. 
Onos Razutienės vadovaujamas 
jaunimo ansamblis iš Los Ange
les užpildė tridicinę savaitės Tė
vynės valandėlės programą tau
tiniais šokiais ir dainomis. Bu
vo surengti du literatūros vaka
rai, kuriems vadovavo rašytojas 
Romualdas Spalis - Giedraitis. 
Savo kūrybą skaitė poetai: Eglė 
Juodvalkytė, Vladas šlaitas ir 
Tomas Venclova, prozininkai: 
Kazimieras Barėnas, Eduardas 
Cinzas, Irena J o e r g - Naudžiū- 
naitė ir Romualdas Spalis.

Užbaiga
šeštadienio vakarą V. Euro

pos lietuvių vyskupas A. Deks- 
nys atlaikė iškilmingas pamal
das, asistuojant prel. Celiešiui ir 
saleziečių vyresniajam kun. Bur
bai. Po to D. Britanijos Lietu
vių Sąjunga, kuriai šiuo metu 
vadovauja J. Alkis, suruošė sa
vaitės dalyviams iškilmingą at
sisveikinimo vakarienę.

Kaip paprastai, savaitė buvo 
baigta kritišku jos įvertinimu. 
Dalyviai džiaugėsi kruopščiai 
paruošta ir turininga savaitės 
programa ir buvo labai dėkingi 
Anglijos lietuviams, kurie ją 
šiemet globojo. Kitais metais 25- 
ji studijų savaitė bus jubilėjinė, 
todėl nutarta ją rengti, kur ši 
graži tradicija gimė, būtent, V. 
Vokietijoje. Buvo pageidauja
ma ją surengti prie Baltijos jū
ros. Išrinkta rengėjų komisija: 
dr. A. Gerutis, Alina Grinienė, 
Kęstutis Ivinskis, V. Natkevi
čius ir dr. J. Norkaitis. Tenka 
palinkėti jiems gražios sėkmės.
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
MAŽEIKIŲ NAFTOTIEKIS
Naftą Mažeikiuose statomai jos 

perdirbimo įmonei parūpins 442 km 
ilgio “Draugystės” naftotiekio atša
ka iš Gudijos Novopolocko miesto. 
Naftotiekių vamzdžių klojimas buvo 
pradėtas 1975 m. vasarą Novopoloc
ko apylinkėse, o dabar jį Mažeikiuo
se užbaigė Lenkijos “Energopolo” 
kolektyvas, sėkmingai Įveikęs gamti
nes kliūtis. Spaudoje džiaugiamasi, 
kad darbo planas buvo įvykdytas 
dviem mėnesiais anksčiau, šiuo me
tu pradedamas vamzdyno bandymas. 
Tikimasi, kad naftotiekis bus galu
tinai paruošas iki lapkričio 1 d.

RUSIŠKAS ŽURNALAS
Naujųjų mokslo metų pradžioje 

mokytojai susilaukė naujo žurnalo 
rusų kalba “Ruskij jazyk v škole” 
(“Rusų kalba mokykloje”). Jo leidė
jas — sovietinamos Lietuvos švieti
mo ministerija, vyr. redaktorė — A. 
Grigalavičienė. Žurnalas skiriamas 
rusų kalbos bei literatūros dėstyto
jams, dirbantiems bendrojo lavinimo 
mokyklose ir vidurinėse technikos 
mokyklose. Pasak A. Grigalavičienės, 
jame bus skelbiami straipsniai rusų 
kalbos mokymo metodikos klausi
mais, dalijamasi Lietuvos bei kitų 
respublikų mokytojų patirtimi, ne
užmirštant ir komunistinio mokslei
vių auklėjimo. Rusų kalbos ir lite
ratūros dėstytojai, be abejonės, mo
ka šią kalbą, tačiau kyla klausimas 
— kodėl žurnalas leidžiamas rusiš
kai? Negi tie mokytojai ar galbūt jų 
dalis nemoka lietuvių kalbos? Jeigu 
jos nemoka, turėtų išmokti. Metodi
nius svetimos kalbos dėstymo klau
simus juk galima dėstyti ir lietuviš
kame žurnale.

“KOMJAUNIMO TIESA”
Lietuvos komjaunimo centro ko

miteto oficiozas yra Vilniuje leidžia
ma “Komjaunimo Tiesa”, kurią lei
dėjai sieja su pirmuoju numeriu, iš
leistu 1919 m. kovo 11 d. Į akis krin
ta dėmesio verta pastaba metrikoje: 
“Laikraštis lietuvių ir rusų kalbomis 
išeina kasdien, išskyrus sekmadienį 
ir pirmadienį”. Ilgokame redakcijos 
telefonų sąraše rusiškai “KT” laidai 
atstovauja literatūrinio redaktoriaus, 
stilistės, vertėjų ir mašinininkės te
lefonai, neatskleidžiantys jų pavar
džių. “Komjaunimo Tiesos” leidi
mas lietuvių ir rusų kalbom aiškiai 
liudija, kad daug komjaunuolių oku
puotoje Lietuvoje nemoka lietuvių 
kalbos. Priešingu atveju rusiškos 
"KT” laidos nereikėtų. Jie, matyt, 
yra atėjūnų vaikai. Kompartijos ofi
ciozas “Tiesa”, redaguojamas A. Lau- 
rinčiuko, savo metrikoje nemini ru
siškos laidos. Tenka daryti išvadą, 
kad “Tiesa” leidžiama tik lietuviš
kai, o atėjūnams yra skiriama “So- 
vetskaja Litva”, turinti ir lietuvišką 
laidą.

POILSIS PRIE JŪROS
Net 60% Lietuvos gyventojų, pa

klausti, kur norėtų praleisti vasaros 
atostogas, pasirenka Baltijos pajūrį. 
Jo poilsio zonų sistemos projektą 
yra paruošęs gamtovaizdžio sekcijos 
vadovas V. Stauskas Mokslinio 
Statybos ir Architektūros Tyrimo 
Institute. Pajūrys buvo padalintas 
trims pagrindiniams miestams — 
Neringai, Klaipėdai ir Palangai. Ne
ringos poilsiautojų skaičių saisto 
suvaržymai, kurių tikslas yra ap
saugoti Kuršių Nerijos gamtą. Pa
grindinis planuotojų dėmesis nukry

Kaune, prie Maironio muzėjaus, atidengtas Maironio paminklas, sukurtas 
skulptoriaus Gedimino Jokūbonio

po į būsimą didžiąją Palangą, kuri 
prasidės prie Nemirsetos ir baig
sis ties šventąja, čia poilsio židi
nius sudarys Nemirseta, Palanga, 
Vanagupė, Kunigiškiai, Montė ir 
Šventoji. Kurortiniai jų pastatai bus 
atokiau nuo Baltijos kranto, atskir
ti gamtos juostomis. Statybos dar
bai yra pradėti Vanagupėje, kur 
jau iškilo 750 vietų žemės ūkio dar
buotojų poilsio namai, suprojektuo
ti architekto A. Lėcko. Statoma ir 
350 vietų sanatorija. Jos projekto 
autoriai — A. Lėckas ir H. Vai- 
gauskas. šie ir kiti pastatai pasižy
mės originalia konstrukcija, teraso
mis, balkonais. I planus taipgi yra 
įtraukta olimpinio jaunimo sporto 
bazė su baseinu, sporto sale. Pagrin
diniu visuomeninio centro akcentu 
Vanagupėje taps baseinas su šildo
mu jūros vandeniu, suprojektuo
tas architektų A. Lėcko, L. Merkino, 
S. Šarkino ir konstruktoriaus J. Rus
teikos.

KOSMETOLOGINĖ GYDYKLA
Vilniuje jau 20 metų veikia kos- 

metologinė gydykla, įsikūrusi P. 
Cvirkos gatvės 5 nr. Darbas tada 
buvo pradėtas tik su vienu gydy
toju ir viena kosmetike. šiandien 
gydykla turi du skyrius — chirur
gini ir kosmetologinį. Keturi kvalifi
kuoti kosmetologai teikia patarimus, 
gydo apgamus, karpas, kaklo ir vei
do spuogus. Chirurginiame skyriu
je šalinami tokie įgimti defektai, 
kaip atlėpusios ausys, užkritę akių 
vokai, vadinamoji kiškio lūpa, per- 
didelės nosys, šioje gydykloje chi
rurgas Romualdas Balaišis atlieka 
net ir plaukų persodinimo opera
cijas savo sukurtu specialiu aparatu, 
susilaukusiu didžiulio dėmesio tarp
tautinėje parodoje Zagrebe 1975 m. 
Plaukų persodinimo operacijų neat
lieka jokia Sovietų Sąjungos gydyk
la. Dėl šios priežasties vilniškė kos- 
metologinė gydykla pacientų susi
laukia net iš labai tolimų Sovietų 
Sąjungos kampų. Jon kasmet krei
piasi apie 50.000 žmonių, kasmet čia 
padaroma po 400-500 operacijų. Daug 
savo amžiaus žmogaus grožiui ir 
sveikatai yra atidavusi vyr. gydyto
ja E. Maksimavičienė.

“VISKAS VAIKAMS”
Tokiu pavadinimu uždarame Vil

niaus lengvosios atletikos stadijone 
buvo surengta bendra Pabaltijo pa
roda, lankytojus supažindinusi su 
vaikam skirtais lengvosios ir maisto 
pramonės gaminiais, vaikiškais bal
dais, indais, knygomis, dekoratyvi
nės dailės darbais, sportiniu inven
torium, žaislais. Madingiausius vai
kiškus draubužius rodė Vilniaus, Ry
gos ir Talino modelių namai.

STUDENTAI Iš UŽSIENIO
“Gimtasis Kraštas” rugsėjo 1 d. 

laidoje paskelbė pasikalbėjimą su 
Bronium Sudavičium, Vilniaus uni
versiteto prorektorium mokymo rei
kalams. Jame paliečiami ir studen
tai iš užsienio. Pavardėmis minimi: 
Dainius Mulokas iš JAV, studijuo
siantis pilną medicinos kursą, Len
kijos lietuvaitė Valentina Staskeliū- 
naitė — lietuvių kalbą ir literatū
rą. B. Sudavičiaus duomenimis, uni
versiteto istorijos, filologijos, gam
tos, medicinos ir fizikos fakultetuo
se šiemet studijuos daugiau kaip 20 
lietuvių iš užsienio. Studijų gilinti 
atvyko trys JAV lietuviai: istorijos 
— Nora Bonoski, geografijos — Ri- 
cardas-Vladas Paulius, medicinos — 
Jonas-Tomas Kasauskas. y Kst.

Po koncerto Hamiltone: akomp. D. Lapinskas, pranešėja V. Kuprevičiūtė ir sol. R. Daunoras Nuotr. J. Miltenio

ROLANDAS-PETRAS JASEVIČIUS, 
hamiltoniečių Elės ir Gracijono sū
nus, pernai sėkmingai baigęs Vakarų 
universitetą Londone bakalauro 
laipsniu (BA Honours in History) 
ir šiais metais — pedagogikos fakul
tetą. šiuo metu yra pakviestas mo
kytojauti į Notre Dame, Londone, 
Ontario. Be to, Rolandas yra baigęs 
lituanistinę Hamiltono mokyklą, il
gametis skautas ir sporto klubo 
“Kovas” narys, buvęs Bishop Ryan 
gimnazijos krepšinio komandos žai
dėjas

London, Ontario
LIETUVIŲ D I E N O S pamaldos 

evangelikams Įvyks spalio 9 d., 2 v.p. 
p., Redeemer Lutheran Church, 1 
Wellington Cr. (Frank ir Wellington 
gatvių kampas). M. Ch.

LONDONIŠKIAI DAUNORO KON
CERTE. KLK Moterų Dr-jos Londo
no skyrius suorganizavo išvyką į To
ronto Lietuvių Namuose surengtą R. 
Daunoro koncertą rugsėjo 18 d. At
vyko 47 asmenys, nes daugiau auto
busas negalėjo paimti. LN vadovybė 
juos nuoširdžiai priėmė, supažindino 
su LN įrengimais ir pavaišino ska
niais lietuviškais valgiais. Patenkin
ti tiek koncertu, tiek ir LN vadovy
bės nuoširdumu, vakare londoniškiai 
grįžo namo. Jiems patiko ir praktiš
kas LN įrengimas, ypač gražioji Ge
dimino Pilies menė, vaizdžiai prime
nanti senovės Lietuvą. Gyvendami 
koncerto prisiminimais, ir patys iš
vykos dalyviai mėgino autobuse 
“koncertuoti”, pabudindami kaiku- 
riuos į sapnų karalystę nuslydusius.

D. E.

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
(

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas ((■■■ ir
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 ■ ALAA

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- MOKAME UŽ:
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo depozitus (P.C.A.) 6%
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupos 7%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus sovoit- term, depozitus 1 m. 8'/4%
galius šeštadieniais uždaryta. pensijų fondas 8 ’/z %
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. asmenines paskolas 11 %
Kapitalas — virš $9,000,000. nekiln. turto pask. WK

Dabartinė Lenkija
Dabartinė Lenkija turi 33,5 

milijono 'gyventojų 120.725 kv. 
mylių plote; 428 mylios nuo ry
tų iki vakarų sienos ir 403 my
lios nuo šiaurės iki pietų. Bal
tijos jūros pakraštys — 326 my
lios. Derlingos žemės yra 47%. 
Minėtini 5 didmiesčiai: Varšuva 
su 1.400.000 gyv., Lodzė — 780.- 
000, Krokuva — 660.000, Vroc
lavas — 560.000. Poznanė — 
500.000. Daugiau kaip 3 milijo
nai vokiečių tautos gyventojų 
išsikėlė bei buvo ištremti iš va
karinių sričių. Į tas vietoves at
kelta 4,5 milijono lenkti, dau
giausia iš buvusių rytinių sričių, 
priklausančių dabar Sovietų Są
jungai. Manoma, kad ten dar 
yra likusių per milijoną lenkų. 
Dabar Lenkijoje ne lenkų tau
tybės žmonių beliko tik 2%, o 
žydų — 15.000.

Valstybės konstitucija buvo 
priimta 1952 m. liepos 22 d. Ji 
“garantuoja” įvairias laisves. 
Seimą sudaro 460 atstovų — vie
nas nuo 73.000 gyventojų. Kan
didatai Į seimą nominuojami 
daugiausia iš vadinamosios su
vienytos darbininkų (komunistų 
ir socialistų) partijos. Be minė
tos dominuojančios partijos, tu
rinčios 255 astovus seime, yra 
dar 2 toleruojamos partijos — 
žemdirbių su 117 atstovų ir de
mokratų — su 39 atstovais. Sei- 
me yra dar 35 nepartiniai ir 14 
atstovų nuo katalikų organiza
cijų.

Hamilton, Ontario
Į SOL. R. DAUNORO KONCERTĄ 

atsilankė per 300 hamiltoniečių ir 
apylinkės lietuvių, kurie labai šiltai 
priėmė solistą. Pirmą kartą Hamilto
ne išgirdome muz. D. Lapinską iš Či
kagos ir torontietę pranešėją V. 
Kuprevičiūtę, kuri pertraukų metu 
įterpdavo mūsų poetų eilėraščius. Iš 
koncerto gautas gražus pelnas, kurį 
KLB Hamiltono apyl. valdyba per
davė jaunimo kongresui.

RENGIASI TUOKTIS Povilas Sa
kalauskas ir Francine Olivieri. Rug
sėjo 24 d. susituokė Robertas Tolys 
su Patricia Stephens.

SPALIO 22 D. vakarą skirkime Vii-' 
niaus Dienai ir dr. J. Basanavičiaus 
50 m. mirties sukakčiai paminėti. 
Gausiai dalyvaukime Jaunimo Cent
re, kur po oficialios dalies bus ir pa
silinksminimas.

PRIE TORONTIEČIŲ AUTOBU
SO į Vašingtoną prisijungė 10 hamil
toniečių. K. B.

1975 m. iš buvusių stambių 
17 vaivadijų Lenkija buvo pa
dalinta į 49 provincijas. Pvz. iš 
buvusios Balstogės vaivadijos 
Įsteigtos Balstogės, Suvalkų ir 
Lomžos provincijos.

Lenkija priklauso Rytų Euro
pos (komunistų) valstybių Var
šuvos sąjungai ir turi 200.000 
sausumos kariuomenės, 55.000 
aviacijos, 25.000 laivyno karių. 
Pusiau kariška pasienio apsau
ga ir Saugumas turi 73.000. Re
zervuose esama apie 600.000.

Kariuomenė susideda iš 5 
tankų divizijų, 8 motorizuotų 
šaulių divizijų, 1 parašiutininkų 
ir 1 specialios divizijos. Turi 
nemažai sunkiųjų tankų, 3.400 
vidutinių ir 250 lengvų, plau
kiančių bei žvalgybos tankų. 
Taip pat turi trumpos distanci
jos paviršiaus bei erdvės rake
tų. Branduolinės raketos yra ru
sų karių rankose.

Aviaciją sudaro: 4 lengvų 
bombonešių eskadrilės, 12 nai
kintuvų bei mažų bombonešių 
eskadrilių, 36 apsaugos ir 6 
žvalgybos eskadrilės.

Lenkija iš viso turi 700 karo 
lėktuvų — beveik visi rusų ga
mybos. Karo laivynas turi 5 dy
zelinius povandeninius laivus, 4 
naikintojus, 30 pakrančių ap
saugos laivų, 49 minų gaudyto
jus ir 50 greitų žvalgybinių lai
vų, iš kurių 12 turi raketas. Be 
to, yra kitų pagalbinių karo lai
vyno laivų.

Rusai laiko Lenkijoje 2 tankų 
divizijas su 20.000 vyrų ir avia
cijos dalinius su štabu Legnico- 
je-

Į pensiją pasitraukia vyrai 65 
m. amžiaus, moterys — 60 m., 
kaikurių sunkių profesijų žmo
nės, kaip angliakasiai, išeina į 
pensiją 5 metais anksčiau. Pil
nai pensijai gauti vyrai turi 
dirbti 25 metus, moterys — 20. 
Pensija apskaičiuojama taip: 80 
% paskutinio mėnesinio atlygi
nimo iki 2.000 zlotų uždarbio ir 
plius tik 25% virš 2.000 zlotų 
mėnesinio uždarbio. Pensinin
kų dabar yra apie vieną mili
joną.

Lenkija yra turtinga anglim. 
Neseniai surasti nauji anglies 
klodai Liublino provincijoje. 
Prieškarinė Lenkija turėjo ne
mažus šaltinius naftos ir dujų, 
bet didžioji dalis tos teritorijos 
dabar priklauso Sovietų Sąjun
gai. Nauji šaltiniai buvo surasti 
Karpatų prieškalniuose, bet ga
myba dar maža, ir dideli kiekiai 
naftos importuojami naftotiekiu 
iš Sovietų Sąjungos Į rafineriją 
Plocke. Geležies rūdos ištekliai 
Lenkijoje yra menki, ir plieno 
pramonė rūdą importuoja.

Kolūkių sistema pasirodė ne- 
puliari ir nenaudinga, tad 1956 
m. žemės ūkis buvo paskirstytas 
atskiriems žemdirbiams, kurie 
tebeturi 53.5% visos Lenkijos 
ploto ir 77' < dirbamos žemės. 
E. Giereko valdžia, siekdama 
paskatinti didesnį žemės ūkio 
produktyvumą, įvedė valstybinę 
sveikatos drauda visiems žem
dirbiams ir nutraukė priversti
nį žemės ūkio gaminių pristaty
mą valstybei už nustatytą kainą.

Geležinkelių Lenkijoje yra 
16.500 mylių. Prekybinių laivų 
— 300, kurie naudojasi 4 giliais 
uostais: Štetinu, Gdansku, Gdy
nia ir Kolobžegu.

Spausdinami 56 dienraščiai, 
daugiausia komunistų. Du dien
raščiai leidžiami demokratų par
tijos, 1 — žemdirbių partijos, 2 
nepriklausomi ir 1 katalikų or
ganizacijų.

(Pagal Mare E. Heine knygą 
“The Poles”, išleistą Niujorke 
1975 m.). Šaulys

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS 
Vašingtone rugsėjo 9 d. buvo su
šaukęs etninių grupių konferenciją 
artėjančios Belgrado konferencijos 
klausiniais. Dalyviai turėjo progą 
susipažinti su naujuoju JAV delega
cijos vadovu A. Goldbergu, žadėju- 
siusiu siekti pilno Helsinkio susita
rimų įgyvendinimo. Jo pavaduoto
jais konferencijos delegacijoje bus 
kongreso atstovas D. Fascell ir am
basadorius A. Sherer, vadovavęs 
JAV delegacijai konferencijos dar
botvarkės nustatyme. Tarp Vašing- 
tonan pakviestų etninių grupiu va
dų buvo ir ALTos pirm. dr. K. Bo
belis, ambasadoriui A. Shereriui 
įteikęs Marijos Jurgutienės, jos duk
relės Dainos prašymą padėti joms 
išvykti pas vyrą ir tėvą Aloyzą Jur- 
gutį Čikagoje. Dr. K. Bobelis su 
Jungtinio Baltiečių Komiteto latvių 
ir estų pirmininkais lankėsi pas M. 
Nimetzą, Valstybės Departamento 
patarėją užsienio reikalams, čia pa
daryta žygių, kad vėl būtų paskirtas 
Lietuvos garbės konsulas Los Ange
les mieste.

VARGONININKŲ - MUZIKŲ SĄ
JUNGA savo reikalus aptarė Apreiš
kimo parapijoje Masphete, N. Y., 
įvykusiame 52-jame seime. Pagrin- 
didinį pranešimą padarė vicepirm. 
V. Kerbelis, A. Kačanauskui mirus, 
ėjęs pirmininko pareigas. Buvo pa
siūlymų pakeisti šios organizacijos 
pavadinimą. Seniau ji vadinosi Ame
rikos Lietuvių Rymo Katalikų Var
gonininkų Sąjunga, dabar — Var- 
gonininkų-Muzikų Sąjunga, apiman
ti visus muzikus. Siūlymas pasiva
dinti Lietuvių Muzikų Sąjunga ne
buvo patvirtintas. Šiuo klausimu re
komendacijas turės pateikti naujoji 
valdyba sekančiam seimui, įvyksian
čiam Čikagoje. Sąjungos pirminin
ku išrinktas Vytautas Kerbelis, vi
cepirmininku A. Giedraitis, valdybos 
nariais — M. Cibas, V. Daugirdas, J. 
Veblaitytė - Litchfield. “Muzikos Ži
nių” redagavimu rūpinsis V. Kerbe
lis, kun. C. Čėsna ir V. Daugirdas.

RESPUBLIKININKŲ TAUTYBIŲ 
SKYRIAUS pirm. M. P. Kobelins- 
kis pakvietė JAB LB krašto valdy
bos pirm. inž. A. S. Gečį antrojo 
pirmininko pareigoms į šios respub- 
likininkų organizacijos žmogaus tei
sių komisiją. Inž. A. S. Gečys pasi
rinktas dėl jo turėtos patirties šio
je srityje.

JAV GAMTOS APSAUGOS VI
DURINIŲ VAKARŲ srities parei
gūnas inž. Valdas Adamkus su JAV 
delegacija išskrido i Varšuvą peržiū
rėti ekologinės JAV ir Lenkijos su
tarties. Pasitarimai jos klausimais 
vyko rugsėjo 8-19 d.d. Po šių posė
džių inž. V. Adamkus tarnybos rei
kalais turi lankytis Londone, Pary
žiuje ir Madride. Čikagon planuoja 
grįžti spalio viduryje.

SIMO KUDIRKOS LIUDIJIMĄ — 
pareiškimus JAV vyskupų konferen
cijoje 1976 m. liepos 14 d. išleido 
Lietuvių Katalikų Religinė šalpa, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA. Leidinio mecenatas — 
prel. J. Karalius. Angliška 16 psl. 
brošiūra “In Defence of Human 
Rights” nemokamai ir neribotu skai
čiumi gaunama pas leidėjus. Lietu
viams ją patartina paskleisti ang
liškai kalbančių kitataučių eilėse ir 
tuo būdu laimėti naujų bičiulių ko
voje už žmogaus teises, kurias Lie
tuvoje laužo sovietinis okupantas.

ČIKAGIETĖ RIMA JANULEVI- 
ČIŪTĖ, žurnalistikos studentė, šią 
vasarą dirbusi VLIKo informacijos 
skyriuje Niujorke, yra gavusi spe
cialią stipendiją. Žurnalistiką ji stu
dijuoja J. F. Kennedžio atminimui 
įsteigtame institute Vašingtone.

“CHICAGO DAILY NEWS” rug
pjūčio 26 d. paskelbė ilgą žurnalistų 
J. Andersono ir L. Whitteno rašinį 
apie Praną Bražinską bei jo sūnų Al
girdą. kuriem dabar gresia tylus iš
trėmimas iš JAV. Jame skaitytojai 
supažindindami su P. Bražinsko po
grindine veikla, Lietuvos kančiomis 
sovietinėje okupacijoje, tėvo ir sū
naus pabėgimu Turkijon. Minėtieji 
žurnalistai turi savo skyrius dauge
lyje laikraščių.

Brazilija
TREČIAJAME TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

festivalyje Sao Paulo mieste lietu
viams atstovavo "Rūtelės” ansamb
lis su vadove E. Bacevičiene ir tau
tinių šokių vadovu A. Aleknavičium. 
Ovacijom buvo sutikti lietuvių tau
tiniai šokiai Kepurinė ir Malūnas. 
Keletą tautinių šokių, jų tarpe ir 
lietuvių, atliko fizinio auklėjimo fa
kulteto studentai iš Santo Andre.

KULTŪRINI ŽURNALĄ “Ginta
ras”, leistą prieš 20 metų ir reda
guotą Stasio Vancevičiaus, vėl atgai
vino Sao Paulo lietuviai. Pirmojo 
numerio išlaidas padengė pramoni
ninkas Juozas Vasiliauskas, buvęs il
gametis Lietuvių Sąjungos Brazili
joje pirmininkas. Naujasis “Ginta
ras" turi 54 puslapius, yra gausiai 
iliustruotas. Redakcinį kolektyvą su
daro: faktinasis redaktorius S. Van
cevičius, atsakingasis red. dr. L. E. 
Kawall, portugalų bei ispanų kalbų 
skyriaus red. R. Vancevičius, nariai 
— kun. N. N., H. Mošinskienė, inž. 
D. Petraitis, ekonomistas H. Valavi
čius. Metinė prenumerata — 200 
kruzeirų, vienas numeris — 20 kru- 
zeirų.

Argentina
VAIKO DIENĄ šeštadieninė Auš

ros Vartų parapijos mokykla Bue
nos Airese paminėjo rugpjūčio 14 d. 
Įvadinį žodį tarė lietuviško švietimo 
komiteto pirm. kun. A. Steigvilas. 
Programą atliko mokiniai su vadove 
A. M. Burbaite. Jie dainavo, dekla
mavo, suvaidino vaizdelius “Išdykė
lis vaikas”, “Rainiukas ir pelytė”. 
Arbatėlę vaikams surengė Burbų 
šeima su parapijos moterų talka.

ARKIV. J. MATULAIČIO, MIC, 
50 metų mirties sukaktį Buenos Ai
res lietuviai paminės lapkričio 20 
d. Aušros Vartų parapijos šventovė
je religiniu koncertu su plačia pro
grama. Kartu bus prisimintos ir lie
tuvių šv. Cecilijos choro 47-tosios 
veiklos metinės. Koncertą organi
zuoja specialus rengėjų komitetas.

Britanija
MANČESTERIO RAMOVĖNAI 

surengė ekskursiją pas Londono 
lietuvius rugpjūčio 27 d. Sekmadie
nį 23 ekskursantai dalyvavo klebo
no kun. dr. J. Sakevičiaus, MIC, at
našautose Mišiose Šv. Kazimiero pa- 
raipjoje, aplankė Lietuvių Namus, 
“Nidos” spaustuvę. Bendri pietūs 
jiems buvo surengti Sporto ir So
cialiniame Klube. Ekskursijos daly
viai turėjo progą pasidalinti minti
mis su savo tautiečiais Londone, at
naujinti pažintis bei užmegzti nau
jas.

MANČESTERIO LIETUVIŲ KLU
BE rugsėjo 3 d. posėdžiavo filate
listų draugijos “Vilnius” nariai. Su 
84 lapų pašto ženklų serija, skirta 
sidabrinei karalienės Elzbietos su
kakčiai, supažindino p. Popikienė. 
Susirinkime taipgi aptartas filatelis
tų biuletenio išleidimas, pašto ženk
lų fondas. Nario mokestį surinko 
ižd. S. Lauruvėnas.

Prancūzija
LENKŲ ŽURNALAS “KULTŪRA”, 

leidžiamas Paryžiuje, paskelbė įdo
mų dr. J. Mirskio straipsnį “Katali
kų būklė Sovietų Sąjungoje”, kuria
me pagrindinis autoriaus dėmesys 
tenka Lietuvai, Latvijai, Gudijai ir 
Ukrainai. Remdamasis kelionėse po 
Sovietų Sąjungą gautais duomeni
mis, jis daro išvadą, kad Lietuva 
turi daugiausia religinės laisvės dėl 
savo tikinčiųjų ir dvasininkų tvir
tos laikysenos. Metinis penkių klie
rikų priėmimas Kauno kunigų semi- 
narijon 1976 m. staiga buvo padidin
tas iki 20. Pasak dr. J. Mirskio. 
kompartija tai padarė dėlto, kad 
Lietuvoje jau buvo pradėjusi veikti 
pogrindinė kunigų seminarija su 30 
klierikų. Su klierikų skaičiaus padi
dinimu Kauno kunigų seminarijai 
buvę pareikalauta nutraukti slapto
sios seminarijos veiklą. Dabartinių 
parapijų tęstinumui užtikrinti Kau
no seminarijoje reikėtų turėti 120 
klierikų, o jų tėra 40. Vilniaus arki
vyskupijoje yra 40 veikiančių para
pijų, kurių tik 19 turi nuolatinius 
kunigus. Kompartija reikalauja, kad 
būtų įvesti liturginiai pakeitimai, 
bet 80% Lietuvos kunigų jų nenori. 
Už jų įvedimą Lietuvos vyskupai 
esą pareikalavę religinės spaudos, 
teisės naudotis radiju bei televizija. 
Taip šis klausimas, kurio dėka par
tiečiai tikėjosi skaldyti tikinčiuo
sius, ir liko pakibęs ore. Nemažą 
problemą esą sudaro naujų vysku
pų skyrimas, nes kompartija nori 
pati parinkti jai paklusnius kandi
datus. kurie dažniausiai nepasižymi 
dvasinėmis savybėmis, šiai minčiai 
ji susilaukė griežto pasipriešinimo, 
juoba, kad yra vyskupų, neturinčių 
teisės eiti savo pareigų.

Šveicarija
DR. ALEKSANDRAS ŠTROMAS, 

pakviestas Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės, rugpjūčio 19 d. Ciu
riche skaitė paskaitą vokiečių kalba 
“Opozicija Sovietų Sąjungoje". Jos 
klausėsi visų Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų bendruomenių vadovai, 
o taip pat ir atstovai naujos šveica
rų organizacijos “Tylinčios Daugu
mos Balsas”. Platų paskaitos apra
šymą įsidėjo laikraštis “Zuercher- 
See Zeitung”. Vėliau spauda paskel
bė paskaitos tekstą ir pasikalbėji
mą su dr. A. Štromu. Lenkų atsto
vai jam įteikė gėlių puokštę, per
rištą tautine lietuviška juosta. Pa
skaitos surengimu daugiausia rūpi
nosi bei jam vadovavo dr. Albertas 
Gerutis. Dr. A. Štromas, Kaune 1931 
m. gimęs teisininkas, visą savaitę 
viešėjo Muenchene ir per "Laisvės 
Radiją" kalbėjo į tautiečius Lietu
voje. Lapkričio 24-28 d.d. jis daly
vaus San Francisco mieste įvyksian
čioj tarptautinėj konferencijoj “Jieš- 
kojimas absoliučių vertybių besikei
čiančiame pasaulyje”, čia dr. A. 
Štromas padarys pranešimą “Taikos 
strategija”.

Vokietija
IV PASAULIO LIETUVIŲ JAU

NIMO KONGRESO pirmuoju tūks
tantininku tąpo kun. dr. K. Gulbi
nas, paaukojęs 1.000 DM. Dr. A. 
Gerutis su žmona iš Šveicarijos ren
gėjams atsiuntė 500 DM. Sekančių 
metų kongreso ruošos sąmatai rei
kia 12.000 DM. IV PLJK komiteto 
pirm. A. Šmitas ir VLB krašto val
dybos pirm. J. Sabas aukas jaunimo 
kongreso reikalams prašo siųsti tie
siai į banką, kur yra speciali sąskai
ta: IV. Weltkongress der Litau- 
ischen Jugend. Konto Nr. 8.9257.04, 
Volksbank Kreis Bergstrasse, Bank- 
leitzahl 553 915 00. 6840 Lampert
heim, W. Germany,



Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkas J. R. SIMANAVIČIUS, vado
vaująs ir Pasaulio Lietuvių Dienų rengėjų komitetui Nuotr. Vyt. Maco

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

Kanados Lietuvių |>ena
LONDONE, {įn;7mOz spalio 7,8,9 dienomis

PLD organizacinio komiteto 
ir finansų komisijos bendras 
posėdis įvyko Toronte, Prisikė
limo parapijos patalpose, š.m. 
rugsėjo 10 d. PLB valdybai ir 
JAV LB krašto valdybai atsto
vavo inž. R. Kasparas ir inž. K. 
Dočkus, pirm. inž. Alg. Gečys ir 
F. Andriūnas, KLB krašto val
dybai — pirm. J. R. Simanavi
čius, J. Vaičeliūnas, kun. J. 
Staškus, dainų šventei — muz. 

■ V. Verikaitis ir kun. P. Ažuba
lis, PLB seimui — dr. J. Sun- 
gaila ir inž. E. Cuplinskas, PLS 
Žaidynėms — pirm. Pr. Ber- 
neckas, V. Ignaitis, P. Dunde- 
ras ir St. Dargis, PLJ Sąjungai 
— D. Juozapavičiūtė. Padaryti 
atskirų renginių pranešimai ir 
priimtos sąmatos. Į PLB seimą 
atvyks atstovai iš Argentinos, 
Urugvajaus, Brazilijos, Kolum
bijos, Venecuelos, Australijos, 
Anglijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Vokietijos, JAV ir Kanados.

Bendra visų trijų renginių 
sąmata siekia $160,000.00. Pa
skirų renginių sąmatos priimtos 
be pakeitimų, išskyrus PLB 
seimą.

Jau yra užsiregistravę 33 
chorai ir tikimasi apie 1100 
choristų. Bandoma sudaryti ir 
jaunimo bei šeštadieninių mo
kyklų chorus. Pradinė sporti
ninkų registracija jau atlikta. 
Be JAV ir Kanados sporto klu
bų, yra užsiregistravę 65 spor
tininkai iš Australijos, P. Ame
rikos, o taip pat sporto klubas 
“Banga” iš Los Angeles. Lau
kiama apie 1000 sportininkų.

PLB seimas prasidės birželio 
30 d. Posėdžiai visą laiką vyks 
“Royal York” viešbutyje. Spor
to varžybos prasidės birželio 
29 d. Etobicoke Olympium ir 
gretimose gimnazijų salėse, o 
taip pat Etobicoke Olympium 
stadijone ir lauko teniso aikš
tėse.

Sekmadienį, liepos 2, jokių 
sporto varžybų nebus. Pamal
dos įvyks šv. Mykolo katedro
je. Iš ten bus tiesiai vykstama į 
“Maple Leaf Gardens”, kur bus 
dainų šventė. Vakare — banke
tas Royal York viešbutyje. Di
dysis šeštadienio balius irgi bus 
“Royal York” viešbutyje. Tam 
paimtas visas viešbučio augš- 
tas, vad. “Convention Floor”, 
kur yra keturios salės ir talpi
na per 3000 dalyvių. Pamaldos 
įvyks po pietų. Tikslus laikas 
dar nenumatytas. Pirmadienį 
įvyks futbolo rungtynės tarp 
Niujorko ir Čikagos lietuvių 
klubų. Jaunimo sąjungos atsto
vė D. Juozapavičiūtė pasiūlė 
jaunimui suruošti vakarinę ke
lionę laivu Ontario ežere. Siū
lymas priimtas, tik dėl laiko 
tarsis su sporto atstovais. Pri
imtas Los Angeles dramos teat

Kanados Lietuvių Diena
Kanados Lietuvių Dienos lei

dinio paruošimas ir jo išleidi
mas buvo vienas didžiųjų darbų. 
Tai nuopelnas darbščios leidinio 
redaktorės Lydijos Dragūnie- 
nės. Kanados Lietuvių Dienos 
leidinys yra jau sutvarkytas ir 
atiduotas spausdinti. Menišką 
leidinio viršelį paruošė klebo
nas kun. Jonas Staškus. Sį lei
dinį bus galima įsigyti už labai 
mažą kainą — mažesnę už savi-

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Namus) oTel. 535-6252 
Greitos potomovimos, neougš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses). 

ro siūlymas pastatyti operetę 
“Čigonų baronas” ketvirtadie
nį ar penktadienį. Taip pat tuo 
pačiu metu Toronte vyksta tau
tybių savaitė-karavanas, kurio 
metu įvairios grupės įrengia sa
vo paviljonus su parodomis, 
tautiniais valgiais, gėrimais ir 
pan. Lietuvių paviljonas “Vil
nius” bus įrengtas Prisikėlimo 
parapijos patalpose.

PLD posėdis nutarė kviesti 
lietuvius iš viso laisvojo pasau
lio, bet ypač JAV ir Kanados 
lietuvius, Pasaulio Lietuvių 
Dienas padaryti lietuviškomis 
atostogomis. Tiek suplanuota 
įvairių parengimų ir programų, 
kad grįžusieji galės jaustis lyg 
buvę Lietuvoje. Veiks taip pat 
ir nakvynių biuras, kur galima 
bus užsisakyti iš anksto viešbu
čiuose kambarius. Visais Pasau
lio Lietuvių Dienų reikalais ra
šyti: PLD Informacija, 1011 
College St., Toronto, Ont., Ca
nada M6H 1A8.

Posėdy priimtas PLD šūkis: 
“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!” Taip 
pat suredaguotas atsišaukimas 
į lietuvišką visuomenę. Jame 
ypač pabrėžiama teisė puoselė
ti lietuvišką kultūrą ir turėti ti
kėjimo laisvę pavergtoje tėvy
nėje.

PLD vajai atskirai vyks Ka
nadoje ir JAV. Aukų lapai grei
tu laiku bus išsiuntinėti Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdyboms, chorų ir 
sporto klubų valdyboms. Visos 
pajamos pavadintos Pasaulio 
Lietuvių Dienų sankaupa. Ta
čiau norintieji savo aukas gali 
skirti ir paskiriems renginiams, 
kaip pvz. PLB seimui, dainų 
šventei, PLS žaidynėms. Aukos 
bus perduodamos tų renginių 
iždams.

Pernai Kanados latviai suren
gė.Latvių Dienas “Maple Leaf 
Gardens” ir kone pripildė. Ten 
telpa per 16,000 žiūrovų. Tai 
didžiulis sporto stadijonas, kur 
vyksta visos sporto programos, 
bet ypač ledo ritulio varžybos.

Sudarytos PLD angliškos ir 
lietuviškos informacijos būsti
nės. Angliškai informaci
jai vadovauja žurn. Rita Lapai- 
tė ir Algis Nausėdas, lietuviš
kai — M. Vasiliauskienė, K. 
Mileris ir kiti. PLB seimo lei
dinį redaguoja valdyba, dainų 
šventės — C. Senkevičius ir 
PLS Žaidynių — Alg. Banelis.

PLD turės ir ženklą, vaizduo
jantį visus tris renginius, taip 
pat savo ženklus turės Dš ir 
PLSŽ. Žaidynių ženklas jau su
kurtas dail. Telesforo Valiaus. 
Kitos PLD problemos bei rei
kalai palikti spręsti sekančiam 
posėdžiui.

PLD informacija

kainą. Norima, kad kiekvienas 
galėtų namo parsivežti tos L. 
Dienos atminimą.

Atvykusioms į Lietuvių Die
ną bus parūpinti miesto planai, 
kad lengviau renginių vietas bū
tų galima atrasti.

Nakvynių reikalu prašoma 
kreiptis į Saulių Dragūną, 623- 
540 Momingtou Ave., London, 
Ont. N5Y 3E6. Tel.: 519-452- 
3638. M. Ch.

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

PARDUODAME LIETUVIŠKUS
SŪRIUS, estiškg duonų. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas.
SUPERIOR SAUSAGE CO. 

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

7.30 vai. vakaro -

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

PROGRAMOJE:
solistės
Violeta Rakauskaitė ir 
Irena Černienė,

10 valandą ryto -
KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS HOLIDAY INN

10 v.r. - KREPŠINIO RUNGTYNĖS

2 v.p.p. - SIMPOZIUMAS Holiday Ina

’"L'."™ susipažinimo
VAKARAS

Western Fair Gr. Queens Park, Progress Building

iškilmingos 
pamaldos
SV. PETRO BAZILIKOJE (Dufferin-Richmond)

lAMOETH

Kanados “Aido” choristės pas Sao Paulo vicegubernatorių Brazilijoje: G. 
Vitkevičiūtė choro vardu įteikia jam "Aido” įdainuotą plokštelę, šalia vice- 
gubernatoriaus — adv. A. Sliesoraitis Nuotr. S. Rašytinio

Pasaulio lietuviai, Į talką!
Lietuviais esame mes gimę, 

Lietuviais turime ir būt!

1978 m. birželio 28 — lie
pos 3 d.d. Toronte, Kanadoje, 
rengiamos Pasaulio Lietuvių 
Dienos — PLD. Į jas įeina trys 
atskiri renginiai: Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimas, 
V-ji Kanados ir JAV Lietuvių 
Dainų Šventė ir Pasaulio Lietu
vių Sportinės Žaidynės.

1978 m. sukanka 60 metų 
nuo Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo ir 40 
metų nuo tautinės olimpiados 
Kaune. Pasaulio Lietuvių Die
nos ir padės iškilmingai atšvęs
ti kiekviena’.!) lietuviui taip 
brangias isto ines sukaktis.

Nuo amžių letuvis savo būdu 
ir kultūra n dai išsiskyrė iš 
kaimyninių t tų. Teisė turėti 
savitą, neprii usomą Lietuvos 
valstybę būvi ginama ir palai
koma sunkiomis kovomis. Kova 
už lietuvio teises pavergtoje tė
vynėje ir šiandien didvyriškai 
tebevyksta. Lietuvis visais am
žiais reikalavo savo teisių, bet 
lygiai jas pripažino ir kitiems. 
Pasaulio Lietuvių Dienos ir tu
rėtų tapti gausia, didinga de
monstracija už lietuvio teises, 
lietuvišką kultūrą ir tikėjimo 
laisvę pavergtoje tėvynėje. To
dėl mes ir kviečiame visus lie
tuvius ruoštis į Pasaulio Lietu
vių Dienas Toronte, Kanadoje. 
Užtikriname Toronto lietuvių 
svetingumą.

2.30 vai. po pietų -

Netenka nė minėti, kad PLD 
surištos su didelėmis išlaido
mis. Todėl Pasaulio Lietuvių 
Dienų organizacinis komitetas 
ir skelbia Pasaulio Lietuvių 
Dienų vajų. Prašome ateiti į 
talką su aukomis, kai bendruo
menės apylinkių, sporto klubų, 
chorų vadovai į Tamstas kreip
sis. Pasaulio Lietuvių Dienos 
turi parodyti saviems ir sveti
miems, kad lietuviškasis solida
rumas reiškiasi darbais ir auka.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė yra tikrasis ir nuolatinis 
ryšys, kuris jungia lietuvį su 
lietuviu. Tik tampri ir sava 
bendruomeninė dvasia gali lai
duoti Pasaulio Lietuvių Dienų 
sėkmingumą. Ypač tėvai ir glo
bėjai prašomi siųsti lietuviškąjį 
jaunimą, nes užmegzti ryšiai, 
pažintys bei lietuviška aplinka 
ves į šviesesnę ir lietuviškesnę 
ateitį.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba
Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto v-ba 
Pasaulio Lietuvių B-nės 
seimo organizacinis k-tas 
V-sios Kanados ir JAV 
Lietuvių Dainų Šventės 
organizacinis komitetas 
Pasaulio Lietuvių Sportinių 
Žaidynių organizacinis k-tas 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba
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Visi nuoširdžiai kviečiami!
23-jai KANADOS LIETUVIŲ DIENAI RENGTI KOMITETAS

Prancūzas sovietiniuose lageriuose
Armėnų šeima Malumian 1915 

m. pabėgo iš savo krašto, kur 
siautė žudynės, ir įsikūrė Pran
cūzijoje. 1946 m. sovietų agen
tai pradėjo vilioti pabėgėlius į 
Sov. Sąjungą. Susižavėjusi pa
žadais, Malumian šeima su 
dviem vaikais (vienas jų Ar
mand buvo 19 metų, gimęs 
Pranzūzijoje) išvyko į Armėni
jos sostinę Jerevaną. Radusi 
baisias sąlygas, šeima norėjo 
grįžti atgal, bet negavo leidimo. 
Už nepaklusnumą sovietinei 
valdžiai buvo nubausta ir išsiųs
ta į lagerius, kuriuose kentėjo 
iki 1954 m. Prancūzijos vyriau
sybės dėka atgavo laisvę ir grį
žo Prancūzijon. Jų sūnus Ar
mand, jau būdamas laisvėje, 
parašė knygą “The Sons of Gu
lag”, kuri buvo išleista 1976 m. 
Dabar jis baigia rašyti ta tema 
antrą knygą. Čia pateikiame jo 
pergyvenimų dalį iš “R. Di
gest” 662 nr.

Per tuos metus kančias ken
tėjau kasdieną. Tačiau labiau
siai išsigandau palikdamas Vo
logdos kalėjimą, šaltą naktį 
sargai, ginkluoti šautuvais ir 
automatais, su šunimis vertė 
mus bėgti išilgai geležinkelio 
bėgių. Išsekusiam kūnui tai at
rodė nesibaigiančiai ilgai. Stai
ga pajutau šautuvo buožės smū
gį į ranką. Iš skausmo sugriu- 
vau. Ant žemės sugriūti reiškė 
mirtį. Tuojau prie veido atsira
do durtuvas, šuns nasrai su di
džiuliais dantimis. Ir kaip aš 
suskubau pasukti galvą! Kali
niai, pačiupę mane vilko kar
tu. Bet šiurpas tų kalenančių 
nasrų tebeaidi mano ausyse ir 
šiandieną, vis dar prikelia iš 
miego naktimis.

Visų blogumų dar vistiek 
nepatyriau: kalkių duobės, už
tikrintos mirties lagerių, kur 
žmogus neištveria daugiau kaip 
tris mėnesius, kur žmonės yra 
mušami ištisom dienom, kur 
apdeginti su negesintom kalkėm 
miršta. Daug kas mano likimo 
bendrų kentėjo daugiau už ma
ne ir tebekenčia šiandieną.

1975 m. balandžio mėn. Va
karų Berlyne ant lentgalio, pri
kalto po geležinkelio vagonu, 
buvo rastas šauksmas gelbėti. 
Atrodo, tai raštas Volgos vokie
čių, kurių esą 7000 slaptame 
sovietų lageryje. Kaikurie ten 
kenčia jau 50 metų. Pasaulis gi 
nežino nieko apie tokias stovyk
las, nes nė vienas iš ten dar ne
grįžo. Tai stovyklos Urale ar

MENO VIENETAI —
Toronto "Atžalynas" 
Hamiltono 
"Gyvataras" ir "Aidas"

6

ST.PETtBS P 
KIČU Iki Si

OHTORO ST.A 

5U31PAlll'!MO vakaras 
0 SPALIO 7v.f.|»-I RYTO 

WESTERN FAIR GO.
QUEtNS PARK 

Progress oioo. 
DUFFERIW *T \ VE UH4

QUEENS ST

DUNDAS ST

KING st. m
e ATOM'S HOlIDAV

STAMUTJ,

AUTOMSU 
STOTIS

York st.

CEltflN- 5 
KELIO 
STOTIS į

s**
KONCERTAS

9SPALIO 5*fP- SAUDERSSt- 
CONDARV SCHOOL AUDITORIUM

HIGHWAY 401

draudžiamuose rajonuose, kur 
atliekami požeminiai atominiai 
sprogdinimai ir kur kasamas 
uranijus.

Su Stalino mirtimi 1953 m. 
stovyklose sąlygos buvo page
rėję. Tik tas atsiradęs paleng
vėjimas greit vėl dingo. Malen
kovas ir po jo Bulganinas su 
Chruščiovu nežinojo, negalėjo 
ar nenorėjo tų stovyklų nei pa
naikinti, nei pasmerkti. Aš tu
rėjau laukti iki 1956 m. sau
sio 28 d., kol buvau paleistas. 
Paleidimo kaip ir suėmimo prie
žastis — grynas absurdas. Liep
damas eiti namo, vadovaujantis 
pulkininkas tik pasakė: “Buvai 
suimtas per klaidą”.

Dažna yra tendencija sumen
kinti tuos, kurie išgyveno ir iš
kentėjo komunizmą praktikoje. 
Jie laikomi lyg apsėstais žmo
nėmis. Bet ar geriau būti ak
lu? Juk niekas iš esmės nepa
sikeitė Sov. Sąjungoje per 60 
metų. Solženicinas, Siniavskis 
ir daugelis kitų tai liudija. Žmo
gaus laisvės nuolat niekinamos 
ir užgniaužiamos. Rusija išrado 
net įkalinimą psichiatrinėse li
goninėse.

Jei viešąją pasaulio opiniją ir 
sudomina specialios bylos, tai 
ar kas užtaria šimtus ir tūkstan
čius paprastų sovietų piliečių, 
kenčiančių tokią nedalią? Kas 
protestavo prieš masines depor
tacijas čerkesų, čekų, ingusų, 
Volgos vokiečių (apsigyvenu

Dar yra kelios vietos 
ekskursijoje j Vii HIU

L

šių metų lapkričio 7 — 15 dienomis

Vilniuje - 6 dienos, 
Maskvoje - 1 diena

Registruotis iki spalio 10 dienos:

V, Baiėnas, tei. 533-3531
ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

2224 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6R 1X3

Montrealio
Aušros Vartų choras, 
Windsor o "Neris" 
Londono "Baltija"

jaukino 
ŠOKIAI 
PIUMMAS 
HALI
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sių Rusijoje nuo Kotrynos II 
laikų), ukrainiečių, lietuvių, lat
vių estų, suomių ir moldavų? Aš 
žiūriu į Sov. Sąjungos 1939 m. 
sienas ir jos įtakų zonas 1976 
m. Vakarai traukiasi, kaip sena 
oda.

Vakarų valstybės atšaukė sa
vo ambasadorius įvykdžius baus
mę penkiem nuteistiem asme
nim Ispanijoje. Mes šėlstam dėl 
smurto Irane ar Čilėje, bet kai 
tai daroma Sov. Sąjungoje, ne
matoma. Paminklai statomi na
cių aukoms, o kas yra bandęs 
pastatyti bent vieną sovietų Gu
lago aukoms? Šiurpulingi skai
čiai: 60 milijonų aukų nuo 1917 
m. Stalinas pats čerčiliui prisi
pažino nušlavęs devynis mili
jonus žemdirbių kolektyvizaci
jos metu 1932—1935 m.

Bolševikų poetas Vladimiras 
Majakovskis rašė: “Tas. kuris 
nedainuoja su mumis, yra prieš 
mus”. Nekeldami protesto bal
sų prieš, daromės bendrininkais 
tos sistemos. Neturime teisės 
pamiršti. H.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563



Jaunieji Toronto “Atžalyno" šokėjai smagaus šokio metu. Visa grupė rengiasi naujiem pasirodymam bei koncer
tam šiais mokslo metais Nuotr. O. Burzdziaus

Užtarnautas mokytojo poilsis
Jonas Mikšys atsisveikina su mokykla

Metinė Kanados paroda Toronte

Vienose akademinėse disku
sijose buvo kalbama apie dar
bus ir pašaukimus. Konstata
vus, kacį pašaukimas veda Į tokį 
darbą, kuriam vien mokslo ne
pakanka, bet reikia dar įgimtų 
savybių, kurių ne kiekvienas 
turi, pradėta vardinti darbus ir 
pašaukimus. Darbų sąrašas pa
sidarė perilgas, nors ir grupuo
jant į atskiras sritis. Pašaukimų 
sąrašas buvo trumpas: kunigas, 
dailininkas, muzikas, rašytojas 
ir dar vienas kitas. Kiek ilgiau 
sustota ties mokytoju. Mažesnio
ji diskusijose dalyvavusių stu
dentų dalis manė, kad mokyto
jo profesija yra eilinis darbas už 
pinigus, bet daugumos nuomo
nė buvo, kad tai yra pašauki
mas. Tiesa, yra mokytojų, kurie 
pašaukimo tam darbui neturi: 
jie dirba dėl kurių nors išskai
čiavimų arba iš pasišventimo, 
bet pasišventimas ir pašaukimas 
yra du atskiri dalykai. Sunkiai 
jie dirba ir be didelių rezultatų. 
Įgimtą pašaukimą turinčiam 
mokytojui net nereikia didelių 
teorinių mokslų. Dar daugiau: 
kuriam nors darbui pašaukimą 
turintis žmogus beveik negali 
be to darbo gyventi — jeigu nė
ra sąlygų, tai jis pats iš paskuti
nių jėgų stengiasi savo pašauki
mo darbui reikiamas sąlygas su
sidaryti. Pavyzdžiui, pašaukimą 
turintieji mūsų mokytojai Vo
kietijos stovyklų laikais patys 
kūrė lietuviškąsias mokyklas, 
susirado patalpas ir suolus, pa
staruosius patys dažnai ir susi
nešė į klases.

Tokių Įgimtą pašaukimą tu
rinčių mokytojų kategorijai pri
klauso šiuo metu minimas ir pa
gerbiamas Jonas Mikšys, su pa
skutiniuoju praėjusių mokslo 
metų skambučiu baigęs savo 51- 
nerių metų darbą lietuviškoje 
mokykloje. Ta proga “Tėviškės 
Žiburių” atstovas aplankė gerb. 
mokyklos veteraną jo namuose 
Hamiltone ir turėjo pasikalbė
jimą, kurio pagrindinėmis min
timis norime pasidalinti su skai
tytojais.

— Kaip pasiruošėte mokytojo 
darbui?

— Po ankstyvos jaunystės 
dienų Panevėžio mokytojų se
minarijoje, kurią baigiau 1926 
m., visas likusis mano gyveni
mas prabėgo lietuviškoje mo
kykloje, su kuria rudens nuotai
koje šiemet skiriuosi ir išeinu į 
poilsį. Per ilgus penkiasdešimt 
vienerius metus turėjau tame 
darbe ir linksmų, ir liūdnų va
landų, bet kas gi jų neturi?

— Kurie metai buvo šviesiau
si?

— Kaip daugumai, taip ir 
man šviesiausios dienos buvo 
nepr. Lietuvoje, kur 18 metų 
dirbau toje pačioje mokykloje 
— mokytoju, paskui vedėju. Tuo 
metu į apylinkę išleidau beveik 
dvi kartas, kuriuos mokiau, su 
kuriais dirbau Jaunųjų Ūkinin
kų ratelyje ir suaugusiųjų orga
nizacijose.

— Kokį darbą dirbote Vokie
tijos stovyklose?

— Ką gi tada visi iš naujo 
kūrėme lietuviškąsias mokyk
las. Man teko suorganizuoti ir 
vadovauti liet, pradžios mokyk
lai Haffkruge, šiaurinėje Vokie- 
tijbs dalyje, britų zonoje. Pas
kui su ta mokykla turėjome per
sikelti į netoli buvusį Neustad- 
tą. Manau, kad visos liet, moky
tojų įsteigtos mokyklos atliko 
didelį uždavinį, nes buvo atei

čiai išgelbėti ketveri metai mū
sų tuo metu Vokietijoje atsidū
rusiai moksleivių kartai.

— Kaip matyti iš leidinio “25 
metų sukaktis Hamiltono lit. 
vysk. Valančiaus mokyklai”, 
šios mokyklos mokytoju ir ve
dėju išbuvote ilgiausią savo pe
dagoginės karjeros laikotarpį 
— 27-rius metus. Kokie komen
tarai?

(Čia į pasikalbėjimą įsijungė 
p. Mikšienė - Grajauskaitė, taip 
pat mokytoja dar iš nepr. Lie
tuvos laikų).

— Pagrindinis komentaras 
būtų, — nusišypsojo ponia, — 
kad per 17 metų dirbdamas fi
zinį darbą Fordo fabrike, po 
naktinės pamainos grįžęs namo 
šeštadienio rytą, užuot prigulęs 
poilsio, Jonas tik nusiprausęs 
ir pavalgęs eidavo dirbti į mū
sų mokyklą. Stebiuosi, kaip jis 
galėjo taip ilgai tokią įtampą iš
laikyti.

— Kalbant apie darbą Hamil
tono mokykloje, — grižo į pasi
kalbėjimą J. Mikšys, — esu juo 
patenkintas ir nesigailiu paau
koto laiko. Jei dar kartą būtų 
panašus atvejis, vėl imčiausi to 
paties darbo. Ir čia, kaip ir Lie
tuvoje, išleidome dvi kartas lie
tuviškojo prieauglio — kiekvie
nas to amžiaus Hamiltono lietu
vis yra buvęs mano mokinys. 
Pirmieji dabar jau yra viduri
niosios kartos žmonės, kurių

Mokytojui JONUI MIKŠIUI įteikiamas šaulių žvaigždes ordinas Hamiltone

Rengiamas kapas
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

humaniškumu, Sovietų Sąjun
gos valstybės vadų politiniu 
įžvalgumu, kad jie nepriešta
raus kitų valstybių sprendimui 
ir Pabaltijo kraštams leis gy
venti taikingai, priims kreipi
mesi SOS! išdėstytus ultimaty- 
vinius punktus, liečiančius So
vietų Sąjungos vyriausybę:

1. Išvesti SSSR ginkluotas pa
jėgas iš Lietuvos teritorijos.

2. Sovietų Sąjungos vyriausy
bė turi pati atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę ir i š t a i s y t i 
klaidas, kurias padarė carinė ir 
stalininė Rusija.

3. Išvedus SSSR ginkluotą
sias pajėgas, tuo pačiu metu 
įvedama SNO ginkluota kontro
lė, kol lietuvių tauta laisvų rin
kimų keliu išspręs savo krašto 
valdymo formas, kurios jokiu 
būdu nepažeistų žmogaus teisių 
deklaracijos nustatytų normų 
ir garantuotų Lietuvos gyveni
mą taikoje — kaip taikos pa
vyzdį pasaulyje.

Todėl, remiantis žmogaus 
Teisių Deklaracija ir Helsin
kyje pasirašytais susitarimais, 
LRIF-tas, būdamas pogrindyje, 

vaikai jau ateina į mokyklą. Ne
mažai jų pavardžių skaitome 
ir spaudoje, kaip pvz. KLB Ha
miltono apylinkės valdybos 
pirm. K. Deksnys, Hamiltono 
liet, veikėjai — dr. V. Kveda
ras ir p. Parėštytė, KLB švieti
mo komisijos pirm., “Atžalyno” 
šokių grupės Toronte vadovė S. 
Martinkutė - Leparskienė, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirm. G. Juozapavičiūtė ir 
jos sesutė, sol. A. Pakalniškytė 
ir ypač operos solistė Lilija Šu
kytė, šiuo metu dainuojanti ope
rose Vokietijoje. Sąrašas būtų 
ilgesnis, jei būčiau iš anksto tu
rėjęs laiko jį apgalvoti.

— Baigiant, ką ypatingesnio 
galėtumėte pasakyti “Tėviškės 
Žiburių” skaitytojams?

— Pirmiausia noriu padė
koti visiems, kurie man padėjo 
dirbti Hamiltone, ypač klebonui 
prel. J. Tadarauskui, kuris yra 
tikrasis šios mokyklos steigėjas, 
mane pakvietęs jos vedėjo par
eigoms 1950 m. ir visą laiką mo
kyklą rėmęs. O baigiamasis žo
dis būtų neužmirštamas posa
kis, buvęs užrašytas ant pamink
lo Lietuvos Karo Muzėjaus so
delyje: “Atiduok ką privalai” 
— Redde quod debes.

— Ačiū už pasikalbėjimą ir 
ilgiausių bei darbingų metų 
įvairiose dar Jūsų laukiančiose 
srityse. a. riNKūnAS

Baltijos tautom?
prisiima visą atsakomybę už ve
damą išsivadavimo kovą, atsto
vaudamas Tėvynės Lietuvos 
šventam taikos ir laisvės tiks
lui, kreipiasi į pasaulio katali
kų centrą Vatikaną — Kristaus 
Vietininką Popiežių Paulių VI, 
į Suvienytųjų Nacijų Organiza
cijos generalinę asamblėją ir 
tiesiog į visas valstybes.

LRIF-tas kreipiasi į visų vals
tybių vadovus, į visas politines 
partijas, organizacijas ir jų va
dovus. Kreipiasi į estus, latvius, 
lietuvius, kurie dėl galimų re
presijų paliko gimtąjį kraštą, 
dėl kurio laisvės kovojo ir dar 
šiandien kovoja.

Pasauli, visi geros valios 
žmonės, neleiskite, kad Pabal
tijyje būtų supiltas trijų tautų 
kapas! Tautų, kurios čia gyveno 
šimtmečiais ir dega troškimu 
gyventi laisvai, bet susidariu
sioje situacijoje tapo pasmerk
tos žūti. Lietuvių tauta Šaukiasi 
Jūsų pagalbos SOS!

Pasauli, prašome pritarti mū
sų kreipimuisi SOS! ir padėti 
jį įgyvendinti!

Lietuvos Revoliucinis 
Išsivadavimo Frontas

Toronte kasmet rengiama Ka
nados paroda. Kitais metais ji 
minės 100-jį pasirodymą. Jame 
bus nemaža rodinių, kokių buvo 
1879 m.: drabužiai, vežimai, mu
zika, valgiai ir 1.1.

Kodėl CNE vietovė parinkta 
Toronte? Mat, parodai reikia 
erdvės, pastatų, gero susisieki
mo. Paroda yra kartu ir preky
ba, nes rodiniai parduodami. Ir 
seniau Toronto forte buvo indė
nų ir prancūzų prekybos vieto
vė. Kad fortas nepatektų į ang
lų rankas, septynerių metų kare 
prancūzai jį sudegino. Anglai 
laimėjo ir prie Ontario ežero, 
kur yra ir dabartinė CNE vieto
vė, iš Mississaugos indėnų nu
pirko 250.000 akrų žemės už 
$8.500 arba 3,5 cento už akrą.

1813 m. dabartinės CNE vie
tovėje vyko mūšis kanadiečių 
su amerikiečiais. Kanadiečių žu
vo 62 ir 34 buvo sužeisti. Yorke 
buvo sudeginti parlamento rū
mai. Amerikiečiai plėšė žmonių 
paliktus namus, o iš valstybės 
.ždo pasigrobė per $8.000. Vė
liau amerikiečiai pasitraukė.

Pirmoji paroda Toronte įvy
ko 1830 m. Ją rengė žemės ūkio 
draugija, gaudama iš valdžios 
$400 paramos. Ji susilaukė 
1.150 lankytojų. Tokios parodos 
įvykdavo kasmet, bet vis kitose 
vietovėse. Tai buvo labai ne
praktiška, todėl vėliau buvo nu
spręsta tokią parodą kasmet 
rengti Toronte. -Tam tikslui bu
vo surastas žemės plotas prie 
Ontario ežero ir įrengti kaiku- 
rie pastatai.

Pirmoji CNE įvyko 1879 m. 
Ji užėmė 50 akrų plotą ir susi
laukė per 100.000 lankytojų. 
Dabar CNE užima 350 akrų plo
tą, turi reikalingus pastatus, as
faltuotus kelius ir susilaukia 
milijonus lankytojų. 1976 m. jų 
buvo 3.585.500, o 1977 m. — 
3.547.500 lankytojų. Kanados 
paroda yra ne tik visasąjunginė, 
bet ir tarptautinė, nes joje da
lyvauja ir kitų valstybių grupės 
ar net valstybės su savo rodi- 
niais. Atskirų tautų paviljone 
didžiausią plotą užima komunis
tinė Kinija. Ji pasirodo su savo 
dirbiniais, drabužiais, kailiais, 
maisto gaminiais ir net kinietiš- 
ko valgio gaminimu.

ĮSIJUNKITE i
ALGŲ TAUPYMO PLANA

Ir vėl proga. Šį kartą netgi geresnė. 
Nuo šių metų galite pirkti jungtinių 
palūkanų lakštus pagal algų 
taupymo planą. Po pirmųjų metų 
gausite palūkanų palūkanas.

Milijonai kanadiečių pastebėjo, 
kad algų taupymo planas (Payroll 
Savings Plan) yra puikus būdas 
taupyti sistemingai. Ir tai yra lengva. 
Patogu. Dabar, įvedus jungtinių 
palūkanų lakštus, jūsų santaupos 
automatiškai kiekvieneriais metais 
nuolat didės.

NAUJI 
JUNGTINIŲ 
PALŪKANŲ 

LAKŠTAI
Jungtinių palūkanų lakštai (The 

Compound Interest Bond), įsigyjami 
pagal algų taupymo planą, atitinka 
jūsų poreikius.

Šis naujas lakštas automatiškai 
reinvestuoja jūsų palūkanas 
garantuotu metiniu 8.6 nuošimčiu. 
Štai kaip didėja jungtinės $100 
palūkanos:
Lpkr. 1 Vertė Lpkr. 1 Vertė
1978 $107.00 1983 $158.78
1979 $115.81 1984 $171.77
1980 $125.34 1985 $185.81
1981 $135.63 1986 $200.97
1982 $146.76

Sovietų paviljonas daug ma
žesnis už Kinijos. Rodiniai taip 
pat negausūs: papuošalai, kve
palai, vaikams žaislai, knygos ir 
kiti. Gintarinis medalijonas su 
metaliniu retežėliu — $95, šiau
dinės lėlės — $6-9. Sovietai dau
giau reiškiasi su komunistine 
propaganda anglų ir rusų kalba. 
Knygos nebrangios ir dalis jų 
pardavinėjama už pusę kainos. 
Šiais metais karinės literatūros 
skyriuje buvo knyga “Kursko 
mūšis”. Tą knygą paruošė so
vietų maršalai, generolai, kurie 
dalyvavo tame mūšyje. Nors jie 
labai giria sovietinių karių nar
sumą bei karinį pasiruošimą, 
bet, kai pamatai jų pačių pateik
tus duomenis, susidaro vaizdas, 
kad sovietiniai kariai kariniu at
žvilgiu yra menkos vertės. Jie 
patys sako, kad Kursko rajone 
gynėsi 34 sovietų armijos prieš 
nepilnas 3 vokiečių armijas, ku
rios vykdė milžinišką puolimą ir 
sovietams padarė didelių nuo
stolių. Žinoma, tokiose sąlygose 
laimėti puolamąjį mūšį buvo ne
įmanoma.

Kita propagandos sritis — 
kelionės į Sov. Sąjungą, o jų 
kelionių įstaigų JAV ir Kanado
je yra daugybė. Rašo, kad Sov. 
Sąjungoje yra labai geros kelia
vimo sąlygos. Nekalba apie to 
keliavimo kainą (sovietai už do
lerį moka tik 70 kapeikų). Ke
liauti Sov. Sąjungoje nėra leng
va, nes turistas tenai pasijunta 
kaliniu, nėra pakankamai vieš
bučių, motelių, benzino stočių, 
garažų. Miestuose su 800.000 
gyventojų turistams nurodo tik 
vieną viešbutį ir kartais vieną 
motelį. Kazachijos respublikos 
sostinėje Alma Atoje su 776.000 
gyventojų turistams nurodytas 
viešbutis “Kazakstan”. Charko
ve su milijonu gyventojų nuro
dytas viešbutis “Inturist” ir mo
telis “Družba”. Tik Maskvoje 
nurodyti 5 viešbučiai. Bet, kaip 
spaudoje buvo parašyta, tie 
viešbučiai nesaugūs gaisro at
veju. Vilniuje nurodyti 3 vieš
bučiai: “Gintaras”, “Neringa” 
ir “Vilnius”. Gal į Vilnių atvyks
ta daugiau turistų, negu į Char
kovą ar Alma Atą.

Kanados parodoje gausiai da
lyvauja ūkininkai su arkliais, 

DABAR

NAUJI KANADOS 
TAUPOMIEJI LAKSTAI

galvijais, paukščiais. Daugiau 
premijuojami stambieji gyvu
liai. Popietinėmis valandomis 
pasirodo vandens sportininkai 
net su savo aitvarais padangėse. 
Aviacijos pasirodyme dalyvauja 
įvairūs lėktuvai. Įspūdingiausi 
yra sprausminiai lėktuvai. Įdo
mūs yra aviacijos parašiutai ir 
parašiutininkų nusileidimas į 
pažymėtą apskritimą. Aviacijos 
pasirodymuose įvyksta ir nelai
mių. Šių metų aviacijos pasiro
dyme žuvo vienas lakūnas. Tai 
penktas žuvęs lakūnas pasirody
muose nuo 1954 m.

Pašto ženklai ir rinkėjai
Kiekviena valstybė į pašto 

ženklus kreipia daug dėmesio ir 
jų paruošimui panaudoja ge
riausias krašto meno pajėgas. 
Pašto ženkluose atsispindi atski
rų kraštų istorija, geografija, 
menas, religija, kultūra, pramo
nė ir 1.1. Pašto ženklai yra mi
niatiūriniai meno kūriniai, to
dėl nenuostabu, kad p. ženklų 
rinkimą daug kas pamėgo.

Lietuvos p. ženklų projektus 
padarė šie dailininkai: A. Bu
čas, Jonas Burba, J. Buračas, V. 
Dobužinskis, P. Galaunė, A. Gal
dikas, V. Jomantas, Pūkas, P. 
Rimša, J. Steponavičius, D. Ta- 
rabildaitė, A. Varnas, A. Žmui
dzinavičius. Mūsų dailininkų su
kurti p. ženklai pasižymi origi
nalumu ir darniu spalvų deri
niu.

Renkant p. ženklus žmoguje 
susiformuoja specifinės savy
bės, kurių kiti asmenys neturi. 
Filatelistai daug greičiau paste
bi visokias smulkmenas, kurių 
neįgudęs asmuo nemato. Todėl 
filatelistas, kaip ir chirurgas, 
laikrodininkas, precizinių apa
ratų tikrintojas, bus daug aky
lesnis ir savo darbą geriau at
liks.

Filatelija pratina žmogų prie 
tvarkingumo ir sistemingumo. 
Pašto ženklai turi būti tvarkin
gai ir švariai sudėti į albumo la
pus. Į p. ženklų parodas nepri
imami tokie p. ženklai, kurie 
yra taukuoti, suglamžyti. Daug 
gydytojų renka pašto ženklus ir 
dažnai pataria savo pacientams

Ar ta paroda turi vertės? Jei 
ji kasmet rengiama ir ją aplan
ko per 3 mil. asmenų, reiškia 
paroda yra vertinama. Kaikurie 
lietuviai sako, kad toje parodo
je nieko naujo. Ar daug lietu
vių aplankė tą parodą? Sunku 
pasakyti. Šias eilutes rašantis 
per 8 dienas toje parodoje ne
pastebėjo nė vieno lietuvio. Ka
dangi kitais metais bus 100-sis 
pasirodymas, į kurį suplauks 
daugybė lankytojų, ar nevertė
tų ir lietuviams toje parodoje 
dalyvauti su lietuviškais val
giais ar rodiniais? J. J.

taip pat rinkti pašto ženklus, 
nes tai įdomus ir raminantis už
siėmimas. Karo ligoninėse, naš
laičių prieglaudose yra sudaro
mi filatelistų klubai, kuriuos re
mia po kraštą išsisklaidžiusios 
filatelistų draugijos. Sunkiai 
dirbantiems filatelija padeda at
sigauti ir išsiblaškyti.

Valstybės pripažįsta visoke
riopą filatelijos reikšmę, todėl 
stengiasi p. ženkluose parodyti 
žymiuosius ir nusipelniusius vei
kėjus. Jos p. ženkluose parodo 
kas krašte yra gražiausia ir įdo
miausia. Mokyklų mokiniai gali 
daug išmokti apie atskirų kraš
tų geografiją, gamtą, istoriją.

JAV turi net specialią įstaigą 
(U.S. Philatelic Agency, Wash
ington, D.C.), kur filatelistai ap
rūpinami visa filateline medžia
ga-

Panaši įstaiga yra ir Kanado
je, kuri aprūpina filatelistus ne
vartotais pašto ženklais ir su 
gražiais antspaudais papuoštais 
pirmos dienos vokais. Šie vokai 
yra lyg ir p. ženklų gimimo pa
žymėjimas: jie turi pašto ant
spaudą, kuris pažymi pašto 
ženklo pirmą dieną, kada tas p. 
ženklas buvo panaudotas ant vo
ko. Tos įstaigos adresas: Phila
telic Service, Canada Post, Ot
tawa KIA 0B5.

Pašto ženklų rinkiniai dažnai 
yra parduodami. Retesnių pašto 
ženklų kainos kyla, todėl likvi
duojant p. ženklų rinkinius daž
nai investuoti pinigai grįžta ke
leriopai. K.

Jungtinių palūkanų lakštai gaunami 
po $100, $300, $500, $1,000 ir $5,000.

Kartą pilnai apmokėti jungtinių 
palūkanų lakštai gali būti iškeisti 
į reguliarių palūkanų lakštus 
(pradedant nuo $300), už kuriuos 
mokamos metinės palūkanos lapkričio 
1 dieną čekiais arba tiesioginiu , 
indėliu į jūsų taupomąją arba čekių 
sąskaitą. Tai gali būti sutvarkyta 
jūsų banke arba investavimo 
įstaigoje.

Jungtinių palūkanų lakštai gali būti 
iškeisti į grynus pinigus kiekvienu 
momentu. Išpirkimo atveju gausite 
visas reguliarias metines palūkanas 
ir taip pat susidariusias jungtines 
palūkanas .

GERAS PELNAS
Naujieji Kanados taupomieji lakštai 

yra pažymėti 1977 m. lapkričio 1 d. 
data ir duoda vidutiniškai metinių 
palūkanų 8.06%, jei išlaukiama iki 
nustatyto termino. Kiekvienas naujas 
lakštas pirmaisiais metais duoda 7% 
palūkanų ir kiekvieneriais likusiais 
metais — po 8.25%.

PASIRAŠYKITE 
ŠIANDIENĄ!

Nepraleiskite. Pasinaudokite proga 
ir pirkite naujus jungtinių palūkanų 
lakštus pagal algų taupymo planą.

Pasirašykite šiandieną ir sekite 
savo santaupų didėjimą.
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Solistas RIČARDAS DAUNORAS dainuoja koncerte, kurį surengė PLJS 
valdyba Toronto Lietuvių Namuose š.m. rugsėjo 18 d. Nuotr. A. Šeškaus

Tautos individualybės /ieškant

Jauno solisto koncertas
V. VERIKA1TIS

Sol. Ričardo Daunoro koncer
tu Toronte visuomenės susido
mėjimas buvo didelis. Erdvi L. 
Namų salė buvo pilnutėlė klau
sytojų, kurių eilėse buvo daug 
londoniečių ir kitų kolonijų tau
tiečių. Mūsų žmonės naujos me
ninės pajėgos godžiai laukia.

R. Daunoro koncerto progra
ma buvo dviejų dalių — lietu
viškos ir tarptautinės. Pirmoje 
dalyje padainavo: ‘ Kur tas šal
tinėlis” (liaudies daina). ‘‘Žalio
joj lankelėj” — J. Tallat-Kelp- 
šos, “Augau aš pas tėvelį” — L. 
Abariaus. “Mergužėle brangi” 
— St. Šimkaus, “Tamsiojoj nak
telėj” — St. Šimkaus, “Anoj pu
sėj Dunojėlio” — St. Šimkaus, 
“Ėsk. karvute” — J. Gruodžio, 
“Auki, berželi” — V. Blušiaus, 
“Šią naktelę per naktelę” — M. 
Petrausko.

Ši grupė dainų jau seniai iš
dainuota mūsų dainininkų, iš
skyrus “Auki. berželi” ir “Šią 
naktelę”. Jos praskambėjo san
tūriai, be didelių interpretaci
nių prašmatnybių. “Tamsiojoj 
naktelėj” pasigesta paskutinio 
posmo, kuris tą dainą lyg ir iš
baigia. Iš tos grupės dainų R. 
Daunorui geriausiai pavyko 
“Ėsk, karvute”. Publikos geriau
siai buvo priimta “Auki. berže
li” — romansėlis, kurio karto
jami žodžiai “ar begrįšiu, neži
nau” klausytojus jaudino.

Antroje dalyje R. Daunoras 
pasirodė su tarptautinių kompo
zitorių dainomis bei arijomis: 
“La Serenada” — P. F. Tosti, 
“Takelis miške”—C. Biccio, Ru
dolfo kavatina iš operos “Sonn- 
ambula” — V. Bellinio, Fiesko 
arija iš operos “Simon Boccane- 
gra”, Bazilio arija iš operos “Se
vilijos kirpėjas” ir L. Van Beet- 
hoveno “In questa tomba”. Prie
do padainavo norvegų dainą 
“Mano gimtinė” ir lietuvių liau
dies dainą “Jūroje laivelis plau
kia”. Antros dalies romansai ir 
arijos buvo dainuotos italų kal
ba, išskyrus virš programos pa
dainuotąsias dainas.

Du pirmieji lengvojo žanro 
romansai praskambėjo, kaip ir

Atsiusta paminėti
ŠALTINIS nr. 3. Kas du mėnesiai 

išeinantis žurnalas, leidžiamas Tėvų 
marijonų ir Sv. Kaizmiero Sąjun
gos, redaguojamas kun. S. Matulio, 
MIC. Leidėjų adresas: 16 Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, Britain.

KRIVŪLĖ nr. 1, kovas. V. Euro
pos lietuvių sielovados leidinys, gau
namas pas red. kun. P. Celiešių, 
Kirchenstr. 6, 8939 Bad Woerisho- 
fen, W. Germany.

FILATELISTŲ DRAUGIJOS “LIE
TUVA” BIULETENIS nr. 3, liepa- 
rugsėjis. Administratoriaus adresas: 
Kazys Rožanskas, 3450 W. 62nd St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

JAUNIMO BALSAS nr. 3, birže
lis. Leidėjai nepažymėti. Atrodo, 
juos sudaro redakcijai priklausan
ti jaunuolių grupė — W. Fischer, A, 
Hermanas, J. Jurkštaitė, D. Mažei
ka, A. Siugždinis, M. Siušelis ir A. 
Vilčinskaitė. Redakcijos adresas: 
c/o A. Vilčinskas, Zaehringerstr. 54, 
69 Heidelberg, W. Germany.

NERINGOS DRAUGAS. Du šioje 
stovyklavietėje šapirografu išleisti 
laikraštėliai. Vienas jų skirtas ber
niukų stovyklai š.m. birželio 26 — 
liepos 9 d.d., kitas — mergaičių 
stovyklai su liepos 23 d. data. Abu 
turi ilgus redaktorių sąrašus. 

turėjo praskambėti, laisvai, ba- 
ritoniškai. Jo balsas skambėjo 
laisvai, be jokio dirbtinio tam- 
sinimo. čia jis pasirodė kaip 
gražaus baritono dainininkas. 
Jis turėtų savo balsą lavinti šia 
linkme. Arijose jis bandė balsą 
perdaug tamsinti. Dėlto nuken
tėjo balso skambumas. “Bocca- 
negros” arijoje trūko didesnio 
įsijautimo. “La calunijoje” no
rėjosi pajusti didesnį šmeižiko 
apgaudinėjimą. Čia pasigesta 
ryškesnio balsinio pakeitimo, 
daugiau variacijų nuo “tyliai, 
tyliai pamažėli” iki “pagaliau 
kaip iš patrankos”. Ši arija pra
skambėjo gan blankiai, nors ji 
pas dainininkus vyrauja kaip 
kartoti prašomas dalykas.

R. Daunoras scenoje atrodo 
gerai. Kultūringa laikysena ir 
laisvi rankų mostai bei veido iš
raiška buvo vietoje ir reikš
mingi.

Solisto balsas po keleto metų 
studijų sustiprės ir Įgaus spal
vas, kurių dar pas jį trūksta. 
Programą sudarant, reikėtų pa- 
jieškoti naujesnių dainų. Ypač 
pasigesta lietuvių kompozitorių 
sukurtų dainų. Jų yra geras 
pluoštas ir naujų, ir senų. Taip 
pat pageidautinas didesnis kont
rastas tarp pasirenkamų dainų.

Darius Lapinskas palydėjo 
pianinu dainininką jautriai ir 
muzikaliai. Jo dalyvavimas daug 
prisidėjo prie šio koncerto pasi
sekimo.

Kelios pastabos dėl pačios 
programos pravedimo. Progra
mos buvo išspausdintos. Mes vi
si lietuviškai skaityti mokame, 
tad buvo lyg ir nejauku, kai pra
nešėja po įvado ėmė skaityti ir 
dainų pavadinimus. Taip pat ei
lėraščių skaitymas dainos reči
talio metu nėra priimtinas. At
vykome į dainų konrertą, o ne 
į poezijos ir dainų vakarą. Tad 
to ir laikykimės.

Koncertą reikia laikyti pavy
kusiu. Už tai turime dėkoti so
listui ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdybai už jo 
surengimą ne tik Toronte, bet ir 
kitose Š. Amerikos lietuvių ko
lonijose.

THE LITHUANIAN SHORT STO
RY FIFTY YEARS. Selected and 
edited by Stepas Zobarskas. Lietuvių 
rašytojų novelių antologija, išleista 
1977 m. Manyland Books, Inc. lei
dyklos su JAV Lietuvių Fondo pa
rama. 464 psl., kietais viršeliais. Kai
na $12.50. Leidyklos adresas: 84-39 
90th St., Woodhaven, N.Y. 11421, 
USA. Tel. (212) Hickory 1-6768. 
Antologijon yra įtraukti rašytojai: 
Vaižgantas, A. Vienuolis, I. šeinius, 
J. Savickis, P. Tarutis, A. Tulys, J. 
Grušas, V. Alantas, V. Ramonas, L. 
Dovydėnas, J. Gliaudą, J. Jankus, A. 
Vaičiulaitis, P. Andriušis, K. Barė- 
nas, N. Mazalaitė, J. Kralikauskas, 
A. Škėma, S. Zobarskas, M. Katiliš
kis, A. Baronas, J. Kaupas, A. 
Landsbergis, V. Žilinskaitė, R. Lan
kauskas, I. Meras, K. Almenas ir J. 
Aputis. įvadinis straipsnis — A. 
Landsbergio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS nr. 8, 
rugsėjis. Religinės ir tautinės kul
tūros žurnalas, leidžiamas Tėvų jė
zuitų, 2345 W. 56th St., Chicago, 
Ill. 60636, USA.

MŪSŲ SPARNAI nr. 42, 1977 m. 
birželis. Lietuvių evangelikų refor
matų žurnalas. Adresas: 5230 So. Ar
tesian Ave., Chicago, Ill. 60632, 
USA.

VYTAUTAS A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Visa tai galbūt žinomi daly
kai, bet verti, kad juos dažniau 
prisimintumėm. Iš viso, norint 
vienu sakiniu aptarti Bagdana- 
vičiaus pasaulėžiūrinę poziciją, 
galbūt geriausiai tiktų jo cituo
jamas prof. St. Šalkauskio tvirti
nimas: “Lietuvių tauta niekada 
nėra buvusi tuo, kuo ji galėjo 
būti” (Romuva, 1921). Šis tikė
jimas savo tautos kūrybingumu, 
jos neišnaudota potencija lei
džia autoriui kritiškiau žvilgter
ti į kaikurias išorines apraiškas, 
būdingas mūsų “gyvenimo sti
liui”. Skyrelyje “Lietuvių pa
pročiai” autorius pagaili skaity
tojui nusibodusių kaimo kultū
ros, švenčių, papročių aprašy
mų, kaip būrimai, Užgavėnės, 
svotbinės rėdos ir 1.1. Jų vietoj 
jis pažvelgia į įvairias žmogaus 
reiškimosi sritis, kaip kad po
žiūrį į darbą, į laisvalaikio pra
leidimą, svečiavimosi būdą, vy
ro ir žmonos santykius šeimoje, 
vaikų auklėjimą, santykius su 
kitais žmonėmis, valgymo būdą 
ir 1.1. Tenka paminėti, kad šioje 
dalyje nestinga “plavinėjimo”, 
greitai sumestų ir pertoli sie
kiančių apibendrinimų. Net ir 
neypatingam germanofilui ne
pakeliui, sakysim, Paul Claude- 
lio teigimas, kad vokiečiai esan
ti “rūgstanti tauta". P. Claude- 
lis yra geras rašytojas, bet šioj 
srityje, deja, menkas autorite
tas. Arba nesinori pritarti auto
riui, kad čikagiškių operos pa
mėgimas turįs ką bendro su lie
tuvių tautos muzikalumu. Ar 
nepaprasčiau būtų aiškinti, kad 
valdžių lepinama opera (visu
moj primityvi meno forma) įsi
gijo tam tikrą prestižą smulkioj 
Lietuvos miesčionijoj, ir to ata
vizmo nesugebam, deja, atsikra
tyti išeivijoj.

Kaip pats autorius vienoj vie
toj pripažįsta, kaikurie jo sam
protavimai buvo susilaukę kriti
kos iš Pedagoginio Instituto stu
dentų kaipo perdaug paviršuti
niški. Mūsų manymu, lituanisti
nėse mokyklose, lituanistiniuo
se seminaruose tokia, tegu ir pa- 
viršutniška, lyginamoji anali
zė yra kur kas svarbesnė už va
dinamąjį “krašto pažinimą”, 
verčianti iškalti Lietuvos upių 
vardus ar ežerų plotį ir gylį. Juo 
labiau, kad kaikur Bagdanavi- 
čius iškelia eilę būdingų reiški
nių. Taip, sakysim, aptardamas 
vaikų auklėjimo būdą jis rašo:

Lietuviškoje tradicijoje berniukas 
kažkaip išauga pats. Į vyrus jis nė
ra pakeliamas. Tėvas juo nesirūpi
na... Siame fakte reikia jieškoti 
priežasties, kodėl praeityje nesusikū- 
rė kompaktiška politinė visuomenė. 
Mes politinėje Lietuvos istorijoje tu
rime vadų ir kunigaikščių, bet netu
rime vyrijos. Ir net vėliau, 16 šimt
metyje, kai diduomenės atsirado ga
na didelis skaičius, ji neturėjo tarp 
savęs ryšio .. .

šis visuomeninio, t.y. vyriško auk
lėjimo, trūkumas lietuvių tautoje 
padeda išaiškinti pagrindines lietu
vių tautos nesėkmes. Nebuvimas vy
riško dialogo lietuvišką valdančią vi
suomenę darė pažeidžiamą, nepai
sant to, kad joje buvo sveiko noro 
formuoti visuomenę.

Ir tolėliau, aptardamas lietu
vių tautos svečiavimosi būdą, tą 
“lindimą trobon”, autorius vėl 
pabrėžia vyriškų sueigų nebuvi
mą:

... Lietuvių tautoje nėra išdirbta 
pastovių vyrų susitikimų progų, kaip 
pvz. turnyrai, sporto varžybos, teis
mai, medžioklės, mugės ir pan. Taip 
pat čia nėra išugdyta atitinkamų su
sitikimų vietų, kaip pvz. prekyvie
tės, užeigos namai, miestų aikštės ir 
pan.

Šios pastabos įdomios ir gal 
teisingos, bet skaitytojas vėl ma
lasi užburtame rate. Autorius 
kažkaip neišdrįsta pasakyt to, 
kas kiekvienam kvebekiečiui 
aišku, kad, kaip ir jų, mūsų 
“Folk Society” mentalitetas yra 
kolonizuoto žmogaus (esprit du 
colonisė).

Užtat naivoka, kai autorius 
bando aiškinti, nuklysdamas 
kažkur proistorėn, mūsų tautos 
įgimtą užsivėrimą savyje, kon
servatizmą, atžagareiviškumą. 
Taip, sakysim, paminėjęs, kad 
lietuvių kalba išlaikė senovines 
lytis, jis priskiria šį reiškinį mū
sų tautos konservatizmu!, o ne 
“isolat” situacijai:

Jeigu ji būtų buvusi atviresnė ki
toms tautoms ir kultūroms, ji tokios 
grynos kalbos nebūtų galėjusi išlai
kyti.

Pastebėję tradicinį lietuvių tautos 
nenorą maišytis su kitomis tautomis, 
mes turime konstatuoti, kad mūsų 
išeivijos susirūpinimas išlaikyti lie
tuvybę betkokia kaina yra ne atsitik
tinis reiškinys, bet gili lietuvių tau
tos prigimties apraiška, ši laikysena 
nėra kieno nors naujai išrasta ar vi
suomenei padiktuota. Ji organiškai 
kyla iš jos istorijos prigimties.

Mes mėgstame kalbėti apie žemę, 

tačiau nei vienas iš ateivių JAV ne
nuėjo į žemės ūkį. Tai reiškia — ša
lia kitų priežasčių — kad mes esame 
neramios indoeuropiečių klajokliš
kos dvasios žmonės, kurie nori gy
venti dideliais būriais ir maišytis į 
savo ir ne savo reikalus.

Kaip sau norit, skaitytojui 
sunku patikėti tokiu determi
nizmu. Jeigu jau Bagdanavičius 
būtinai norėjo išaiškint mūsų 
konservatizmą, nužėgliojęs iki 
akmens amžiaus sutemų, būtų 
daugiau radęs parako savo teo
rijoms pasiskaitęs Germaine 
Tillion analizę. Jinai, taip pat 
grįždama į neolitinę gadynę 
(prieš 8.000 metų), kažkaip įtiki
namiau aiškina stagnacijos prie
žastis. Pasak jos, perėjimas iš 
klajoklinės kultūros į žemdir
bystę (ypač, kai jis nestumiamas 
augštesnėn pakopon augančios 
pramonės), pavergė moterį. Šio
ji savo ruožtu ilgainiui suliurbi- 
no vyrą ir iš savigynos palaikė 
socialinę stagnaciją (Andrė Mi
chel “Recherches rėcentes sur 
les roles des sexes dans le mon
de”. Current sociology / Sociolo- 
gie contemporaine, vol. 22, No. 
1-3, p.p. 393-420). Šios grandi
nės reakcijos padariniai dar ir 
šiandien aiškiai pastebimi Vi
duržemio jūros kraštuose, Afga
nistane ir 1.1. Kuo mes geresni? 
Juk ir Sruoga “Milžino paunks- 
mėj” išreiškia Švitrigailos lū
pom kažką panašaus:
O Jogaila, žaltys, rožančių suokdams, 
Kaip įsikibo į sijoną bobai.
Tad boba pats pavirto dar bjauresne. 
Ir mano jis, kad ištisas pasaulis 
Drauge su juo po sijonu palindo ...

Ir Z. Ivinskis kažkada “Ai
duose” apibūdino lietuviškąją 
pasaulėjautą kaip matriarchati- 
nės kultūros padarinį. Bet mums 
būtų džiugu, kad šiuo klausimu

PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS

Lietuvio profesoriaus paskaita
LONDRINA. Seniau žinojo

me, kad tolimame Londrinos 
miesto universitete darbuojasi 
pora lietuvių, ten nusikėlusių iš 
S. Paulo. Po dr. Klimo ten lan
kymosi atsirado ir daugiau lie
tuvių ar bent lietuviškos kilmės 
mokslo darbuotojų, apie kurių 
buvimą iki šiol nieko nežino
jom.

Rimgaudui ir Emantei. Jūrai- 
čiams užsiminus, kad Ročeste- 
rio universiteto profesorius kal
bininkas Antanas Klimas lanko
si Brazilijoje, Londrinos univer
siteto vadovybė panoro jį atsi
kviesti bent vienai paskaitai į 
Londriną, pasiūlydama apmokė
ti lėktuvu kelionę iš S. Paulo ir 
atgal.

Dr. A. Klimo atvykimu ir jo 
paskaita susidomėjimas buvo 
nelauktai didelis. Universitete 
tebekomentuojamas ir dabar. 
Paskaita buvo anglų kalba, ku
rią čia pat viena profesorė vertė 
į portugalų kalbą. Dr. A. Kli
mas iškėlė lietuvių kalbą kaip 
“pedra fundamentai” lingvisti
kos mokslui. Paklausimų ir pa
sikalbėjimų metu visus nustebi
no kalbų mokėjimu: su vienu 
kalbėjosi bulgariškai, kitam at
sakinėjo lenkiškai, su trečiu aiš
kinosi rusiškai, vokiškai, pran
cūziškai ... Profesorei - vertėjai 
iš anglų kalbos padėkojo portu
gališkai, pastebėdamas, kad dar 

DAIL. A. DARGIS, Kompozicija, 1977 m., 25 x 36 inčų. Jo dailės paroda 
rengiama š.m. spalio 15-16 d.d. Kultūros Židinio galerijoje Brooklyne

oponuotų autoriui kokia sesė lie
tuvaitė — sociologė ar antropo
logė. Viena neužmirština, bū
tent, kad ilgi priespaudos šimt
mečiai neabejotinai prisidėjo 
prie šių patologinių bruožų atsi
radimo.

Paskutiniuosius knygos sky
rius sudaro tautosakinės studi
jos, kuriomis autorius bando re
konstruoti senosios lietuvių ti
kybos elementus. Iš jų įdomiau
sias yra skyrelis, aptariantis lau
mių religiją ir suglaustai išsa
kąs Bagdanavičiaus dar neiš
spausdinto platesnio veikalo ta 
tema mintis. Nemažiau įdomūs 
straipsniai, nagrinėją žalčio kul
tą, vilkinę religiją bei Perkūno 
kovą su velniu.

Dar kartą tenka apgailestau
ti, kad Bagdanavičius pašykštė
jo mums straipsnio, nusakančio, 
kiek yra pažengę šioje srityje 
kitų mokslininkų darbai. Tiesa, 
jis mini Elenos Bradūnaitės 
straipsnelį “Lituanus” žurnale 
(kaikur minima M. Gimbutienė), 
bet apie J.Greimą, kurio straips
niai “Metmenyse”, atrodo, bus 
atvertę visai nuają lapą mūsų 
senovės religijos tyrime, ar J. 
Balio darbus visai neužsimena
ma. Gal todėl, kad Greimo ana
lizės pasirodė palyginti neseniai 
(“Metmenys”, nr. 28, 1974; nr. 
32, 1976; nr. 33, 1977).

Nežiūrint to, V. Bagdanavi
čiaus veikalas tikrai vertas dė
mesio ir norėtųsi tikėti, kad jis 
sukels gyvų diskusijų.

Vytautas J. Bagdanavičius, TAU
TOS SAMPRATA IR LIETUVIŲ 
TAUTOS INDIVIDUALYBĖ. Pa
skaitų kursas Čikagos Pedagogi
niam Lituanistikos Institute. Či
kaga. Autoriaus leidinys, 1977 m., 
132 p., $3.00.

nelabai gerai šią kalbą mokąs ...
Daugeliui atrodė tiesiog ne

įtikimas toks daugelio svetimų 
kalbų mokėjimas. Prof. Klimas 
keliais atvejais pastebėjo, kad 
lietuvių kalba yra jo tėvų kalba. 
Jo lankymosi Londrinos lietu
viai niekada negalės pamiršti.

Šiuo metu valstybiniame Lon
drinos universitete darbuojasi 
šie lietuviškos kilmės augštojo 
mokslo darbuotojai: Jose Vitor 
Jankevičius — patologijos de
part., Zita Kil — filosofijos dr. 
— filosofijos depart., Maksas 
Pudelskis — oftalmologijos de
part. akių ligų specialistas, 
Emantė Jūraitienė — biologijos 
departamente, Rimgaudas Jū- 
raitis — fizikos departamente 
kaip federacinės valdžios sti
pendininkas S. Paulo fizikos in
stitute baigė rašyti tezę iš Esta- 
do Solido (solid state) srities.

Prie Londrinos, Rolandijoje, 
ūkininkauja humanitaras Jonas 
Jasiūnas, plačiai apylinkėse ži
nomas, kaip “Joao Lituano”.

Londrinoje gyvena Ana Pet
rauskaitė - Ziober, kurios sūnus 
Osvaldas yra technologijos in- 
tituto elektronikos skyriaus di
rektorius prie S. Paulo universi
teto, pagarsėjęs mokslininkas, o 
Anos Ziober duktė yra garsi pia
nistė Londrinoje.

Vienas kitas lietuvis yra ir
(Nukelta į 9-tą psl.)

□ KULTORIIIlEJE VEIKLOJE
DAILIŲJŲ MENŲ KLUBE Kali

fornijoje, Los Angeles mieste, šią 
vasarą viešėjo humoristinės poezijos 
atstovas Antanas Gustaitis, atšven
tęs amžiaus septyniasdešimtmetį, su 
savo žmona Aleksandra, buvusia ak
tore. Svečias iš Bostono skaitė felje
toną “Jubilėjinė garbingo žmogaus 
diena” ir keletą humoristinių eilė
raščių, o A. Gustaitienė meniškai 
perteikė ištrauką iš J. Kralikausko 
romano “Vaišvilkas”.

OSKARO V. MILAŠIAUS šimto 
metų gimimo sukaktis Sydnėjaus 
lietuvių klube, Australijoje, bus pa
minėta spalio 23 d. Rež. P. Rūtenis 
ipscenizuos jo poemą “Lemuelio 
mirtis”, paskaitą apie prancūziškai 
rašiusį mūsų poetą bei dramaturgą 
skaitys “Mūsų Pastogės" red. V. Ka
zokas.

LINKUVOS GIMNAZIJOS MONO
GRAFIJA jau atiduota spaustuvei. 
Ją redagavo dr. A. Sešplaukis, mo
nografijoje taipgi pateikiantis auten
tiškų žinių apie istorinius įvykius 
Linkuvoje bei jos apylinkėse. P. Bū
tėnas paruošė studiją apie linkuvie- 
čių tarmę, gimtąjį vysk. K. Paltaro
ko Gailionių kaimą, duoda atsimini
mų iš gimnazijos mokinių gyvenimo. 
Su Linkuvos kultūriniu, ekonominiu, 
pramoniniu gyvenimu bei apylinkių 
žemės ūkiu supažindina dr. J. Kaš- 
kelis ir I. Andrašiūnas. Dr. V. Ma
ciūnas pateikia studiją apie dr. Juo
zą Maciūną. Monografijoje taipgi ob
jektyviai įvertinami buvusieji gim
nazijos direktoriai — I. Braždžiūnas, 
S. Vaitkevičius, B. Bučinskas. Mintis 
išleisti gimnazijos monografiją kilo 
1976 m. rugsėjo 4 d. Čikagoje įvy
kusiame linkuviškių pasitarime. 
Siam reikalui finansų komisiją suda
rė dr. O. Vaškevičiūtė, A. Indriulytė 
- Eivienė ir I. Andrašiūnas. Jie krei
pėsi į visame laisvajame pasaulyje 
išsiblaškiusius linkuviškius ir jau su
rinko $2.500. Monografijai išleisti 
dar reikės apie $1.000. Pinigus ir če
kius prašoma siųsti Ignui Andrašiū- 
nui, 5731 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

DAIL. JUOZAS SODAITIS yra be
ne labiausiai pasižymėjęs knygženk- 
lių kūrimu išeivijoje. “Exlibris-Re- 
vue” žurnalas, leidžiamas danų, vo
kiečių, prancūzų ir anglų kalbomis, 
net du puslapius paskyrė jo kūrybai, 
įdėdamas devynių knygženklių nuo
traukas. Keturiomis kalbomis skai
tytojai supažindinami su dail. J. So- 
daičiu bei jo kūrybiniu keliu.

“LIETUVIŲ DAINŲ AMERIKO
JE” II rinkinį, apimantį lyrines dai
nas, jau baigia spausdinti Tėvų pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne. Dai
nas surinko ir apie 400 psl. turėsian
čią knygą redagavo dr. Jonas Balys. 
Jon įtrauktos 702 Amerikos lietuvių 
dainos, užrašytos 1949-52 m. su teks
to paaiškinimu, bibliografija, angliš
ka santrauka, dainininkų nuotrauko
mis. Tiems, kurie šį leidinį užsisa
kys iki spalio 1 d., jo kaina — $6, o 
vėliau reikės mokėti po $8. Užsaky
mai siunčiami leidėjo adresu: Lith
uanian Folklore Pub., 1105 Chiswell 
Lane, Silver Spring, Md. 20901, 
USA.

CHEMIKŲ DRAUGIJA Sao Pau
lo mieste, Brazilijoje, kasmet skiria 
garbės diplomus savo nariams, pasi
žymėjusiems moksliniais darbais, 
paskelbtais chemikų spaudoje. Sis 
diplomas už 1976 m. darbus buvo 
paskirtas Antanui Stoniui, Suzano 
popieriaus fabriko direktoriui. Lig 
šiol tokius diplomus gaudavo tik 
universitetų chemijos fakultetų pro
fesoriai.

ANTANO SKĖMOS DRAMĄ 
“ŽVAKIDĖ" Buenos Aires mieste, 
Argentinoje, spalio 30 d. suvaidins 
naujoji saviveiklinio teatro grupė 
“Liepsna”.

DR. VLADAS JUODEIKA, ekono
mistas, rugsėjo 11 d. mirė Los An
geles mieste, sulaukęs 77 metų am
žiaus. Velionis buvo Lietuvos kariuo
menės savanoris, baigęs pirmąją ka
ro mokyklos laidą, dalyvavęs kovose 
su bolševikais ir lenkais. Ekonomi
jos daktaro laipsnį gavo Austrijoje, 
Graco universitete, už disertaciją 
apie žemės reformą Lietuvoje. Dirbo 
referentu finansų ministerijoje, 
valstybės taryboje, kainų tvarkyto
ju, pramonės departamento vadovu, 
vyr. asistentu Kauno universiteto fi
losofijos fakultete. 1936-40 m. buvo 
vyriausiu “Tautos Ūkio” redakto
rium, politiniais bei ekonominiais 
klausimais rašė "Vaire”, “židinyje”, 
“N. Romuvoje”, “Ryte”, “Lietuvos 
Aide”. Atvykęs į JAV, nuo 1949 m. 
profesoriavo Portlando universitete 
Oregone. Prieš mirtį velionis paruo
šė dviejų dalių veikalą apie marksiz
mą “Didžioji iliuzija”, kurio I tomas 
jau yra išleistas, o II dar spausdina
mas. Velionies atminimui yra suda
rytas specialus fondas, kuris užbaigs 
“Didžiosios iliuzijos” išleidimą ir šį 
veikalą stengsis plačiai paskleisti. 
Lietuviai prašomi jį užsisakyti sau 
bei savo bičiuliams. Aukų laukiama 
šiuo adresu: Prof. V. Juodeika Me
morial Fund, c/o Julius Jodelė, 
14803 Sutton St., Sherman Oaks, 
Cal. 91403, USA

ALGIRDO LANDSBERGIO DRA
MA “Šventasis narvas”, premjeros 
susilaukusi ateitininkų kongrese Kle- 
velande, čikagiečiams bus suvaidin
ta spalio 1, šeštadienį, Marijos gim
nazijos salėje. Dalyvaus tie patys 
aktoriai su rež. D. Lapinsku.

VILNIAUS UNIVERSITETO bo
tanikos ir genetikos katedros prof. 
N. Ivanauskienės pranešimu, Lietu
voje dabar yra keliasdešimt botani
nių draustinių. Vienas paskutiniųjų 
— pievos prie Merkio upės, kuriose 
aptiktas smėlinis eraičinas, savo šak
nimis stiprinantis smėlynus, upių 
krantus. Šio augalo radimvietė yra 
pirmoji visoje Sovietų Sąjungoje. 
Tarp kitų retų augalų minėtinos sta
čiosios bei japoninės dirsės, didysis 
asiūklis. Raseinių rajone rastas be- 
kočio ąžuolo miškas. Lietuvos auga
liją pradėjo tyrinėti XVIII š. Vil
niaus universiteto prof. Ž. Žiliberas.

LIAUDIES DRAMOS TEATRĄ 
Šilutėje įsteigė ir jam ilgus metus 
vadovavo rež. Magdalena Chomičie- 
nė. Dabar šis teatras jau turi ir 
moksleivių studiją, kurios vadovė 
yra Irena Cėsnienė. Moksleiviai šilu
tiškiams bei apylinkių gyventojams 
yra suvaidinę G. Malino “Ei, draugu
ži, sveikas!”, V. Palčinskaitės "Spy
ruoklinį kareivėlį”, Justino Mar
cinkevičiaus “Seku, seku pasaką”. 
Šiemet moksleivių teatro studija pa
ruošė dvi premjeras — T. Jano ko
mediją “Kai tau šešiolika” ir A. Vol
kovo knygos “Smaragdo miesto bur
mistras” inscenizaciją “Pasakų šaly
je”. Pastarąją režisavo Vilniaus kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų stu
dentas Robertas Ivanauskas kaip sa
vo diplominį darbą.

LIETUVOS ISTORIJOS IR ET
NOGRAFIJOS muzėjų Vilniuje pra
turtino pertvarkyta archeologijos 
skyriaus paroda, papildyta 1968-77 
m. radinius. Naujojo akmens am
žiaus žmonių buitį bei kultūrą at
skleidžia paskutiniai šventosios ir 
Nidos gyvenviečių tyrinėjimų radi
niai, priklausantys trečiajam tūks
tantmečiui prieš Kr. gimimą: žūklės 
ir medžioklės įrankiai, namų ūkio 
padargai. Čia taipgi sutelkti ir se
niausieji meno paminklai — dvi ap
eiginės lazdos, stulpas su žmogaus 
galvos skulptūra, puodai su žmonių 
figūromis, atstovaujantys kultūrinei 
Narvos—Nemuno žvejų buičiai. Ak
mens amžių užbaigia virvelinės ke
ramikos radiniai gyvenvietėse. Anks
tyvąjį geležies amžių, apimantį pas
kutiniuosius šimtmečius prieš Kr. 
gimimą, papildė žalvariniai, sidab
riniai, moliniai daiktai iš Narkūnų 
piliakalnio ir Egliškių pilkapių, tur
tingo vyro kapo Taurapilio pilka
pyje.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS naująjį sezoną pradėjo 
rugsėjo 3 d. tradiciniu G. Verdi 
operos “Traviata” spektakliu. Ruo
šiama naujoji J. Juzeliūno opera 
“Sukilėliai”, su kuria numatoma da
lyvauti sąjunginiame konkurse. Jau
nas baletmeisteris V. Brazdylis sa
vo debiutui yra pasirinkęs L. Min- 
kaus “Don Kichotą”. Sekančiais me
tais naują V. Klovos operos "Pilė
nai” pastatymą paruoš rež. V. Mikš
taitė, dirigentas R. Geniušas ir dail. 
F. Navickas. Vaikams bus skirta V. 
Chaeto opera “Batuotas katinas”, 
kurią stato rež. E. Domarkas, diri
gentas D. Samėnas, leningradietė 
dail. I. Birulia. Baleto repertuarą 
papildys M. K. Čiurlionio vidurinės 
meno mokyklos paruoštas S. Pro
kofjevo baletas “Petia ir vilkas”. 
Gruodžio pabaigoje Vilniuje viešės 
svečiai iš Erfurto — dirigentas U. 
Nisenas, rež. G. Imbelis ir dail. K. 
Bachas. Su šių vokiečių talka bus 
pastatyta R. Wagnerio opera “Skra
jojantis olandas”. Tuo pačiu metu 
Weimare, R. Vokietijoje, vilniečiai 
gastroliuos su E. Balsio baletu “Eglė 
žalčių karalienė”. Lodzės teatre, 
Lenkijoje, šį sezoną bus surengta 
Lietuvos operos savaitė, kurioje da
lyvaus Vilniaus operos solistai — V. 
Noreika, N. Ambrazaitytė, E. Ka
niava, I. Milkevičiūtė. Vyr. dirigen
tas J. Aleksa ten diriguos G. Pucci
ni “Bohemą”. Vilniaus operon gast
rolių atvyks Prahos operos barito
nas V. Zitekas, rumunas tenoras E. 
Germanas, žymioji estų solistė A. 
Kai. Sol. V. Noreika šį sezoną lan
kysis Argentinoje, baleto solistai L. 
Aškelovičiūtė ir V. Kudžma daly
vaus jaunųjų baleto šokėjų festiva
lyje Italijoje. Vyr. rež. Rimanto Si- 
pario pranešimu, teatrui vis dar di
delį rūpestį sudaro akustikos pro
blemos, kurias tikimasi išspręsti 
specialių skydų pagalba. Gražių vil
čių ateičiai teikia pernai teatran įsi
jungusios jaunosios solistės J. Ciu- 
rilaitė, R. Tumuliauskaitė, L. Milke
vičiūtė. Teatre taipgi tobulinasi trys 
konservatorijos studentai: tenorai J. 
Valuckas, B. Tamašauskas ir bari
tonas E. Vasi'evskis.

LIAUDIES MENO DRAUGIJOS 
Žemaitijos skyriaus meistrai savo 
darbų parodą sureng Palangos paro
dų paviljone. Joje buvo išstatyta 
apie 400 medžio ir metalo plastikos 
kūrinių, dailiosios tekstilės pavyz
džių, gintarinių papuošalų, tapybos 
darbų. Žemaitijos skyrius, savo eiles 
papildęs 50 liaudies meistrų, dabar 
turi apie 600 narių.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS 
gastroliavo Šiauliuose bei kitose 
Augštaitijos ir Žemaitijos vietovėse. 
Išvykos repertuare buvo R. Samule- 
vičiaus “Laukimas”, K. Sajos “De- 
vynbėdžiai”, V. Petkevičiaus “Pcnk- 

. tas vežimo ratas” ir “Dainuojantis 
milžinkapis”. Naujasis sezonas Pa
nevėžyje pradėtas rugsėjo 30 d. J. 
Grušo “Adomo Brunzos paslaptim”.

V. Kst.



8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1977. IX. 29 — Nr. 39 (1442)

R. Cholkan & Co. Ltd.CHOLKAR Realtor
REAL estate — 

GENERAL INSURANCE
SWANSEA, puikus labai geros statybo® -įdėmus vos keleto metų 
senumo, 7 kambarių vienaakį q JA «9), 3 prausyklos, didžiulė 
moderni virtuvėj m O M~!*usys su atviru židiniu ir išėjimu 
j kiemą, dvigub;l\,f!uids su privačiu įvažiavimu.
ISLINGTON-BI.OOR, atskiras gražiuįtarių vienaaugštis (bun
galow), puikiai užbaigta - gi Q g pilnai užbaigtas rūsys, 
centrinis vėsiniA R V “..«s, garažas su privačiu įvažiavimu; 
netoli požeminkli "„uio; viena atvira skola.
PRINCE EDWARD DR. - BLOOR, gražus didžiulis 7 kambarių vien- 
augštis (Side split bungalow); pilnai užbaigtas rūsys, centrinis vė
sinimas; dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, greitas užėmimas, 
puiki vieta.
JANE - BLOOR, atskiras originalus keturbutis (4-plex); vandeniu- 
alyva šildomas; garažai su privačiu įvažiavimu; gauna virš $10.000 
metinių pajamų; netoli požeminio traukinio; apie $30.000 įmokėti ir 
viena skola.
JANE • BLOOR, atskiras 6 kambarių namas, kvadratinis planas, mo
derni virtuvė, 2 prausyklos, garažas; netoli Bloor; namas be skolų.
RI NNYMEDE - BLOOR, pilna kain%_į:- $59.900; atskiras mū
rinis 7 kambarį,' n DUOTOJ? 2 prausyklos; garažas 
su šoniniu įvažial* FA ."^alingas mažo remonto; neblogas pirkiniys. 
INDIAN RD. ■ BLOOR, didžiulis 18 kambarių atskiras namas, 4 at
skiri butai; gauna apie $10.000 metinių pajamų; namas gerame 
stovyje, garažai su plačiu įvažiavimu; apie $30.000 įmokėti ir viena 
atvira skola; netoli Bloor ir Lietuvių Namų.

Nepriklausomos Lietuvos laikais sporto organizacijos skyrė ypatinga dėmesį sportininkų prieaugliui. Nuotraukoje 
matome Kauno sporto klubo Tauro B klasės futbolo komandą su treneriu (dešinėje) N. Cerėku. Iš tos grupės 
tik keturiems jaunuoliams pavyko prasimušti į augštosios lygos klasę: iš kairės trečiam — Andriuškevičiui, ket
virtam — Bielkui ir šeštam — Gudui, vartininkui (su megztuku) C. Daukšai. Kairėje pusėje trenerio stovi 
Bronius Juškevičius, torontiškės Sakevičienės, senjorės, brolis. La.

2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namu 535-1584

^SPORTAS
Pasaulio Lietuvių Sportinės Žaidynės

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A89e Sf■' Toron,°' °nt • Tel. 532-3400

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 

Antradieniais

AKTYVAI — virš 12 milijonų 
MOKA UŽ:

10-3 E term- indėlius 1 metų
10 E pensijų ir namų s-tas 

= taupomąsias s-tas
Trečiadieniais uždaryta — depozitų-čekių s-tas 

Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Skyrius

8’/4%
9%
7%
6%

PLS Žaidynės įvyks Toronte 1978 
m. birželio 28 — liepos 1 dienomis. 
Pasiruošimai vyksta pilnu greičiu ir 
pagal numatytą planą. Jau veikia or
ganizacinis, varžybinis ir lėšų telki
mo komitetai. Sudaryti nuostatai žai
dynėms tvarkyti ir numatyta progra
ma. Steigiami lėšų telkimo komite
tai Niujorke, Čikagoje, Klevelande 
ir Detroite. Sudarytos pagalbinės ko
misijos — informacijos, nakvynių ir 
svečių priėmimo, parengimų, lėšų 
telkimo, žaidynių leidinio ir pirmo
sios pagalbos.

Organizacinį komitetą sudaro: 
pirm. Pranas Berneckas, vicepirm. 
Vincas Ignaitis, sekr. Jonas Karpis, 
ižd. Jonas Nešukaitis, lėšų telkimo 
koordinatorius Paulius Dunderas ir 
narys specialiems reikalams Kazi
mieras Sapočkinas. Varžybinio komi
teto pirm, yra Andrius Klimas ir na
riai — Mindaugas Leknickas, Algis 
Nausėdas ir Ramūnas Underys.

Žaidynėms pravesti vakarinėje To
ronto dalyje gautas didžiulis ir mo
dernus sportinių įrengimų komplek
sas, kurį sudaro “Olympium” pasta
tas ir aikštynas. Visas kompleksas 
apima 260 akrų plotą. “Olympium” 
pastate yra erdvios ir modernios sa
lės krepšinio, tinklinio ir stalo te
niso varžyboms, modernus olimpinio 
ilgio plaukimo baseinas. Stadijone

bus vykdomos lengv. atletikos ir fut
bolo varžybos, o čia pat esančiose 
aikštelėse — lauko teniso varžybos.

Spalio 15-16 d d Klevelande įvyks 
metinis ŠALFASS darbuotojų suva
žiavimas, kuriame bus aptartas žai
dynių klausimas. Bus priimti žaidy
nių nuostatai, programa, nustatytos 
individualinių varžybų normos ir 
pan. žaidynių klausimai užims di
džiąją dalį suvažiavimo darbotvar
kės.

Jaučiamas didelis susidomėjimas 
PLS Žaidynėmis ir manoma, kad šis 
suvažiavimas bus ypatingai gausus.

Krepšinio varžybas šiose žaidynė
se pagal esamą projektą numatoma 
pravesti vyrų A, vyrų B, jaunių 
(buv. jaunių A), jaunučių (buv. jau
nių B), moterų, merginų (buv. 
merg. A) ir mergaičių (buv. mergai
čių B) klasėse. Jaunių ir merginų 
klasei priklauso gimę 1959 m. ir jau
nesni, jaunučių ir mergaičių — 1962 
m. ir jaunesni.

Lapkričio 12 d. Toronto Lietuvių 
Namuose rengiamas vakaras, kurio 
programą atliks vieno žmogaus teat
ras, atstovaujamas juokdarių kara
liaus Vitalio Žukausko. Pelnas ski
riamas PLS Žaidynėms. Visus malo
niai kviečiame atsilankyti ir parem
ti pasaulio lietuvių sportuojantį jau
nimą. A. S.

10-8 =
10 - 8 = DU0DA PASKOLAS: 

E asmenines
^■1 E nekiln. turto

9.30 - 1 E investacines
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

9’/2%
954%

10%

Nemokama 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.

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 • $ov. p. uibaiis

STEPHAN’S FURS
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

A uteri t e Sules SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage,
• Sąžiningos ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, MicheNn, B. F. 

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Simon ę televisionF f f f'VZf f'VJ Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS 

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

Nuomojam, toisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, įrengiam gaisro apsaugą (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 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Woy, važiuoti Whorton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Pažymėtinos atletų pasekmės
Ir šiais metais Londono, Ont., at

letai gerai užsirekomendavo.
D. Valaitytė — šešta iš 2.000! Nors 

ir negaluodama Niujorko minimara- 
tone ji sugebėjo išsikovoti šeštą vie
tą, kai 10 km bėgimo varžybose da
lyvavo net 2.000 bėgikių. Pavasarį ji 
dalyvavo V. Vokietijoje Duesseldor- 
fo mieste vykusiose lauko bėgimo 
(cross country) pasaulio pirmenybė
se, į kurias buvo suvažiavę dauguma 
geriausių pasaulio atletų. Ji laimėjo 
29-tą vietą iš 100 bėgikių. Iš kana
diečių tik viena ją pralenkė. Po 
įtemptų žiemos studijų ir perkrauto 
darbo Danutė jautėsi labai nusilpu
si. Be to, tose pirmenybėse ji užsi
krėtė kažkokiu virusu ir negalėjo pa
siekti savo ankstesnio pajėgumo. Ji 
nėra pasveikusi dar ir dabar. Po 
Niujorko maratono ji turėjo nu
traukti ne tik dalyvavimą kitose šių 
metų vasarą įvykusiose varžybose, 
bet taip pat turėjo atsisakyti ir toli
mesnių treniruočių. Kanados moterų 
komanda pirmenybėse gana gerai 
pasirodė ir laimėjo devintą vietą iš

šešiolikos dalyvavusių komandų, kai 
kanadiečių vyrų komanda užėmė tik 
dvidešimtą vieta iš dvidešimties, t.y., 
paskutinę vietą. Pirmą vietą laimė
jo rusų komanda, o antrą — ameri
kiečių. Iš moterų pirmą vietą laimė
jo labai gerai užsirekomendavusi is
panė Carmen Valero.

A. Barkauskas — geriausias atle
tas. Pavasarį įvykusiose atvirose uni
versitetų varžybose Brockport mies
te, Niujorko valstijoje, Arvydas bu
vo pripažintas geriausiu to turnyro 
atletu (geriausiu iš kanadiečių ir 
amerikiečių). Tokiu jis buvo pripa
žintas ir baltiečių atletikos pirmeny
bėse Toronte š.m. rugsėjo 17 d., kur 
laimėjo geriausiam atletui skirtą 
taurę. Universitetų varžybose jis 
kasmet laimi vienas iš pirmųjų vie
tų. Vasaros žaidynėse Kičeneryje jis 
laimėjo du sidabro medalius už dis
ką ir rutulį, o Kanados atletikos pir
menybėse — ketvirtą vietą 
stūmime ir antrą vietą bei 
medalį disko varžybose.

Ateitininkų žinios
Nepriklausą jokioms organizaci

joms jaunuoliai kviečiami įsijungti j 
ateitininkus. Praktika rodo, kad vai
ko ir jaunuolio brendimui bei pasau
lėžiūros susidarymui organizacija pa
deda labai daug. Ateitininkai yra 
krikščioniškos pasaulėžiūros organi
zacija, kurios šūkis yra “Visa atnau
jinti Kristuje”. Jaunimas yra for
muojamas pagal 5 principus, kurie 
yra: katalikiškumas (krikščionišku
mas), tautiškumas, šeimiškumas, vi
suomeniškumas ir inteligentiškumas.

Į ateitininkus gali įsijungti vaikai 
nuo pirmojo pradžios mokyklos sky
riaus. Susirinkimai vyksta atskirai 
berniukams ir mergaitėms iki VIII 
skyriaus. Veikia atskiromis grupė
mis: I-IV sk., V-VI sk. ir VII-VIII 
sk. Gimnazistai veikia kartu ir ber
niukai ir mergaitės.

Raginame visus tėvus, kurių vai
kai nepriklauso jokiai organizacijai, 
susidomėti ateitininkais. Norį dau
giau informacijų prašomi skambinti 
dr. O. Gustainienei tel. 445-4521. 
Studentai prašomi kreiptis į Rimą 
Bumbulytę.

Skautų veikla
• XV-toje Romuvos stovykloje šei

mininkavo: O. Senkienė, L. Cesėkie- 
nė, T. šlenienė, S. Zavienė, V. Kle- 
vinskienė, J. Galiuvienė. Ačiū joms 
visoms už darbą svarbiausiame ūkio 
skyriuje, kuris veikė labai tvarkin
gai ir “poniškai” maitino stovyklau
tojus. Ačiū to skyriaus viršininkams 
A. Grybui, ps. M. Rusinui, I. Kra
sauskui. Ačiū gail. seselei B. Stanu
lienei už paaukotą laiką ir visas pa
slaugas.

• V.s. dr. J. Jurgėla, jūrų skautų 
įkūrėjas, paaukojo $100 jūr. v.s. B. 
Stundžios knygai “Burės ir varik
liai” leisti. Leidimo k-tas taria skau
tišką ačiū.

• Šį šeštadienį, spalio 1, pradeda
ma žiemos sezono veikla. “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntai į Prisikėlimo 
Parodų salę renkasi 15 min. prieš 
ketvirtą. Bus trumpa sueiga, po ku
rios eisim pamaldoms, jungdamiesi 
prie skautininkų-kių rengiamo Juozo 
Lukšos - Daumanto ir Romo Kalan
tos minėjimo. Akademija ir koncer
tas bus spalio 2, sekmadienį, 4 v.p.p., 
L. Namuose. Dalyvaukime! Kartu 
bus gera proga aplankyti retą v.s. 
fil. Br. Kviklio Lietuvos okupacijos 
ir rezistencijos parodą. 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 Ky je atskiras namas, pir
mą sykį skelbiamą^ ’S'g* Q U O • platus privatus įvažia
vimas. Našlė ima P FA uą mortgičių.

CLENDENANROWLAND, palikimas, 8 kambarių dupleksas per 2 
augštu; geras Įvažiavimas, 2 garažai; $10.000 įmokėti; atpiginta kaina.

JANE — ANNETTE — VIENAAUęiT’iL O kambarių, pilnai už
baigtas rūsys, nepersenas: ak <| Q 1 JĮ^iSs, platus, privatus įva
žiavimas, garažas o A R W..hS atgal vieną atvira mortgičių su 
$8.000 įmokėjimulr **

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

QUEBEC-ANNETTE, 10 kambarių, mūrinis dvibutis “duplex”; 5 
kambariai pirmame augšte; vandeniu šildomas; geras įvažiavimas, 
garažas, pigi kaina.

QUEEN-CALENDER, atskiras plytų namas per 3 augštus; 3 mo
dernios virtuvės ir prausyklos, gerame stovyje su visais įrengimais. 
Testamentinis palikimas. Prašo tik $55.000.

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, modemus, 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

skolinkis

SPORTAS LIETUVOJE
JAV-Sov. S-gos plaukimo varžybas 

Leningrade laimėjo amerikiečiai 132 
:212 taškų santykiu. Sovietų rinkti
nėje buvo ir šiaulietė V. Penkaus- 
kaitė, 200 m plaukime krūtine už
ėmusi IV vietą. Ją pralenkė dvi ame
rikietės ir rusė J. Bogdanova.

Pasaulinės baidarių ir kanojų pir
menybės įvyko Pančerevo ežere prie 
Bulgarijos sostinės Sofijos. Aukso 
medalius ir pasaulio čempijonų var
dus iš jų parsivežė panevėžietis Pet
ras Siurkus su vilniečiu Anatolijum 
Korolkovu. Jiedu įveikė visus varžo
vus dviviečių baidarių maratoninėse 
10 kilometrų lenktynėse.

Lietuvos lakūnai savo jėgas išban
dė Panevėžyje surengtose Vl-siose 
aviacijos sporto varžybose. Daly
viams teko atlikti keturis pratimus. 
Šioje daugiakovėje I vietą laimėjo 
alytiškis J. Eglinskas, II — klaipė
dietis E. Ramonas, III — panevėžie
tis R. Balys. Komandiniu požiūriu 
stipriausias buvo Alytaus aviacijos 
sporto klubas, surinkęs 4.405 taškus, 
gavęs “Sparnų” biuletenio prizą.

Lietuvos lengvosios atletikos dau- 
■giakovininkai varžėsi Vilniuje. De- 
šimtkovėje stipriausias buvo Vil
niaus pedagoginio instituto studen
tas V. Polikevičius, surinkęs 7.661 
tašką ir pasiekęs naują Lietuvos re
kordą. Moterų penkiakovės varžybas 
su 4.210 taškų laimėjo šiaulietė N. 
Kvietkauskaitė. Tuo pačiu metu vy
kusiose lengvosios atletikos varžy
bose jaunių šokimo su kartimi re
kordą pagerino “Darbo rezervų” ko
mandos narys R. Vasiliauskas, įvei
kęs 4 m 40 cm augštį. Dinamietis A. 
Sarpalius, numetęs kūjį 64 m 78 cm, 
taip pat pasiekė naują Lietuvos re
kordą.

Sovietų Sąjungos jaunių futbolo 
pirmenybes po 30 metų pretraukos 
vėl laimėjo lietuviai — Klaipėdos 
futbolo mokyklos auklėtiniai. Sum-

rutulio 
sidabro

D. E.

gaite įvykusiose baigminėse varžybo
se jiems pavyko laimėti trejas rung
tynes, dvejas sužaisti lygiomis, su
rinkti 8 taškus. 1947 m. šias pirme
nybes buvo laimėję kauniečiai fut
bolininkai — I vidurinės mokyklos 
komanda.

Absoliučiu Pabaltijo parašiutizmo 
čempijonų Daugpilyje tapo Lietuvos 
atstovas A. Gruzdys. Jis greičiausiai 
atliko šešių akrobatinių figūrų kom
pleksą ir buvo nepralenkiamas tiks
lumo šuoliuose.

Centrinius rankinio teisėjų kursus 
Danijoje surengė tarptautinė šios 
sporto šakos taisyklių ir teisėjų ko
misija. Juose vieną pranešimą skaitė 
vilneitis J. Grinbergas, tos komisi
jos narys, šia proga buvo įteikti 
olimpinėse Montrealio žaidynėse da- 
lyvavusiem teisėjam specialūs dip
lomai. Juos parūpino organizacinis 
žaidynių komitetas su olimpiniu ko
mitetu. Diplomą gavo ir J. Grinber
gas.

VYČIO ŽINIOS
Buvusiai Vyčio tinklininkei Van

dai Žukauskienei, mylimai mamytei 
mirus, reiškiame gilią užuojautą. 
Taip pat užjaučiame visą Žukauskų 
šeimą.

Atviras Vyčio golfo turnyras įvyks 
spalio 23 d. Hornby Towers golfo 
lauke. Pradžia — 10 v.r. Visus golfi- 
ninkus kviečiame atsilankyti į pa
skutinį šio sezono golfo turnyrą.

Krepšinio treniruotės bus toje pa
čioje mokykloje Montgomery gatvė
je. Tuo tarpu nustatyta sekanti tre
niruočių tvarka: trečiadieniais nuo 
7 v.v. jauniai A ir jauniai B, penk
tadieniais nuo 7 v.v. jauniai C ir 
jauniai D. Kviečiame visus gausiai 
lankytis treniruotėse. Artimiausiu 
laiku pradedamos CYO pirmenybės. 
Be to, reikia tinkamai pasiruošti 
PLS žaidynėms.

Sudbury atvirame stalo teniso tur
nyre dalyvavo Vyčio Glorija Nešu- 
kaitytė, kuri laimėjo dvi pirmas vie
tas — mergaičių 17 m. klasėje ir B 
klasės mišraus dvejeto varžybose. 
Moterų vieneto varžybose Glorija 
pusbaigmyje pralaimėjo Kanados 
meisterei M. Domonkos 2:3. Baigmi
niame žaidime M. Domonkos nuga
lėjo B. Plučaitę 3:0.

š. Amerikos lietuvių stalo teniso 
pirmenybės įvyks lapkričio 12-13 d. 
d. Niujorke. Dalyvaus ir Vyčio stalo 
tenisininkai. A. S.

HAMILTONO KOVAS
š. Amerikos lengvosios atletikos 

žaidynėse Toronte gražiai pasirodė 
Kovo atstovai: 100 m ir 200 m. vyrų 
bėgime I v. laimėjo Algis Grajaus
kas pasekme 11,2 sek. ir 23,4 sek. 
Jaunių grupėje tuos pačius nuotolius 
pirmas įveikė Paulius Grajauskas per 
11,5 sek. ir 24,2 sek. Jaunių B gru
pėje (14-15 m.) A. Jodelė buvo pir
mas 400 m bėgime — 58,7 sek. ir 
800 m — 2 min. 36 sek. Taipgi lai
mėjo šuolyje į tolį II v. ir šuolyje į 
augštį — III. Sveikiname baltiečių 
meisterius — Hamiltono Kovo atsto
vus, laimėjusius taip pat svarbius 
taškus lietuviams.

Nuoširdus ačiū Kanados LF už 
$200 paramą mūsų klubui.

Atvirose Kanados stalo teniso pir
menybėse Toronte R. Raguckaitė 13 
m. grupėje užėmė II v. Jaunių gru
pėje D. Bernotaitė pasiekė pusbaig- 
mį.

Tarpmiestinėse rungtynėse tarp 
Hamiltono ir Flint, Mich., Kovas bu
vo atstovaujamas L. Koperskytės, R. 
Bernotaitės, R. Raguckaitės, L. Ra- 
guckaitės, V. Bernotaitės, D. Berno
taitės ir D Koperskytės. Taigi, jau
nių ir moterų stalo tenise Hamilto
nui atstovavo tik lietuvaitės. K. B.

KSA GOLFO TURNYRAS

1977 m. KSA golfo turnyras įvyks 
spalio 2, sekmadienį, Georgetown 
Golf Club aikštyne 11 v.r. Registra
cija prasidės 10.30 v.r. Primename, 
kad dalyviai turi būti užsimokėję 
ŠALFASS nario mokestį už 1977 m.

KSA vadovas

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8!4% už 1 m. term. dep. 
9% už pensijų ir namų planą 
754% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

954% už asm. paskolas

914% už mortgičius

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 vaL 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 ,A4

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

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

1113 Dundas St. W., T . ... eaea Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 ®’* 544-5454 NUOLAIDA

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

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokomas įkainojimas

Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452
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Čikagos lietuvių horizonte :
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

Rugsėjo 17 d. Mišių metu Šv. Kry
žiaus šventovėje kun. A. Stašys pa
laimino Vidos Kriaučeliūnaitės ir 
Algirdo Jonušo sutuoktuves. Į šven
tovę susirinkus apie 400 žmonių, 
kun. G. Šukio Lietuvoje sukurtas 
Mišias, taip pat “Veni Creator” ir 
kitas giesmes giedojo jaunosios tė
velių Irenos ir dr. Leono Kriauče- 
liūnų globojamas “Dainavos” an
samblis ir operos solistė D. Statikai- 
tytė. diriguojant muz. Al. Jurgučiui.

Milžiniškos vestuvių vaišės įvyko 
prabangiame “Nicos” restorane. Sve
čių buvo sukviesta per 500, jų tar
pe didesnė pusė jaunimo, nes abu 
jaunavedžiai, baigę lituanistines mo
kyklas, yra aktyvūs skautai, taip pat 
korp. “Neo-Lituania” nariai, tauti
nių šokių “Grandis” šokėjai, kur abu 
susipažino. Į vestuves iš Hamiltono 
buvo atvykusi IV tautinių šokių 
šventės meno vadovė G. Breicluna- 
ntenė su vyru. Adamoniai iš Cape 
Code. Mass., dr. Lenkauskas su žmo
na iš Klevelando ir daug kitų. “Vy
čio” orkestrui grojant, i salę įžygia
vus jaunavedžiams su ilga palyda, 
juos su duona, druska ir vynu pasi
tiko abiejų jaunųjų tėvai, o svečiai 
sukėlė šiltas ovacijas tai lietuviškai 
porai, perėjusiai lietuvišką mokyklą 
ne tik tėvų namuose, bet taip pat 
jaunimo organizacijose ir taut, šo
kių grupėje.

Vestuvių pokylio programą prane
šinėjo dr. A. Ruibienė. Pirmasis jau
navedžius pasveikino jaunosios tė
velis dr. L. Kriaučeliūnas, lietuvių 
visuomenėje žinomas kaip didžiųjų 
švenčių organizatorius ir duosnus 
aukotojas lietuviškiems reikalams. 
Šv. Tėvo palaiminimą perskaitė ir 
jaunuosius pasveikino artimas Kriau- 
čeliūnų šeimos bičiulis. “Dainavos” 
ansamblio kapelionas kun. A. Sta
šys. Jaunavedžius sveikino: gen. Lie
tuvos konsule Čikagoje J. Daužvar- 
dienė, jaunosios krikšto tėvas agr. 
Žirgulevičius. “Grandies” taut, šo
kių grupės vadovė L Smieliauskienė 
(pasidžiaugė, kad iš tos grupės gy- 
veniman išeina jau 17-toji lietuviš
ka pora), jaunojo tėvelis V. Jonu
šas. Visiems nuoširdžiai padėkojo 
jaunasis Algirdas Jonušas. Prasmin
gą maldą prieš vakarienę sukalbėjo 
vyr. “Draugo” red. kun. Pr. Garšva. 
Po to pakeltos šampano taurės ir su
giedota “Ilgiausių metų”.

Po vakarienės, pilnos visokiausių 
gėrybių, populiaraus orkestro vado
vas Ar Modestas ir Z. Tikužis atliko 
labai įdomią žodžio ir dainos pro
gramą. skirta jaunavedžiams, o re
prezentacinė “Grandies” šokėjų gru
pė kartu su jaunavedžiais meniškai 
pašoko vestuvinį šokį “Blezdingėlę”. 
Tai buvo akimirkos, spindinčios me
nu, ir todėl miela konstatuoti, kad 
Čikagoje į veiklesnių jaunuolių ves
tuvines puotas vis dažniau yra įve
damos ir lietuviškojo meno progra
mos.

Vidos Kriaučeliūnaitės ir Algirdo 
Jonušo vestuvių puotoje taip pat da
lyvavo ALTos pirm. dr. K. Bobelis 
su žmona. BALFo pirm. M. Rudienė 
su vyru. Lietuvių Fondo v-bos pirm, 
dr. A. Razma su žmona, lietuvių jė
zuitų vyresnysis ir LŽS cv pirm, 
kun. J. Vaišnys, buv. Jaunimo Cent
ro dir. kun. J. Borevičius, dabarti
nis JC dir. kun. A. Kezys, “Daina
vos” ansamblio meno vadovas muz. 
A. Jurgutis, visa ansamblio valdyba, 
Lietuvių Operos pirm. V. Kadžius ir 
naujasis operos meno vadovas muz.

A. Vasaitis su žmona ir daug daug 
kitu- NAUJIENOS OPEROJE

Čikagos Lietuvių Opera naują se
zoną pradėjo pirmąja repeticija rug
sėjo 16 d. Jaunimo Centre. Vėl į dar
bą susirinko gražus būrys choristų. 
1978 m. XXII-jo Čikagos Lietuvių 
OpeYos sezono proga bus statoma G. 
Verdi opera “Nabucco", kurioje yra 
daug chorinio dainavimo, šiame se
zone operai vadovaus iš jaunosios 
kartos tarpo iškilęs meno vadovas 
inuz. Alvydas Vasaitis, anksčiau di
rigavęs vieną kitą Čikagos Lietuvių 
Operos spektaklį.

“DAINAVOS” GASTROLĖS
“Dainavos" ansamblis, kelias repe

ticijas pašventęs besiruošdamas gie
dojimui Vidos Kriaučeliūnaitės ir 
Algio Jonušo sutuoktuvių Mišiose, 
toliau tęsia muzikinio veikalo “Kūl
grinda” repeticijas, nes artinasi gast
rolės Klevelande. Buvo tikėtasi "Kūl
grindą” parodyti ir Toronte, bet su
sidaro sunkiai pakeliamos išlaidos.

TEISĖS DAKTARĖ
Birželio 18 d. Northwestern uni

versitete Čikagoje studijas teisės 
daktarės laipsniu apvainikavo Nijo
lė Stonkutė. Čikagoje gyvenančių 
Anelės ir Jono Stonkų vyresnioji 
dukra. Daug jaunosios daktarės ar
timųjų giminių gyvena Kanadoje. 
Nijolė gimė Čikagoje 1950 m. Mo
kėsi Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos mokykloje, Marijos Augšt. Mo
kykloje, buvo ateitininkė, skautė ir 
taut, šokių šokėja. 1974 m. Illinois 
universitete baigė humanitarinius 
mokslus ir gavo bakalaurės diplomą. 
Tuo dar nepasitenkindama, įstojo į 
Northwestern universitetą studijuo
ti teisės. Studijuodama rašė straips
nius teisės klausimais ir juos spaus
dino universiteto teisės fakulteto 
leidžiamame žurnale “Law Review”. 
Nijolė kartu buvo ir minimo žurna
lo viena iš redaktorių.

Dr. Nijolė Stonkutė yra ištekėju
si už prof. B. Crittenden, dėsčiusio 
sociologiją Illinois universitete. Ga
vusi teisės daktarės diplomą, su šei
ma apsigyveno San Francisco mies
te, kur dirba šiaurinės Kalifornijos 
federaciniame teisme teisėjo W. W. 
Schwarzer asistente. Jaunesnioji Ni
jolės sesuo Živilė taip pat studijuoja 
teisę Čikagoje. Tėvai ir giminės 
džiaugiasi, kad viena dukra tikslą 
jau pasiekė, kad jo taip pat siekia ir 
kita.

NIJOLĖ STONKUTĖ, gavusi teisių 
daktarės laipsnį Čikagoje

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

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, Treasure 
Island centre, gražiausiame pajūryje. Miegamieji 
kambariai, kambariai su virtuvėmis ir apartamen
tai. Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir teniso 
aikštės, šventovės, krautuvės ir t.t.
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mūsų atstovui David Van Cise (705) 428-3725

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI 1 BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
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482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Balio Maskeliūno įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
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Ir vėl mokomės Maironio mokykloje Toronte Nuotr. St. Dabkaus

j Kanados įvykiai j
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

cel Service Canada Ltd.” varžo
si su Kanados paštu kaikuriuose 
Ontario ir Kvebeko miestuose. 
Jos vadovybė dabar kreipėsi j 
Ontario vyriausybę, prašydama 
leidimo siuntiniams pervežti iš 
vieno miesto į kitą. Opozicija to
kiam leidimui reiškia vėžliškai 
lėto Kanados pašto atstovai. Jie 
nuogąstauja, kad tada paštas 
praras didžiąją siuntinių dalį. 
Tokias teises minėtoji bendrovė 
jau 1962 m. yra gavusi JAV. 
Tais metais Amerikos paštas 
pristatė 800 milijonų siuntinių, 
o 1976 m. jo siuntinių skaičius 
sumažėjo iki 300 milijonų, nes 
tos pačios bendrovės dėka adre
satus pasiekė net 950 milijonų 
siuntinių. Be to, jos kainos už 
gerokai spartesnes paslaugas 
nėra augštesnės už pašto. Ginti 
Kanados pašto tuojau pat šoko 
Ontario NDP socialistų vadas 
Lewis, kurio partija daugiausia 
finansinės paramos gauna iš 
unijų.

Ontario NDP socialistų parti
ja atstovų suvažiavimą naujam 
vadui išrinkti šaukia 1978 m. 
vasario 3-5 d.d. Toronte. Po pa
skutiniųjų parlamento rinkimų 
S. Lewis nutarė atsistatydinti ir 
pasitraukti iš politinio gyveni
mo. Susidaro įspūdis, kad jis pa
galiau įsitikino, jog ši partija 
niekada nesusilauks pergalės 
socializmo nemėgstančioje On
tario provincijoje. Stipresnių 
politikų S. Lewisui pakeisti ne
simato.

Amerikiečių bendrovė “Qua
sar Electronics Canada Ltd.” 
nutarė uždaryti savo gamyklą 
Markhame, Ontario, turėjusią 
apie 100 darbininkų bei tarnau
tojų. Unija keikia bendrovę, 
kad dėl tokio sprendimo šimtas 
kanadiečių dabar praras darbus. 
Bendrovės gamybos skyriaus 
viršininkas D. Gordonas betgi 
teigia, kad šį žingsnį padiktavo 
augštesnis kanadiečiams moka
mas atlyginimas bei gerokai že
mesnis jų produktyvumas nei 
JAV. Tokiose aplinkybėse bend
rovei esą naudingiau plėsti savo 
Įmones JAV. Šį faktą jau seniai 
yra patvirtinusi Kanados spau
da, savo vedamuosiuose pabrėž
dama, kad Kanados unijos yra 
išsikovojusios augštesnius atly
ginimus savo nariams už ameri
kiečių unijas, nors darbo sparta 
Kanadoje yra lėtesnė. Tai liudi
ja ir sumažėjęs Kanados gami
nių eksportas Į JAV, kur jie da
bar yra brangesni už amerikie
tiškus.

Sovietų žvejybos laivai “Druž- 
ba” ir “Ugolnyj” buvo sulaikyti 
30 mylių atstume j vakarus nuo 
Vankuverio salos. Kanada dabar 
savo teritoriniais žvejybos van
denimis laiko 200 mylių pločio 
juostą Pacifiko ir Atlanto pa

krantėse. Užsieniečiams tokioj 
juostoj leidžiama žvejoti su spe
cialiais leidimais. Sovietų lai
vams leidimas buvo duotas iš
orinėje juostos dalyje. Žvejoti 
30 mylių atstume nuo Vankuve
rio salos neleidžiama jokiam už
sienio laivui. Už šios taisyklės 
pažeidimą sovietinių laivų kapi
tonams gresia finansinė bauda 
ar net laivų konfiskavimas.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija, priremta spaudoje pa
sirodžiusių pranešimų, prisipa
žino, kad vienas komunistinės 
Kinijos ambasados pareigūnas 
Otavoje šį pavasarį grįžo Kini- 
jon, nes jo veiksmai buvo nesu
derinami su diplomatine veikla. 
Buvo pasitenkinta tik ambasa
dos perspėjimu, vengiant oficia
laus ištrėmimo. Dienraščio 
“The Toronto Sun” duomenimis, 
diplomatas bandė drumsti ramy
bę Kanados kiniečių organiza
cijose, siekdamas jų vadovybės- 
na įstatyti komunistinei Kinijai 
palankius asmenis. Kiniečiai 
vengė viešo protesto, nes dauge
lis jų turi giminių Kinijoje ir 
bijo kompartijos keršto. 1975 
m. iš komunistinės Kinijos am
basados Otavoje buvo ištremtas 
spaudos attache už Kanados ne- 
lietusį špionažą. Jis surinkdavo 
žinias iš Kinijos šnipų JAV ir 
jas atveždavo Qtavon, iš kur jos 
buvo perduodamos Pekingan. 
Kai Kanada 1970 m. nutraukė 
diplomatinius ryšius su tautine 
Kinija ir juos užmezgė su komu
nistine, RCMP saugumiečiai bu
vo įspėję premjero P. E. Tru
deau vyriausybę apie komunis
tinės Kinijos diplomatų polinkį 
į špionažą. Spauda ir kaikurie 
federacinio parlamento nariai 
reikalauja, kad Kanados vyriau
sybė skelbtų užsienio valstybių 
Kanadoje vykdomus diplomati
nių teisių pažeidimus, duotų pa
žeidėjų pavardes, nebandytų jų 
dangstyti tylos skraiste.

Antikomunistinė Kanados Bul
garų Draugija rugsėjo 9 d. Nia
gara Falls miestelyje, Šv. Jono 
bulgarų ortodoksų šventovėje, 
specialiomis pamaldomis pami
nėjo sovietinio Bulgarijos “iš
vadavimo” metines. Draugijos 
atstovo A. L Ganderskio prane
šimu, Sovietų Sąjunga, II D. ka
ro pabaigoje užėmusi Bulgariją, 
nužudė visus ministerių kabine
to ir parlamento narius, 98% 
policininkų, pusę bulgarų kari
ninkų ir 100.000 piliečių, o ka
lėjimuose uždarė kitą 100.000 
bulgarų. Komunistinės Bulgari
jos ambasada rugsėjo 9 laiko iš
vadavimo diena ir ją pažymi 
specialiu priėmimu Otavoje. 
Pernai Kanados bulgarai tas iš
kilmes sudrumstė ant šaligatvio 
prie ambasados atlaikytomis pa
maldomis už komunizmo aukas.

LIETUVIO PROFESORIAUS PASKAITA
(Atkelta iš 7-to psl.)

Apucaranoje ir kitose tolimes
nėse Londrinos apylinkėse, tik 
jie kiek sunkiau surandami. Ti
kimasi palengva “surasti” ir su
rankioti visus Londrinos apylin
kių lietuvius ir suburti į Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenės 
Londrinos skyrių. Atrodo, kad 
neišvengiamai teks prie šio dar
bo pridėti ranką ir šių žodžių 
autoriui.

Tolokai nuo Londrinos Ara- 
pongas apylinkėse jau nuo seno 
gyvena gerokas būrys lietuvių, 
apie kuriuos labai nedaug teži
noma. Jų likimu taip pat reikė
tų pasidomėti.

Reikėtų suregistruoti visus 
lietuvius ir lietuviškos kilmės 
asmenis, besidarbuojančius 
augštojo mokslo ir švietimo in
stitucijose visoje Brazilijoje. O 
jų jau yra nemažas skaičius ir 
išgarsėjusių mokslo srityse. Ak
tyvesnieji lietuviai akademikai 
būtinai turėtų nedelsiant to dar
bo imtis. Teko girdėti, kad fe
deraciniame Brasilia sostinės 
universitete dirba keletas gar
sių mokslininkų, su kuriais iki 
šiol nepalaikoma jokio ryšio, tek 
kartkartėmis nuskamba jų pa
vardės mokslinėje spaudoje.

Rimas Amalviškis

TORONTO
Vasario 16 gimnazijon moky

tis, nors ir pavėluotai, iš Kana
dos išvyko devinta mokinė, bū
tent, Vida Dumčiūtė iš Windso- 
ro. Sekančiais metais žada va
žiuoti iš ten į Vasario 16 gimna
ziją mokytis dar dvi mokinės.

Svečiai iš Argentinos — Pet
ras Kulionis ir jo sūnus Osval
das lankėsi pas savo pažįstamą 
Praną Žiulį. Pastarojo ir KLB 
pirm. J. R. Simanavičiaus lydi
mi, svečiai aplankė Toronto lie
tuviu institucijas, jų tarpe ir 
“TŽ”.

Į straipsnį apie Lenkijos žy
dus, išspausdintą “The Toronto 
Star” dienraštyje ir parašytą 
buvusio Lenkijos žydo Israel 
Kopyto, atsiliepė visa eilė skai
tytojų. Jų tarpe buvo ir kun. S. 
Wlodarski. Jo laiškas buvo iš
spausdintas 1977. IX. 10 laido
je. Jame tasai kunigas išvardi
no daugelį faktų, rodančių, kad 
Israelio Kopyto straipsnis buvo 
tendencingas, neteisingai apkal
tinęs lenkus 2,7 mil. žydų su
naikinimu, nutylėjęs gelbėjimo 
pastangas ir klaidinančiai pa
vaizdavęs dabartinę padėtį. 
Lenkijos žydų sunaikinimas bu
vęs vokiečių-nacių darbas. Esą 
Hitleris 1930. II. 15 kalboje pa
reiškė: “Pagrindinis Vokietijos 
tikslas turi būti lenkų tautos 
sunaikinimas”.

Atitaisymas. “TŽ” 38 nr. kro
nikos žinutėje apie sol. N. Amb
razaitytę įvyko nemaloni klaida: 
Montrealyje yra palaidotas ne 
jos tėvas, bet prieš 11 metų mi
rusi jos motina. Labai atsiprašo
me už klaidą.

Buvęs komunistinio “Liau
dies Balso” darbuotojas ir tos 
srovės organizacijų veikėjas 
Zigmas Janauskas mirė rugsėjo 
18 d. Palaidotas Mount Pleas
ant kapinėse. Įprastiniame pra
nešime angliškoje spaudoje ve- 
lionies giminių vardai ir pa
vardės išspausdinti lietuviškai 
be jokių iškraipymų.

Šypsenos
Pas advokatą

Valkata ateina pas advokatą 
ir prašo išmaldos.

— Kaip tamstai negėda elge
tauti, tokiam dar stipriam 
esant? Nejaugi tamsta negali 
sau duonos užsidirbti padoriu 
darbu?

— Aš maniau, kad duosite 
man kitokį patarimą! Šitokį aš 
iš kiekvieno girdžiu!

Dialogas
Parke ant suolo sėdi du seni 

anglai. Sėdi ir tyli. Valanda, 
dvi, trys. Pagaliau vienas pra
bilo:

— Gražus oras šiandien.
— O ar kas sakė, kad negra

žus?
Pašnekesys

— Ką? Tamsta dėvi penti
nus? Juk niekad nejodinėjat 
ant arklio.

— Ar reikia būtinai jodi
nėti? Ponia nešiojate skrybė
laitėje plunksnas, bet niekad 
neskrajojate . . .

Sudury, Ontario
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS, 

surengtas Šv. Kazimiero lenkų para
pijos salėje LB Sudburio apylinkės 
valdybos rūpesčiu, praėjo jaukioj 
lietuviškoj nuotaikoj. Iškilmę pra
dėjo pirm. A. Kusinskis. Sugiedojus 
Lietuvos himną, turiningą paskaitą 
skaitė J. Kručas. Oficialioji dalis už
baigta Kanados himnu. Meninę dalį 
atliko Sudburio lietuvių šeštadieni
nės mokyklos mokiniai. Tautinių 
šokių grupė “Ramunėlė”, vadovau
jama stud. Giedrutės Poderytės, pa
šoko Kalveli, Klumpakojį ir Grandi
nėlę. Akordeonu grojo Antanas Ga- 
tautis. Eilėraščius pasakė Teresė, 
Diana, Joana, Vida Stankutė ir Pet
ras ir Jūratė Tolvaišos. Po to sekė 
šokiai, veikė bufetas ir loterija. Be 
vietinių, turėjome dvi viešnias: Br. 
Jakūbonienę iš Ročesterio ir S. Ku- 
činskienę iš Toronto. Sekančią die
ną buvo atlaikytos pamaldos už Tė
vynę su pritaikytu pamokslu. Mi
šias užprašė valdyba. K. A. S.

Pajieškojimas
Jieškomi Ramanauskai — Kazio 

sūnūs: Juozas, Kostas, Vincas ir 
Vladas iš Marijampolės apskr., Tra
kiškių kaimo.

Rašyti: A. Smailys, 449 Grace St., 
Toronto, Ont. M6G 3A8, Canada.

h?i Kalėdos 
Vilniuje!

• Tiktai viena speciali ekskursija išskrenda iš Toronto
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• Taip pat bus aplankyti Helsinkis ir Leningradas. 

Vietos ribotos. • Užsiregistruokite dabar.

Hetherington Travel Kaina - $840
1651 BLOOR STREET WEST Marius Rusinas
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PRALEISKITE 
KALĖDAS 
LIETUVOJE.

® SKAITYTOJAI PASISAKO
“TĖVIŠKĖ” NELEIDŽIA 

TĖVIŠKĖN
Kažkas P. Amerikoje gavo sovie

tinės “Tėviškės” draugijos Vilniuje 
gen. Pr. Petronio laišką ir atsiuntė 
jį “TŽ” redakcijai. Laiškas rašytas 
1977. IV. 26 ir prasideda kreipiniu 
“Gerb. tautieti!" Jo turinys nėra as
meninio pobūdžio. Pradžioje Pr. 
Petronis didžiuojasi sovietiniais me
daliais, gautais kare "prieš vokiš
kuosius fašistus”, toliau informuoja 
tautietį apie spaudą. Esą “Tėviškės” 
dr-ja spaudą siunčianti užsienio lie
tuviams, bet paštas (P. Amerikos) 
ją sunaikina. Užsienio lietuvių spau
da neįsileidžiama Lietuvon, nes ją 
paruošia “lietuviški reakcionieriai”, 
niekina, šmeižia “Tarybų Sąjungą”. 
Apie neleidimą užsienio lietuviams 
lankytis tėviškėse Pr. Petronis sako:

“Jūs rašote, kad neatvykote į Lie
tuvą tik dėl to, kad nėra garantijos, 
jog galėsite nuvykti Lietuvoje ten, 
kur užsimanysite. Pas mus, kaip ir 
kiekvienoje valstybėje, turistams 
nustatyti maršrutai. Išsukti iš tų 
maršrutų kitų šalių piliečiams ne
leidžiama, nes kiekviena valstybė 
turi savo paslaptis. O Jūs juk esat 
Lietuvai kitos valstybės pilietis! Da
bartinė Tarybų Lietuvoje gyvenan
ti lietuvių karta Jūsų asmenyje ma
to svetimos valstybės pilietį, kuris 
nieko nepadėjo jai kurti gyvenimą 
ant Nemuno krantų. Todėl ją kaltin
ti išimtinos meilės Jūsų asmenybei 
stoka nėra pagrindo.”

PAŠTO STAIGMENA
Siunčiu nedidukę auką — gal šiek 

tiek palengvins jūsų darbą. O Jūs 
tikrai verti stiprios aukos bei para
mos. Deja, tenka ir skaitytojui elg
tis pagal savo išteklius.

Negaliu nepagirti Kanados pašto: 
šiandieną gavau “TŽ” 35 nr. rugsėjo 
1 d., t.y. laikraščio išleidimo dieną. 
Tai stebuklas, nes lig šiol gaudavau 
“TŽ” po dviejų savaičių.

Petras Pajaujis,
Mt. Clemens, Mich.

NELEMTI REMONTAI
Prieš keletą metų Montrealio lie

tuviai statybininkai remontavo lie
tuvių klubo patalpas. Po poros metų 
klubo nebebuvo, šiandieną, atrodo.

Vairuotojas
Instruktorius tikrina prade

dančiojo vairuotojo žinias:
— Įsivaizduokime, kad, maši

nai lekiant visu greičiu, nulėkė 
ratas. Ką jūs darysite?

— Dar padidinsiu greitį ir pa
sistengsiu tą ratą pavyti!

Bausmė
— Andriuk, pabučiuok tetą!
— Mama, argi aš šiandien kuo 

nors nusikaltau?
Parinko Pr.Alš.

yra patenkinti ir tie, kurie klubą 
remontavo, ir tie, kurie nukentėjo 
(kaikurie įneštos sumos pinigų ne
beatgavo). Pirmieji lietuviai, ku
rie klubą įsteigė, buvo mažaraščiai, 
bet klubą išlaikė keliasdešimt metų 
ir dar gerokai pinigų sutaupė. Kai 
klubą paėmė j savo rankas profesi- 
jonalai, per porą metų dingo. Dabar 
keliamas reikalas remontuoti “NL” 
namus. Tai primena liūdną praeitį: 
ar neatsitiks taip, kaip su minėtu 
klubu? Neturėsime nei namo, nei 
vietinio lietuviško laikraščio. Imki
me pavyzdį iš Toronto lietuvių — 
jie įsigijo Lietuvių Namus milijono 
doleriu vertės ir gražiai tvarkosi.

M. K.
KALBOS VESTUVĖSE

Daugelis mūsų vestuvių pasidarė 
beveik viešais renginiais, išeinan
čiais už šeimos ribų. Vestuvių puo
tos metu paprastai būna daug kalbų, 
kurių mažai kas klauso, nes mano, 
kad vestuvinė puota nėra mitingas, 
skirtas prakalboms. Kalbų infliaciją 
dar padidina dviejų kalbų vartoji
mas. Kai susirenka kalbiniu požiū
riu mišri publika, žinoma, šalia lie
tuvių reikia ir kitos kalbos, bet tais 
atvejais, kai susirenka vien lietuviš
ka auditorija, antros kalbos vartoji
mas nėra reikalingas ir dėlto kartais 
atrodo juokingas. Girdėjau net jau
nosios kartos lietuvius sakant: “pa
sikviečia porą lenkų ir kalba ang
liškai”. Dažnai ta anglų kalba (vy
resniosios kartos pranešėjų) būna 
skurdi ir jaunesniuosius verčia šyp
sotis ... Vestuvininkas

DARKOMA KALBA
“TŽ” nekartą buvo rašyta apie 

lietuvių kalbos grožį bei turtingumą. 
Gaila betgi, kad nei vyresnioji mūsų 
karta, nei vaikai savo gimtosios kal
bos nevertina. Vyresnieji ją visaip 
darko, o vaikai iš viso nenori jos 
mokytis. Mano duktė pvz. klausia, 
koks skirtumas yra tarp lietuvių ir 
anglų kalbos. Anglai žodį eat 
vartoja visur — ir žmonių, ir gyvu
lių atveju, lietuvių kalboje žmogus 
valgo, gyvulys ėda. Deja, daugelis 
mūsų tautiečių sako: šunytis valgo, 
katinas valgo . . . Argi tai nėra lie
tuvių kalbos darkymas? Kaip gali 
mūsų vaikai išmokti taisyklingai 
lietuviškai kalbėti, jeigu suaugusie
ji ją darko! Būtų gera, jei “TŽ” 
įvestų lietuvių k. skyrelį, kuris bū
tų įdomus jaunimui ir senimui.

V. Pniauskas
Red pastaba. Vaikai lietuvių kal

bos mokosi šeimose ir mokyklose. Į 
laikraštį pradeda žiūrėti jau paau
gę. Svarbu tad, kad nuo pat pra
džios vaikai girdėtų taisyklingą kal
bą. Daug kur net mokytojai kalba 
sudarkyta lietuvių kalba. Pvz. dau
gelis jų tebevartoja žodį “mokinti” 
ir taip išmoko vaikus.
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Baltiečių demonstracija Vašingtone
Dalyvavo 3500-4000. • Sudeginta sovietų vėliava

Juozo Lukšos-Daumanto 25 metų ir Romo Kalantos 5 metų

š.m. rugsėjo 24 d. prie Lin- 
kolno paminklo Vašingtone 
apie vidudienį susirinko gana 
gausi baltiečių minia iš JAV ir 
Kanados miestų. Demonstraci
ja už žmogaus teises pradėta 
keturių dvasiškių invokacijo- 
mis. Lietuviams atstovavo vysk. 
V. Brizgys. Kalbas pasakė Vals
tybės Departamento pareigū
nas M. L. Sneider ir 4 senato
riai. Su dideliu dėmesiu de
monstrantai išklausė kalbas ru
sų disidentų — Andriejaus 
Amalriko ir Povilo Litvinovo. 
Meninę programą atliko Fila
delfijos taut, šokių grupė “Auš
rinė” ir latvių solistė Rūta 
Švilpė. Demonstracija baigta 
himnais.

Po oficialiosios dalies apie

TO RO O O"
Anapilio žinios 

Tel. 277 1270
— Kapinių lankymas bus spalio 

30, sekmadienį, 3 v.p.p. Pradedami 
kasti pamatai naujiems paminklams, 
kurie bus šventinami kapinių lanky
mo dieną. Užsakius paminklą, kapi
nių administracija gauna iš pamink
lo gamintojo pranešimą apie pamatų 
ir paminklo išmieras. Paminklo sa
vininkui nereikia kreiptis dėl pama
tų paruošimo.

— Šventovėje ir parapijos salėje 
vyksta vidaus įrengimo darbai. Sta
tybai aukojo $200: J. E. Staškevi
čiai; $100: J. V. Jasinevičiai; $50: p. 
Klipčius iš Oakvillės. Geradariams 
nuoširdi padėka.

— Tradicinis Anapilio balius bus 
spalio 15 d. Anapilio salėje. Įdomią 
programą atliks iš Čikagos “Antras 
Kaimas”. Bilietai gaunami parapijų 
kioskuose ir pas Anapilio tarybos 
valdybos narius. Užsakant telefonu, 
skambinti A. ščepavičienei 766-3726. 
Stalai numeruoti. Po programos — 
šokiai. Pelnas statybai.

— Rugsėjo 28 d. šv. Jono lietuvių 
kapinėse laidojamas a.a. Jonas Vek- 
teris iš JAV. Velionics broliui ir vi
siems artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Po vasaros atostogų organizuo
jami skaitytojai, kurie Mišių metu 
atliktų šv. Rašto skaitymus sekma
dienių pamaldose.

— Pamaldos: šį penktadienį, 8 v. 
r., už a.a. Praną Pekarskį; sekma
dienį, 10 v.r., už a.a. Klarą Hiltman, 
11 v. u ža.a. Praną Kalvaitį ir a.a. 
Joną Žėką (užpr. kat. mot. dr-ja).

— Pakrikštyta: Lydija-Laima Pra- 
naitytė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos sekmadieniais, rugsė

jo 25 ir spalio 2 d.d., 9.30 v.r., su 
sekmadienio mokykla.
• — Lietuvių Dienos proga pamal
dos įvyks Londono Išganytojo šven
tovėje 2 v.p.p., 1 Frank Place 7 Wel
lington Road, London, Ont. Todėl 
Padėkos savaitgalyje pamaldų To
ronte nebus.

— Padėkos šventės pamaldos bei 
puota įvyks Toronte spalio 16, sek
madienį, po 9.30 v. pamaldų, Liet. 
Namuose.

— Konfirmandų pamokos — kas 
penktadienį 6.30 v.v.

— Sveikiname susituokusius: pa
rapijietį Vytautą Lenauską su Aldo
na Jasinevičiūte rugsėjo 17, šešta
dienį, nebaigtoje Lietuvos Kankinių 
šventovėje. Apeigas atliko kunigai 
P. Ažubalis ir A. Žilinskas, asistuo
jant katalikų Mišioms kun. J. Staš- 
kui. Taip pat sveikiname parapijie
tę Silviją šarkutę, buvusią par. var
gonininkę, kuri rugsėjo 24 d. susi
tuokė Išganytojo šventovėje su Ed
ward Burrow. Linkime abiem porom 
laimingo vedybinio gyvenimo.

“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.

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas studentei ar moteriai kambarys 
ir virtuvė. Tel. 536-1785.

DIRBANČIŲ TĖVŲ namuose reika- 
kalinga moteris vaikams prižiūrėti 
ir lengviems namų ruošos darbams. 
Vaikai — vienas 6 mėnesių, kitas 
5 metų amžiaus. Skambinti telefonu 
483-5351 Toronte.

VYRESNIO AMŽIAUS moteris jieš- 
ko moters arba šeimos kartu gyven
ti. Skambinti tel. 536-8896 Toronte.

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

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

GĖLES 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.

200 jaunimo prasiveržė pro po
licijos užtvaras ir nužygiavo 
prie Sov. Sąjungos ambasados, 
kur sugiedojo tautinius himnus 
ir sudegino Sov. Sąjungos vė
liavą.

Apie šią demonstraciją rašė 
vietos spauda, kalbėjo radijas, 
rodė televizija. Demonstracijo
je, pasak vietinės spaudos, da
lyvavo 3.500-4.000 baltiečių. 
Buvo matyti daug plakatų su 
įvairiais šūkiais, reikalaujan
čiais laisvės Baltijos kraštams. 
Iš Kanados dalyvavo per 100 
asmenų iš Toronto, Montrealio, 
Hamiltono, Delhi ir kitų vieto
vių. Vėliau tikimės gauti išsa
mesnį demonstracijos aprašy
mą ir nuotraukų iš savo ko
respondentų bei fotografų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos tarybos posėdis — 

spalio 3 d., 7.30 v.v., Parodų salėje. 
Prašome visus daylvauti, nes bus da
roma nuotrauka parapijos leidiniui, 
kuris išeis parapijos 25 metų sukak
ties proga.

— Santuokai rengiasi Lina Vaitie
kūnaitė su Rimu Kuliavu.

— Giliai užjaučiame Oną Dačkie- 
nę, Lietuvoje mirus jos broliui Fe
liksui Judvyčiui; Aldoną Jakaitienę, 
Lietuvoje mirus jos svainiui Petrui 
Pečiuliui.

— Arkivyskupijos kunigų semina
re šią savaitę dalyvavo kun. A. Pra- 
kapas, OFM.

— Tretininkų Mišios sekmadienį, 
spalio d., 10.45 v.r. Po Mišių — su
sirinkimas posėdžių kambaryje.

— Lietuviškas vaikų darželis vei
kia pas seseles Lietuvių Vaikų Na
muose, 57 Sylvan Ave., tel. 534-5773, 
nuo pirmadienio iki penktadienio 
nuo 8.30 v.r. iki 5.30 v.p.p. Darže
liui vadovauja sės. Igne, kuriai pade
da sės. Paulė, atvykusi iš Montrealio. 
Seselės kviečia lietuvius tėvus vež
ti vaikučius į lietuvišką darželį.

— Jaunimo choro repeticijos vyks
ta po 10 v. Mišių. Priimami berniu
kai ir mergaitės. Chorui vadovauja 
sol. V. Verikaitis, chorą globoja kun. 
B. Pacevičius.

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

— Spalio mėnuo yra Rožinio mė
nuo. Mūsų šventovėje dalis Rožinio 
bus kalbama šiokiadieniais po Mišių, 
o šeštad. ir sekmad. — po 9 v. Mišių.

— Pensininkų pobūviai vyksta tre
čiadieniais, 4 v.p.p., senosios klebo
nijos patalpose.

— šis sekmadienis — mėnesio 
pirmasis. Antroji rinkliava — para
pijos skoloms mokėti.

— Parapijos biblioteka ir knygų 
kioskas veikia sekmadieniais įprasta 
tvarka.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Pra
ną Kučiauską, užpr. S. Ulozienė, 8.30 
Gyvojo Rožinio Dr-jos intencija, už
pr. valdyba, 9 v. už Valeriją ir Kazį 
Zarus, 9.20 už Aušrą Sapijonytę, I 
metinės, užpr. motina, 9.45 už Stasį 
Šenferą, užpr. žmona, 5.30 v p.p. 
skautų Mišios už Lukšą ir Kalantą, 
užpr. Toronto skautininkų-kių ramo
vės; sekmadienį 8 v. už Marijoną Da
nilevičienę, užpr. J. B. Danaičiai, 9 
v. už Juozą Martinaitį, užpr. S. Mar
tinaitienė, 10 v. už Oną Ališauskienę, 
užpr. Z. Didžbalienė, 11.30 už para
piją, 10.45 tretininkių intencija, už
pr. tretininkės, 7 v.v. už Balį šalt- 
mirą, užpr. P. N. Preibiai.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo apie 200 lietuvių. Svečių kny
goje pasirašė: J. A. Ramanauskai ir 
M. Gečiauskas iš Mančesterio, 
Conn., J. ir S. Tauteriai, O. ir E. Sa
kalauskai iš St. Catharines, Ont., A. 
Kriščiūnas iš Brantford, Ont., A. E. 
J. Gatautis iš Sudbury, Ont., R. J. 
Vilenbrektas iš Woodstock, Ont., S. 
Sinkienė ir G. Isokaitis iš Fort Erie, 
Ont.

— Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubas L. Namuose spalio 8 d. nu
matytą suvažiavimą atšaukia, nes 
tuo metu Londone, Ont., vyksta Lie
tuvių Dienos. Pensininkų suvažiavi
mas įvyks vėliau.

— LN biblioteka iš suaukotų kny
gų pereitą savaitę perleido 50 kny
gų Londono pensininkų klubui ir 120 
— Windsoro apylinkės bibliotekai. 
Šiuo metu LN biblioteka turi dar 
apie 300 lietuviškų knygų, kurias 
galėtų perleisti organizacijų biblio
tekoms.

— J. Navasaitis iš North Tona
wanda, N.Y., per A. Staugaitį iš St. 
Catharines, Ont., LN bibliotekai at
siuntė grožinės literatūros knygų ir 
44 žurnalus. LN biblioteka labai dė
koja.

— Lapkričio 6 d. bus Toronto 
šachmatininkų pirmenybės. šiuo 
metu lietuvių komanda susideda iš 
V. Vaičaičio, p. Chrulavičiaus, S. Na
vicko, dr. F. Demanuale ir atsargi
nio V. Genčiaus. Komandai trūksta 
dar 2 žaidėjų. Suinteresuoti prašo
mi telefonuoti 239-7524 V. Genčiui.

— Informacinis LN susirinkimas 
įvyks spalio 16, sekmadienį, 3 v.p.p., 
LN. Dalyvauti kviečiami visi lietu
viai. Susirinkusieji bus pavaišinti 
kavute.

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

KONCERTAS
Po koncerto — kavutė. Visi kviečiami atsilankyti, 
(ėjimas į koncertą — suaugusiems $4,00, studentams $2.00

Programoje:
poetos dr. Henrikas Nagys 
dr. Nijolė Lukšienė 
sol. Daiva Mongirdaitė 
akt. Elena Kudabienė

Rengia — 
Toronto skautininkų-kių ramov

KLKM Draugijos Lietuvos 
Kankinių par. skyriaus narių 
metinis susirinkimas įvyks 1977 
m. spalio 2, sekmadienį, po Su
mos, mažojoje Anapilio salėje. 
Visas nares ir naujas nares 
kviečiame dalyvauti. Valdyba

Juozo Lukšos - Daumanto ir 
Romo Kalantos minėjimo-kon- 
certo proga spalio 2 d. Lietuvių 
Namuose yra rengiama Br. 
Kviklio Lietuvos okupacijos ir 
rezistencijos paroda. Bus išsta
tyti originalūs laiškai, nuotrau
kos, pogrindžio bei partizanų 
spauda — keli šimtai dokumen
tinių dalykų. Antra parodos da
lis — knygos, parašytos įvairio
mis kalbomis Lietuvos laisvės 
reikalu, ir komunistiniai bei 
ateistiniai leidiniai. Parodos ati
darymas — prieš minėjimą 4 
v.p.p. Ją parūpino ir iš Čikagos 
atvežė minėjimo rengėjai, o 
tvarkyti sutiko V. Matulaitis.

Demonstracija už žmogaus 
teises, rengiama ukrainiečių, 
įvyks spalio 2, sekmadienį, 5 v. 
p.p., prie Toronto miesto rotu
šės. Dalyvauti kviečiami ir lie
tuviai.

Šeštadieninė Maironio mo
kykla pradėjo naujus mokslo 
metus ir jau turi apie 200 mo
kinių. Tikimasi, kad jų skai
čius dar padidės.

Augštesnieji lituanistiniai kur
sai mokslo metus pradės spa
lio pradžioje. Šie kursai duoda 
oficialias užskaitas iš lietuvių 
kalbos 11, 12 ir 13 klasių mo
kiniams.

Torontietis Jonas Maziliauskas 
užsakė vieną “TŽ” prenumeratą 
į P. Ameriką oro paštu ($32). 
Tokios sumos mokėti P. Ameri
kos lietuviai neįstengia dėl la
bai didelio valiutos skirtumo ir 
infliacijos. Paprastu paštu siun
čiamas laikraštis pasiekia P. 
Ameriką tik po 2-3 mėnesių; 
daug siuntų dingsta. Oro paštu 
laikraštis pasiekia pietiečius per 
šavaitę ar dvi.

— LN nario įnašus papildė: Albi
nas Melvydas $25 iki $75, Ričardas 
Prialgauskas $50 iki $51. Nario įna
šus sumokėjo: Vytautas Rudaitis ir 
J. L. po $25, Gytis Matulevičius $20 
ir Lina Vaitiekūnas $5.

— Išganytojo parapijos moterų 
draugijos popietė įvyks spalio 16, 
sekmadienį, 12 v., Gedimino Pilies 
menėje.

— Spalio 23 d., 3 v.p.p., Karaliaus 
Mindaugo menėje įvyks “Tėvynės 
Prisiminimų” koncertas.

— Spalio 23 d., 3 v.p.p., Gedimino 
Pilies menėje įvyks prof. Augustino 
Voldemaro minėjimas. Ruošia LAS.

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

Mylimai MAMYTEI
mirus, dukterims — ADELEI BIRGIOLIENEI ir 
SOFIJAI JUREVIČIENEI bei jų šeimoms, taip pat 
kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautų jr 
kartu liūdime jų skaudžiose valandose —

Regina Matulevičienė 
Danguolė Zaikauskaitė

AtA
Marcelei Jakaitienei-Enzelienei

mirus JAV-se, jos dukroms ir sūnums — ADELEI, 

SOFIJAI, ELENAI, PRANUI, JONUI, JURGIUI ir 

jų šeimoms nuoširdžią užuojautų reiškia —

M. B. Raškauskai A. J. Raškauskai

Prof. Prano Dovydaičio mo
nografijos sutiktuvėse spalio 23 
d. dalyvaus ir jos autorius dr. 
Juozas Girnius, kuris paskaito
je apibūdins Dovydaitį, o jau
nesnės kartos atstovai perduos 
savo įspūdžius apie monografi
ją. Meninėje sutiktuvių dalyje 
pirmą kartą Toronte pasirodys 
pasižymėjęs čikagiečių studen
tų trio: Vida Kazlauskaitė, Li
nas Rimkus ir Vitas Underys. 
Jų programa susideda iš lietu
vių poezijos, dainų ir instru
mentinės muzikos. Prof. Pr. Do
vydaitis buvo vienas iš tų žmo
nių, kurie daug padėjo besiku
riančiai Lietuvai ir kurio gyve
nimas ir darbai turėtų būti 
mums pavyzdys dabar. Susipa
žinkime su Lietuvos kankiniu 
Pr. Dovydaičiu, atvykę į sen
draugių ateitininkų rengiamas 
monografijos sutiktuves spalio 
23 d., 5 v.p.p., Prisikėlimo pa
rapijos salėje.

Prof. R. Vaštokas teberenka 
medžiagą veikalui apie Kana
dos lietuvius. Jis dėsto antropo
logiją Trento universitete Pe- 
terboro mieste ir dažnai atva
žiuoja į Torontą. Jis pirminin
kauja savo apylinkės gyvento
jų komitetui, kuris kovojo prieš 
atominės jėgainės statybą jų 
gyvenvietėje. Kova buvo lai
mėta. _________________
l—Namų, sklypų__

įsigijimo, bei kitais investavimo 
reikalais PIETVAKARIŲ FLO
RIDOJE mielai patarnaus 
EDĄ BRAŽĖNIENĖ. Kreiptis: 
Edą Bražėnas, Realtor-Associate, 
Ben L. C u n 1 i f f, Jr., Realtor, 
4839 Palm Beach Blvd., 
Ft. Myers, Fla. 33905, USA. 
Tel. (813) 694-2168 įstaigoj, 

694-5779 namie.

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

KLK Kultūros Dr-jos “Žibu
riai” perrinktoji valdyba pir
majame posėdyje rugsėjo 20 d. 
pasiskirstė pareigomis: pirm, 
dr. S. Čepas, vicepirm. spaustu
vės reikalams A. Bumbulis, 
vicepirmininkai — kun. P. Ažu
balis, kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, sekr. F. Urbonienė, ižd. 
P. Bražukas, reikalų vedėjas J. 
Andrulis, narys vajaus reika
lams V. Sonda, angliškų proto
kolų sekr. A. Čepas, narys jau
nimo reikalams A. Kuolas.

Metinis “T. Žiburių” spaudos 
balius numatytas 1978 m. vasa
rio 4. šeštadienį, Anapilio salė
je. Laikraščio leidėjai jau rū
pinasi menine programa ir tel
kia laimikius tradicinei loteri
jai.

Nijolė Ambrazaitytė, Vil
niaus operos solistė, rugsėjo 20 
d. koncertavo Toronto Lietuvių 
Namų salėje. Jos augšto lygio 
dainavimu gėrėjosi gausi audi
torija. Pirmoje koncerto dalyje 
solistė dainavo tarptautinių 
kompozitorių kūrinius bei ope
rų ištraukas, antroje — lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Pastarų
jų tarpe buvo daug naujų daly
kų. Solistei akompanavo J. Go- 
vėdas. Koncertą rengė J. Kar
pis ir dr. J. Kaškelis.

“The Toronto Star” 1977. IX.
21 išspausdino savo redakcijos 
nario Roberto Nielseno straips
nį apie skandalingą psichiatri
jos naudojimą Sov. Sąjungoje. 
Straipsnyje rašoma apie tarp
tautinę psichiatrų konferenciją 
Havajuose, kur 90 narių prieš 
88 pasmerkė sovietus. Taip pat 
primenama knyga “Politinės Ru
sijos ligoninės”, parašyta britų

B MONTREAL
Sv. Kazimiero parapijos žinios

— Spalio 22 d. ruošiama parapi
jos vakarienė su loterija, baru ir or
kestru.

— Kapinių lankymas — spalio 2, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Abi parapijos 
renkasi prie Cote de Neiges kapinių 
koplyčios.

— Su Hamiltono mergaičių choru 
“Aidas” kartu po P. Ameriką kelia
vo montrealietis Stasys Rašytinis, 
kuris buvo grupės fotografu. Grįžo 
su labai gerais įspūdžiais ir su dau
gybe įdomių nuotraukų, kurias per
duos lietuvių laikraščiams.

— Už mirusį parapijos choristą 
Juozą Kvietinską, jo mirimo metinių 
proga rugsėjo 19 d. kun. dr. F. Ju
cevičius atlaikė Mišias, kurių metu 
giedojo choras, vad. muz. A. Ambro- 
zaičio, specialiai atvykusio tai progai 
su žmona Jadvyga iš Kingstono, Ont. 
Po Mišių par. svetainėje buvo su
rengti pietūs. Dalyvavo apie 80 as
menų. Viskuo rūpinosi buvę Kvie- 
tinsko šeimininkai T. A. Smitai.

— Po vasaros sezono par. choras 
pradeda giedojimą per Mišias spa
lio 16 d.

— Po sunkios ligos mirė Joana Mi- 
lienė - Rimšiūtė, 82 m. amžiaus. Ve
lionė buvo kilusi nuo Šiaulių, į Mont
real! atvykusi 1917 m. Priklausė Sv. 
Elzbietos dr-jai. Užaugino du sūnus, 
kurie buvo įsteigę didelę metalo su
pirkimo bendrovę. Prieš porą mėne
sių mirė jaunesnis sūnus Mykolas. 
Palaidota iš šios parapijos rugsėjo 
21 d. S. Sk.
Aušros Vartų parapijos žinios
— AV choras, pailsėjęs vasarą, vėl 

pradėjo repeticijas. Spalio 15 d. AV 
svetainėje jis rengia metinį koncer
tą. Į chorą kviečiami įsijungti nauji 
choristai, ypač sopranai ir altai.

— Sol. A. Keblys rugsėjo 10 d. 
buvo nuskridęs į Bostoną dalyvauti 
buvusio choristo A. Adomonio — K. 
Baltaitės vestuvėse. Jungtuvių metu 
pagiedojo keletą giesmių.

— Dalia Blauzdžiūnaitė. ir Rimas 
Sonda, torontietis, susituokė rugsė
jo 17 d. AV šventovėje. Apeigas at
liko kun. J. Kubilius. Giedojo AV 
choras ir sol. Antanas Keblys. Ves
tuvių vaišės vyko AV parapijos sve
tainėje.

— A.a. Jurgis Skirius mirė rugsė
jo 10 d. Palaidotas rugsėjo 13 d. iš 
St. Vital šventovės.

Estradinės muzikos koncertas ren
giamas spalio 16 d. AV par. salėje. 
Programą atliks sol. Violeta Rakaus

Expo parodoje Montrealyje Lietuvių Dienų proga juostų audimą lankyto
joms aiškina A. čičinskienė Nuotr. R. Lukoševičiūtės

Greitos ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einomųsios s-tos 6.0% Asmenines ..................... ......10.5%
Taupomąsias s-tas 7.5% Nekiln. turto 10.0%
Pensijų planas 8.5% Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 1 m. 8.75% Investacines nuo ............ ......10.5%
Term. ind. 2 m. 8.75%
Term. ind. 3 m. 9.0%
Duoda nemokamų gyvybės opdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dų iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve 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 vasarų 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.

psichiatro dr. Sidney Bloch ir 
sociologo P. Reddaway. Joje esą 
sutelkti kalnai įrodymų apie so
vietų piktnaudžiaujamą psichiat
riją. Ten minimi 210 atvejų, kai 
sovietiniai piliečiai, suimti už 
politinius “nusikaltimus”, buvo 
perduoti psichiatrinėm ligoni
nėm. “Nusikaltimų” tarpe mini
mas ir reikalavimas demokra- 
tinti Lietuvą ir pastatyti pa
minklą nukentėjusiem nuo Sta
lino.

kaitė, neseniai atvykusi iš okup. Lie
tuvos ir dabar gyvenanti V. Vokie
tijoje.

Lituanistinė mokykla rugsėjo 17 
d. 29-sius mokslo metus pradėjo pa
maldomis. Sv. Mišias atnašavo AV 
klebonas kun. J. Kubilius ir jauni
mui tarė progai pritaikytą žodį. Mo
kykloje dirba šie mokytojai: Stasė 
Mikalajūnaitė — parengiamajame 
skyriuje. Aušra Baršauskienė I sk., 
Julija Adamonienė II sk., Julytė 
Adamonytė III sk., Jadvyga Baltuo- 
nienė IV ir V sk., Stasė Ališauskie
nė VI sk.

Lituanistiniame seminare dėsto: 
Monika Jonynienė — lietuvių litera
tūrą, Marija Malčuvienė — lietuvių 
kalbą. Romas Otto — Lietuvos isto
riją, Aldona Knystautienė — Lietu
vos geografija, Rasa Lukoševičiūtė 
— dainavimą ir taut, šokius. Linas 
Staškevičius — akordeonistas. Lit. 
mokyklai ir kursams vadovauja Mo
nika Jonynienė.

Tėvai, neskriauskime savo vaikų 
ir pasirūpinkime juos atvežti į lietu
vių mokyklą. Mokytojai pasiruošę 
jūsų vaikučiams padėti.

Lietuvių mokyklą remia ir fede
racinė, ir provincinė valdžia. Iš pir
mosios gauta šiems mokslo metams 
$2 000, iš antrosios — $1.000.

Auksinio amžiaus klubo “Rūta” 
metinis susirinkimas bus spalio 19 
d. Bus darenkami du valdybos na
riai. Klubo valdyba nutarė rengti 
kultūrines popietes. Numatyti pa
skaitininkai: Romas Otto — "Britiš
kasis S. Amerikos Aktas”, dr. Jonas 
Mališka — “Sveikas maistas”, kun. 
Jonas Kubilius — “Advento rimtis”. 
Prieškalėdinis klubo bazaras bus 
spalio 29-30 d.d. Aušros Vartų para
pijos svetainėje. Bazaro metu bus R. 
Abromaitienės iš Putnamo originali 
iš lapų, gėlių, samanų padarytų pa
veikslų paroda.

Klubas turi per kelis šimtus ver
tingų lietuviškų knygų biblioteką, 
kurią sutiko tvarkyti Eugenija Ur
bonaitė ir Kostas Toliušis.

Sol. Gina čapkauskienė koncerta
vo ateitininkių sendraugių stovykloje 
Kennebunkporte, Tėvu pranciškonų 
vasarvietėje, rugpjūčio 14 d. Akom
panavo muzikas Saulius Cibas iš Bos
tono. Rugsėjo 3 d. Cape Code mont- 
realiečio Šarūno Norvaišos jungtu
vėse giedojo šventovėje. Rugsėjo 18 
d. Cape Code ji davė religinį koncer
tą. Ją kvietė Lituvių Bendruomenė. 
Spalio 14 d. su solistu R. Strimaičiu 
koncertuos Bostone. A. A.

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

Neseniai įsisteigęs etninės 
spaudos bendradarbių klubas 
(Canadian Ethnic Journalists 
Club) surengė rugsėjo 24 d. “EI 
Carib” restorano salėje, Missis- 
saugoje, daugiakultūrį festivalį. 
Žiūrovai buvo negausūs. Meni
nę programą atliko italų, aust
rų, lenkų, arabų, ispanų šokė
jai ir dainininkai. Po meninės 
programos buvo šokiai. Klubui 
pirmininkauja italas Mario Ca- 
ligiure Varano.


