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Lietuvos kankiniai
Tie, kurie mokėsi istorijos, daug girdėjo apie kata

kombas, apie pirmųjų krikščionių persekiojimus, gladiato
rių kovas, arenas, kuriose liūtai draskydavo Kristaus iš
pažinėjus. Tada mokiniai stebėjosi pagonių žiaurumu ir 
tikinčiųjų didvyriškumu. Atrodė, kad tai praeities daly
kas, negalįs pasikartoti civilizuotame pasaulyje, kuriame 
krikščionybė jau yra Įsitvirtinusi. Deja, tikrovė pasirodė 
esanti kitokia. Tame civilizuotame pasaulyje atsirado dar 
nuožmesnė barbarybė, kuri toli gražu pralenkė romėnišką
ją. Kadaise buvo sakoma, kad šviesa fizine ir dvasine pras
me ateina iš rytų. Mūsų šimtmetyje, kuriame žmogus pa
siekė mėnuli, vietoje šviesos iš rytų ėmė slinkti raudonoji 
barbarybė ir kaip lava užliejo didelius plotus, jų tarpe ir 
mūsų Lietuvą. Toji barbarybė, prisidengusi kilniomis idė
jomis, pasiskelbė žmogaus laisvintoje iš kapitalizmo ver
gijos ii' ėmė žadėti naują, laimingą gyvenimą. Siekdama 
sukurti naują pasaulį, ji ryžosi sunaikinti senąjį. Ir ji tai 
ištesėjo — senąją pasauli, bent jo dali, sugriovė, bet vieto
je žadėto žmogaus išlaisvinimo atnešė nepalyginamai di
desnę vergiją, o vietoje krikščioniškojo Dievo — savo die
vaičius. Tame procese buvo pralieta daug kraujo — sunai
kinta daugybė žmonių, kad galėtų “gimti” naujas pasau
lis su raudonaisiais dievaičiais. Jis atsirado, t.y. buvo pa
statytas ant milijonų nekaltų žmonių kaulų bei pelenų. 
Barbariškai buvo kuriamas tas “naujasis pasaulis”, barba
rišku ir pasiliko.

ISTORIJA kaltina pagoniškąjį pasaulį, naikinusį krikš
čionis. Be abejonės ji turės kaltinti ir dabartinę raudo
nąją barbarybę, kurios naikinamoji jėga yra nepalygina

mai didesnė. Jei senoji istorija pasakoja apie nuostabias 
krikščionių katakombas Romoje, tai naujoji pasakos ir 
apie Lietuvos katakombas, įrengtas įvairiose jos vietose, 
ir taip pat lietuvių katakombas Sibire bei kitose Sov. Są
jungos vietose. Jau dabar pasaulio spauda prabilo apie 
Lietuvą kaip kančios ir kryžių šalį. Apie ją atsiranda net 
ištisos knygos, kurios su laiku dar pagausės, nes vis dau
giau medžiagos ateina iš Lietuvos katakombų. Tai guo
džiantis ir drąsinantis dalykas, tačiau jis reikalauja dides
nio aktyvumo iš lietuviškosios išeivijos. Seno’ės krikščio
nių kankiniai susilaukė didžiausios pagarbos iš sekančių 
generacijų. Jie buvo surašyti į specialias knygas — marty- 
rologijas, įvestos jų liturginės šventės, išugdytas jų kul
tas, jų vardais krikštijami vaikai. To dar negalima pasa
kyti apie Lietuvos kankinius raudonosios ir rudosios bar
barybės laikotarpyje. Jų martyrologijos dar nėra, jų kul
tas nepradėtas, net daugelio jų pavardės nežinomos. Lais
voji išeivija turėtų imtis iniciatyvos kelti pasaulio vie
šumon Lietuvos kankinius, nes tai ne tik dvasinis turtas 
lietuvių tautos, bet ir visos krikščionijos. Jų kraujas, 
anot lotyniško posakio, yra ateities sėkla (sanguis — se
men christianorum). Pirmoje eilėje tai pačių lietuvių par
eiga, nes jų rankose yra faktai. Jei patys lietuviai to darbo 
neatliks, tai niekas jo neatliks, o jei ir padarys, tai iš
kreiptai, kaip kad yra buvę su senovės kronikininkais.

PAGUODA yra bent ta, kad Lietuvos kankinių garbės 
ir jų aukos iškėlimas nėra visai užmirštas. Šv. Petro 
bazilikoje, Romoje, buvo norėta jų garbei įrengti spe
cialią koplyčią ir ją atitinkamai pavadinti, bet nepavyko. 

Visdėlto tai buvo geras užmojis, kuris rado atgarsį kitur. 
Kas nebuvo galima padaryti Romoje, buvo įmanoma To- 
ronte-Mississaugoje. Čia jau baigiama statyti net Lietu
vos kankinių šventovė su tokiu oficialiai patvirtintu pava
dinimu. Tai reikšmingas žingsnis, kuriuo susidomėjo net 
kitos tautybės ir parenka savo šventovėms panašų pavadi
nimą. Pralaužus ledus, reikėtų eiti toliau ir žymiuosius Lie
tuvos kankinius išryškinti šventovės viduje. Turime labai 
ryškių veidų, kurie krikščioniškajame Lietuvos gyvenime 
yra nepaprastai daug nusipelnę. Jų neturėtume stumti už
marštin ir padaryti nežinomais kankiniais, o priešingai — 
kelti jų garbę, jų vardą, kad ir kitataučiai pamatytų konk
rečius faktus, o per juos ir visą mūsų kraštą. Tiesa, tai nė
ra įprasta, tačiau laisvame pasaulyje įmanoma. Jeigu 
šventovių vidaus ornamentikoje vaizduojami paukščiai, 
gyvuliai, net velniai, juo labiau dera pavaizduoti krikščio
niškojo tikėjimo kankinius, kuriuos pašventino kraujo 
auka. Dėlto naujai statomose lietuvių šventovėse derėtų 
iškelti ryškiuosius' Lietuvos krikščionių kankinių veidus, 
o senosiose rasti vietos jų paveikslams, vitražams, skulp
tūroms. Būtų nesusipratimas daryti nežinomais tuos kan
kinius, kurie kovojo mūsų tautos krikščioniškojo gyve
nimo priešakyje ir žuvo budelių rankose. Jie verti didžiau
sios pagrabos ir plačiausios viešumos. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Derasi paštininkai

Pasaulio įvykiai
BELGRADO KONFERENCIJA BUVO PRADĖTA PREZ. B. TITO 
paruoštu įvadiniu žodžiu, perskaitytu 35-kių valstybių 420-čiai 
delegatų. Prez. B. Tito juos ragino veiksmingiau įgyvendinti 1975 
m. Helsinky pasirašytus susitarimus, atsisakant delsimo bei abejo
nių. JAV delegacijos vadovas A. Goldbergas savo žodyje palietė 
konkrečius žmogaus teisių pažeidimus Rytų Europoje, nenurody
damas valstybių ir tuo būdu vengdamas tiesioginio susikirtimo su 
Sovietų Sąjunga. Pastarosios atstovas J. Voroncovas kalbėjo apie 
nusiginklavimą ir naująją L. Brežnevo konstituciją, kuri užtikri
nanti žmogaus teises. Daugelį dalyvių nustebino Švedijos atstovas 
L. Leiflandas, užsienio reikalų ministerio pavaduotojas, žadėda
mas kelti žmogaus teisių pažeidimus, kad žmonės nebūtų perse

Kanados paštininkų unija pa
galiau pradėjo naujos sutarties 
derybas su pašto atstovais. Se
noji sutartis, pasirašyta 1975 m. 
gruodžio pabaigoje po septynių 
savaičių streiko, yra pasibaigusi 
š.m. birželio 30 d. Derybų pra
dėjimą, atrodo, paskatino gero
kai priartėjusios Kalėdos ir su
stabdymas karališkosios komisi
jos, turėjusios tirti paštininkų 
santykius su paštu. Trijų asme
nų komisija, vadovaujamą tei
sėjo A. B. Goldo, buvo sudary
ta federacinio kabineto spren
dimu. Dėl pradėtų derybų di
desnio entuziazmo nerodo nei 
paštininkų unijos vadas J. C. Pa
rotas, nei pašto min. J. J. Blai- 

sas. Pasak J. C. Paroto, be at
lyginimų padidinimo, teks iš
spręsti tokius svarbius klausi
mus, kaip paštininkų apsauga 
nuo technologinių pasikeitimų, 
atsisakymas laikinai samdomų 
darbininkų, nepriklausančių 
unijai. J. C. Parotas jau yra ga
vęs pilną įgaliojimą naujam 
streikui unijos atstovų suvažia
vime. Atlyginimų didinime uni
ja atmeta Antiinfliacinės Tary
bos nustatytas ribas. Pašto min. 
J. J. Blaisas taip pat prisipažįs
ta, kad derybų pradžia dar ne
reiškia jokio laimėjimo, nes jos 
gali trukti ilgą laiką. Toronto 
dienraštis “The “Globe and

(Nukelta i 8 psl.)

Baltiečių demonstracijoje Vašingtone, kur buvo reikalauta žmogaus teisių sovietų okupuotuose Baltijos kraštuose. 
Iš kairės: JAV LB krašto valdybos pirm. A. Gečys, Ch. Zerr, Aušra Zerr-Mačiulaitytė ir JAV kongreso narys 
L. Nedzi iš Mičigano. Apačioje — sen. R. J. Dole kalbasi su lietuvių atstovais Nuotr. J. Urbono

Mūsų žygis į sovietų ambasada
Baltiečių jaunimo būrys laimėjo tai, ko negalėjo pasiekti oficiali demonstracija

1977 m. rugsėjo 24 d. Vašing
tone, D.C., įvyko baltiečių de
monstracija už žmogaus teises 
prie Linkolno paminklo. De
monstracija buvo organizuota 
PLJS vicepirmininko politi
niams reikalams Viktoro Nako 
iniciatyva sudaryto baltiečių or
ganizacinio komiteto. Oficialio
je demonstracijoje dalyvavo ar
ti 5.000 estų, latvių ir lietuvių, 
tačiau šis įvykis nesusilaukė to
kio dėmesio, kurio buvo tikima
sis! iš vietinės amerikiečių 
spaudos ir komunikacijos žmo
nių. Po oficialiosios demonstra
cijos arti 200 jaunimo sponta
niškai nutarė atkreipti Sovietų 
Sąjungos ambasados ir joje vie
šinčio A. Gromykos dėmesį į 
Pabaltijo žmogaus teisių klausi
mą, ruošiantis Belgrado konfe
rencijai 1977 m. spalio 4 d.

Vašingtono karštyje
Buvo karšta popietė. Nuo 12 

v.p.p. iki 4 v. arti 5,000 baltie
čių išstovėjo prie Linkolno pa
minklo Vašingtone, netoli di
džiulio tvenkinio, kuris, deja, 
nespėjo atvėsinti masės de
monstrantų. Daug kas iš šiau
rinės Amerikos dalių bei Kana
dos, kur šiek tiek šalčiau, buvo 
atvykę su storais megztiniais ir 
tikrai kepė saulėje. Retkarčiais 
dangus grasino lietumi, tačiau 
pasiryžę vyresnieji ir jaunimas, 
kurie sudarė pusę demonstran
tų, nepasidavė karščiams. Visų 
mintyse gyvas buvo faktas, kad 
nepalyginti daugiau kenčiama 
mūsų tėvynėse! Tai pabrėžė ir 
dalyvavimas sovietų disidentų, 
neseniai ištremtų iš Sovietų Są
jungos — Andriejaus Amalriko 
ir Povilo Litvinovo. Taip pat 
drąsino JAV kongreso nario Ja
mes J. Blanchard iš Mičigano 
pastabos, esą ateičiai tikrai 
šviesus reiškinys, kad ši sėk
minga demonstracija buvo or
ganizuojama jaunimo iniciaty

va ir jaunimo jėgomis! Anot jo, 
tai reiškinys, kuris įrodo, jog 
Pabaltijo klausimas nemirs su 
dabartine tėvų generacija, ku
ri matė savo tėvynę ir dėlto 
ryžtasi kovoti. Esą jaunoji kar
ta tęs tėvų pradėtą darbą žmo
gaus teisių bei laisvo apsispren
dimo srityje.

Žinia!
Jau prasidėjus meninei pro

gramos daliai, jaunimo tarpe 
pradėjo sklisti žinia, kad reikia 
atkreipė didesnį dėmesį į Pa
baltijo kraštų padėtį ypač So
vietų Sąjungos ambasados žmo
nių tarpe, kurių demonstracijo
je nesimatė, Gromykos ir ameri
kiečių spaudos. Buvo jaučiamas 
nepasitenkinimas pasyvia ame
rikiečių reakcija į šitokio dide
lio masto demonstraciją, nors 
joje dalyvavo žymių JAV poli
tikų.

Senatoriaus Robert Dole iš 
Kansas dalyvavimas buvo be 
galo svarbus, nes jisai dalyvau
ja Amerikos delegacijoj pasita
rimams Belgrade. Jis pažadėjo 
judinti ir Pabaltijo klausimą. 
Didelis skaičius dalyvių de
monstracijoje atnaujino baltie
čių solidarumą, ypač jaunimo 
eilėse. Tai duos naujų jėgų po
litinei jaunimo veiklai. Ketvir
tadienio vakarą suruoštas sena
torių ir kongreso narių priėmi
mas bei mūsų bylos iškėlimas 
buvo sėkmingas — per jį buvo 
pasiekti Amerikos valdžios žmo
nės. Ta proga PLJS valdyba 
paruošė bei išsiuntinėjo memo
randumą jaunimo žmogaus tei
sių pažeidimo klausimu visiems 
Vakarų kraštams, pasirašiu
siems Helsinkio sutartį. Memo
randumas suglaustai (10 pusla
pių) išryškino jaunimo padėtį 
Lietuvoje. Jis buvo paruoštas, 
vadovaujantis medžiaga iš Lie
tuvos: “Aušra”, “LKB Kroni
ka” ir kt.

žygis
Pasibaigus programai ir prieš 

pradedant visiems skirstytis, 
apie 15 jaunuolių susirinko 
prie tvenkinio augštai iškėlę 
lietuvių, latvių, estų ir Ameri
kos vėliavas. Tai buvo ženklas 
rinktis žygiui į Sovietų Sąjun
gos ambasadą. Dalis jaunimo 
žygyje negalėjo dalyvauti, nes 
jų autobusai tuojau grįžo atgal 
į namus. Taip pat buvo su atvy
kusiais iš Čikagos, Detroito, 
Niujorko ir kitur. Susirinko 
apie 150 jaunuolių Jiems pra
dėjus žygiuoti pagal tvenkinį 
nuo Linkolno paminklo ties 
Vašingtono paminklu, prisidėjo 
dar apie 50, kurie bėgdami pri
sivijo kitus. Priėjus gatvę, gru
pę sulaikė policija su automo
biliais ir motociklais. Paaiškė
jus kur demonstrantai ketina 
eiti, policija jiems priminė, kad 
žygiuojama be leidimo ir kad 
vėliavų b'ei plakatų negalima 
nešti iškeltų per miestą, žy- 
gininkai nuleido vėliavas, kol 
perėjo per parką ir pasiekė 
miesto gatves. Ten jas vėl iš
kėlė. Plakatus, nors ir nuleis
tus, nešė su užrašais, atsuktais 
į publikos pusę. Žygininkus vi
są laiką sekė policija su moto
ciklais. Artėjant prie gatvės, 
kurioje yra Sovietų Sąjungos 
ambasada, policininkų skaičius 
padidėjo. Artėjant prie 16-to- 
sios gatvės, policija žygininkus 
nukreipė aplinkiniu keliu toliau 
nuo ambasados, žygininkams 
užprotestavus, prasidėjo dery
bos su policija. Paaiškėjo, kad 
masinei grupei, kuri nedraugiš
kai nusiteikusi, tegalima telk
tis 500 jardų atstume nuo am
basados. Norint arčiau prieiti, 
reikia gatvėje palikti visas vė
liavas bei plakatus. Leidžiama 
po du eiti prie ambasados 10 
pėdų atstume nuo sekančios po
ros. Tai nepatenkino jaunimo,

(Nukelta į 6 psl.) 

kiojami dėl savo religinių bei* 
politinių įsitikinimų. Švedijos 
vyriausybė žmogaus teisių gyni
mo nelaiko ir negali laikyti ki
šimusi į kitos valstybės vidaus 
reikalus. Panašią mintį pakar
tojo ir Kanados delegacija. Va
tikano atstovas mons. A. Silvest- 
rinis šį kartą taip pat stojo gin
ti žmogaus teisių, reikalauda
mas didesnės laisvės Rytų apei
gų katalikams Ukrainoje, kur jų 
yra apie 5 milijonus. Spauda 
betgi daro išvadą, kad Sovietų 
Sąjunga ir JAV vengs peraštrių 
susikirtimų, nes joms šiuo me
tu labiau už žmogaus teises rū
pi paruošimas naujos sutarties, 
apribojančios strateginius gink
lus. Spaudoje plačiai nuskambė
jo dviejų latvių veikėjų suėmi
mas ir jų išsiuntimas iš Belgra
do. Dr. Olgerts Pavlouskis iš Va
šingtono ir latvaitė Mudite 
Ęrasts iš Stockholmo norėjo 
įteikti memorandumus Kana
dos, JAV, Britanijos ir Švedijos 
delegacijoms, reikalaujančius 
laisvės Latvija1 papildytus poli
tinių kalinių bei išskirtų šeimų 
narių sąrašais.

Prezidento kalba
Jungtinių Tautų višumos po

sėdyje Niujorke žodį tarė JAV 
prez. J. Carteris, pagrindinį dė
mesį skyręs atolydžiui ir ginkla
vimosi varžybų sumažinimui. Jis 
viešai užtikrino pasaulį, kad JA 
V-bės savo atominių ginklų nie
kada nepanaudos kitoms valsty
bėms pulti, nes jie yra skirti tik 
savigynai. Prez. J. Carterio vy
riausybė yra pasiryžusi siekti to
kio nusiginklavimo, kuris nepa
žeidžia jos saugumo. Susitarus 
su Sovietų Sąjunga, strateginiai 
ginklai galėtų būti sumažinti 10, 
20 ar net 50 nuošimčių. Kalbė
damas apie Artimuosius Rytus, 
prez. J. Carteris dar kartą pa
brėžė, kad yra atėjęs laikas pri
pažinti legalias palestiniečių tei
ses ir kad Izraeliui yra būtina 
turėti saugias sienas. Susitikime 
su žydų kilmės amerikiečiais po
litikais Baltuosiuose Rūmuose 
prez. J. Carteris teigė, kad jo vy
riausybė niekada neišduos Izra
elio.

Nauja konstitucija
Naująją L. Brežnevo konsti

tuciją net 22-viem balsavimais 
patvirtino augščiausiasis sovie
tas Maskvoje. Tačiau tie balsa
vimai buvo atlikti vieningu ran
kų pakėlimu, be jokios opozici
jos. Naujoji konstitucija pakei
tė J. Stalino konstituciją, priim
tą 1936 m. Šį kartą į konstituci
jos paragrafus yra įtraukta 
kompartija kaip visam gyveni
mui vadovaujanti jėga, nors jos 
narių bei vadovybės nerenka So

Siame numeryje:
Lietuvos kankiniai

Vienas mūsų uždavinių — kelti viešumon tautos kankinius
Mūsų žygis j sovietų ambasadą

Reportažas apie drąsią jaunimo demonstraciją Vašingtone
Profesorius Dovydaitis — Lietuvos kankinys

Ištraukos iš dr. J. Girniaus knygos apie žymųjį kovotoją
Vyskupas, diplomatas, profesorius ir kankinys

Žiupsnelis atsiminimų apie arkivyskupą Mečislovą Reinį
Klaikūs praeities šešėliai ir tikrovė

Tęsinys Zecharjos Čėsnos straipsnio lietuvių-žydų klausimu
Kad laisvė būtų gyva ...

Poeto dr. H. Nagio žodis laisvės kovotojų sukakties proga
Šviesuomenės prieauglis Brazilijoj

“T. Žiburių” bendradarbis apie sunkias moksleivių sąlygas

vietų Sąjungos piliečiai. Tarp 
pastariesiems pažadėtų laisvių 
yra netgi kalbos, spaudos ir su
sirinkimo laisvės, kurias griež
tai kontroliavo ir toliau kontro
liuos kompartija. Augščiausiojo 
sovieto prezidiumo pirm. L. 
Brežnevo pavaduotoju buvo pa
tvirtintas inž. V. Kuznecovas, 22 
metus ėjęs užsienio reikalų mi
nisterio pavaduotojo pareigas. 
Vakaruose buvo spėliojama, kad 
šis postas teks busimajam L. 
Brežnevo Įpėdiniui, bet spėlioji
mai nepasitvirtino, nes jis yra 
jau 76 metų amžiaus, senesnis 
už patį L. Brežnevą. Posėdžiuo
se taipgi buvo priimta rezoliuci
ja, spalio 7 d. skelbianti valsty
bine švente, kuri pakeis Stalino 
konstitucijos dieną gruodžio 5.

Nuslėptas streikas
Rugpjūčio 2 d. Rumunijos 

Jiulio slėnyje buvo sustreikavę 
tūkstančiai angliakasių. Požemy
je jie išbuvo dvi paras, įkaitu 
pasiėmę kompartijos atsiųstą 
pareigūną L Verdetą, kol paga
liau atvyko pats kompartijos va
das ir prez. N. Ceausescu, nu
traukęs vasaros atostogas prie 
Juodosios jūros. Šio masinio 
streiko priežastimi buvo nauja
sis pensijų įstatymas, nepalan
kus daugiau uždirbantiem ang
liakasiam, stoka mėsos bei kitų 
maisto gaminių. Angliakasius 
nuramino prez. N. - Ceausescu, 
kaltę suversdamas kompartijos 
biurokratams. Ši jo kalba buvo 
paskelbta spaudoje, bet gerokai 
perredaguota, kad pasaulis nie
ko nesužinotų apie streiką. Pen
sijų įstatymas vėliau buvo 
pakeistas palankesniu angliaka- 
siems. Apie nuslėptą streiką tik 
dabar patyrė vakariečiai žurna
listai Belgrado konferencijoje, 
matyt, iš komunistinių šaltinių.

Protestas Vatikane
Apie 300 ukrainiečių katali

kų iš Kanados ir Prancūzijos po
piežiaus Pauliaus VI audiencijo
je iškėlė plakatą: “Ukrainiečiai 
prašo Šv. Tėvą pripažinti jų pat
riarchatą”. Paulius VI į plaka
tą reagavo anglišku “Thank 
you”. Sinodo proga tada Romo
je buvo apie 3.000 ukrainiečių 
katalikų iš Š. Amerikos ir V. Eu
ropos. Jie pasiuntė raštą Vatika
nui, kaltinantį kolaborantine 
taktika ryšiuose su Sovietų Są
junga, ir surengė demonstraci
ją po popiežiaus buto langais. 
Ukrainiečiai katalikai nori at
skiro patriarchato su savo pat
riarchu kardinolu J. Slipyj. Jų 
Katalikų Bendrija Sovietų Są
jungoje pokaryje buvo prievar
ta įjungta į Rusų Ortodoksų 
Bendriją.
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Q RELIGINIAME GYVENIME

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

* PAGRINDINĖ KATALIKŲ 
BENDRIJOS DOKTRINA turi likti 
ta pati—pareiškė Paulius VI audien
cijos metu. Ypatingai jis palietė iš
tuokų ir abortų klausimus. Esą pas 
ji daugelis kreipiasi, sakydami, kad 
žmonėms reikia palengvinti, juos at
jausti. Jis negalįs to padaryti. Jo 
pareiga išlaikyti tikėjimą, kurį pa- 
veldėjome iš K. Bendrijos Tėvų. 
Aišku, tikėjimą visada galima žmo
nėms pateikti naujesniais pavyz
džiais, aiškinimais bei vaizdais, ta
čiau jis turi likti tas pats. Kartais 
tai gali atrodyti kaip jautrumo stoka 
vargstantiems, tačiau K. Bendrijos 
pareiga yra mokyti tai, ką Kristus 
įsakė. Pasitaiko, kad modernus žmo
gus klausia, ar iš viso K. Bendrija 
yra reikalinga. Bet kas atsitiktų, jei 
Bendrija išnyktų nuo žemės pavir
šiaus? Būtų panašiai kaip naktį be 
šviesos aklinai uždaroje vietoje: erd
vės ir perspektyvos sąmyšis, grum
tis be vilties.

Kitu atveju, kalbėdamas tūkstan
tinei miniai, popiežius pabrėžė, kad 
be religijos žmogaus gyvenimas yra 
tarsi kūnas be galvos. Mes negalime 
gyventi iliuzija, kad įmanoma save 
auklėti be religinės pagalbos, kurią 
teikia K. Bendrija. Taipgi negalime 
sakyti, jog pakanka turėti bendrą 
religijos sampratą ir šiek tiek jai 
pritarti. K. Bendrijos sakramentinė 
sistema nėra iš piršto išlaužta magi- 
ka. Regimi ženklai yra pagrindinė 
K. Bendrijos veiklos dalis. Tai nevi- 
sada priimtina puritoniškiems reli
gijos kritikams, kurie norėtų religi
ją padaryti grynai vidutiniu dvasi
niu pergyvenimu be jokių išviršinių 
ženklų, ypač be tų ženklų, kurie lai
komi šventumo ir antgamtiškumo 
teikėjais. Sakramentinė sistema yra 
būtina, nes ji įjungia mūsų trapią ir 
praeinančią būseną į Dievažmogio 
Kristaus gyvenii'ną.

* ŠVENTOVIŲ PAŠVENTINIMO 
APEIGOS pakeistos ir gerokai su
trumpintos liturgijos ir sakramentų 
kongregacijos potvarkiu. Seniau tos 
apeigos užtrukdavo apie 4 valandas. 
Pagal naująjį apeigyną jos per pusę 
sutrumpinamos. Išleistos daugiausia 
pakartotinių šlakstymų bei smilky
mų vietos, tačiau pagrindinis simbo
lizmas paliktas ir naujose apeigose.

* IŠSILAISVINIMO TEOLOGIJA 
dažnai būna perdaug glaudžiai su
jungta su politika ir abejotinos ver
tės sociologinėmis bei ideologinėmis 
teorijomis, ypač marksistinėmis ■ le- 
ninistėmis. Tai pareiškė Tarptautinė 
Popiežiškoji Teologinė Komisija, ku
rią sudaro 30 pasaulinio masto teolo
gų. Pasak jų, kraštutinės išsilaisvi
nimo teologijos formos skatina 
marksistinę klasių kovą ir didelian 
pavojun stato Bendrijos vienybę. 
Politika krikščioniui negali būti ab
soliuti vertybė, teikianti galutinę 
gyvenimo prasmę. Nors teologija iš 
dalies yra nukreipta į praktines iš
vadas, tačiau jos pagrindinė užduo
tis — suprasti Dievo žodį. Kad tai 
atliktų, teologija turi bent truputį 
atsitraukti nuo konkrečių sąlygų, ku
riose visada glūdi įvairūs apriboji
mai. Kur klasių nelygybė pasireiš
kia, tam tikras sankirtis neišvengia
mas. Visdėlto krikščionis turi iš kitų 
išsiskirti savo būdu, kuriuo proble
mas sprendžia. Krikščionis turi at- 

)mesti pasipriešinimą smurtui smur
tu. Jo pareiga keisti neteisingą pa
dėtį krikščioniškuoju sąžinių forma
vimu, pokalbiais ir parama besmur- 
čiams veiksmams. Krikščionis negali 
atmesti savo pagrindinio tikslo — 
susitaikymo. Komisija savo pareiški

’urniture£t&
PILNAS
NAMU
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus. 
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me skatina katalikus saugotis, kad 
politiniai ir socialiniai nuomonių 
skirtumai jų tarpe netaptų priežas
timi, dėl kurios vieni kitus atstumia 
nuo eucharistinio stalo. Politinės 
nuomonės negali žaloti visuotinumą 
skelbiančio išganymo Evangelijos. 
Ji turi būti nešama visiems žmo
nėms, net turtuoliams ir prispaudė
jams. K. Bendrija negali atstumti nė 
vieno nuo dieviškosios meilės. Ko
misija pabrėžė, kad teologija nepajė
gia iš savo principų išvesti konkre
čių normų politiniam veikimui, to
dėl ji pasikliauja sociologinėmis teo
rijomis. Toks skolinimasis nesavų 
įrankių visada turi savo riziką, ypač 
kad sociologiniai principai remiasi 
teorijomis bei spėliojimais.

* UŽDARAS VIENUOLINIS GY
VENIMAS, tinkamai atnaujintas, ne
praranda savo svarbos ir šiame dide
lių pasikeitimų laikotarpyje — pa
reiškė Paulius VI, kalbėdamas bene
diktinų abatams bei vienuolynų vir
šininkams, susirinkusiems į bene
diktinų konferencijos visumos suva
žiavimą, kuris vyksta kas 4 metai. 
Konfederacija apima 21 savarankiš
ką vienuolynų vienetą — abatiją. 
Popiežius ragino juos pasilikti tuo, 
kuo jie yra. Esą kryžiumi, knyga ir 
plūgu jie pureno senovėje žemę ir 
mokė žmones kraštų, esančių toli 
nuo krikščioniškosios civilizacijos. 
Tą darbą jie turį tęsti ir toliau. Savo 
suvažiavime benediktinai naujuoju 
savo arkiabatu išrinko Viktorą Dam- 
mertz iš šv. Otilijos abatijos.

* APIE 20 KLIERIKŲ, buvusių 
arkiv. Marcel Lefebvre įkurtoje 
Econe seminarijoje, nutraukė ryšius 
su arkivyskupu ir tęs savo mokslą 
Romoje Vatikano vadovybės priežiū
roje. Pranešama tačiau, kad Econe 
seminarijai kandidatų ir toliau, ne
trūksta^ šį rudenį ten įstojo 35 nauji 
kandidatai (17 jų iš JAV).

* KARD. PERICLE FELICI, 66 
m. amžiaus, yra paskirtas naujuoju 
Apaštališkosios Signatūros prefektu. 
Tai augščiausia K. Bendrijos teismo 
instancija. Kard. Felici taipgi yra 
popiežiškosios Bendrijos įstatymų 
pertvarkymo komisijos pirmininkas.

* LIUTERONŲ IR KATALIKŲ
TEOLOGŲ KOMISIJA pranešė, kad 
ateinančių metų pradžioje jau bus 
parengusi bendrą pareiškimą popie
žiškojo neklaidingumo klausimu. Šie 
svarstymai vyksta “Neklaidingumas 
ir mokomasis Bendrijos autoritetas” 
temos apimtyje. Ši teologinė komisi
ja jau anksčiau yra paruošusi pareiš
kimą “Popiežiškasis primatas ir vi
suotinė Bendrija”, kuriame išreiškia
ma mintis, jog krikščionių vienybė 
galėtų būti įgyvendinta atnaujintos 
popiežystės vadovybėje. Ankstyves
nėse sesijose komisija pripažino: abi 
puses jungia Nikėjos santarybos Ti
kėjimo išpažinimas; nėra esminio 
skirtumo abiejų pusių Krikšte; ka
talikų ir liuteronų Komunijos bei 
Kunigystės sampratose yra daug jun
giančių ir jungtin vedančių elemen
tų. Komisijos sudėtis: iš katalikų pu
sės — vysk. T. Austin Murphy, kun. 
Maurice Duchaine, PSS, kun. Avery 
Dulles, SJ, kun. Robert B. Eno, PSS, 
kun. Joseph A. Fitzmyer, SJ, kun. 
Carl J. Peter, mons. Jerome D. Qu
inn, kun. Georges H. Tavard, AA, ir 
kun. John Hotchkin; iš liuteronų pu
sės — dr. Paul C. Empie, Joseph A. 
Burgess, Eric W. Gritsch, Gerhard 
O. Forde, Warren A. Quanbeck, 
Karlfried Froelich, Fred Kramer, 
John H. P. Reumann ir William 
Rusch. KUN. J. STS.

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

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

T U V ĖS :

ZECHARJA ČĖSNA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

III. Prieš bendrąjį priešą
Pirmaisiais pokario metais 

tiek lietuvių, tiek ir žydų sąmo
nėje aktyviai dominavo abiejų 
Ahasverų — lietuvis žydšaudis 
ir žydas enkavedistas vaizdi
niai. Tiesos dėlei reikėtų pripa
žinti, kad daugelis lietuvių už
jautė žydus ir nuoširdžiai sten
gėsi padėti tai nedidelei žydų 
daliai, grįžusiai iš konclagerių 
ar evakuacijos, iš naujo įsikur
ti ir pradėti normalų gyvenimą. 
Kolektyvinės kaltės jausmas, 
pavirtęs vos ne kompleksu, kar
tas nuo karto visdėlto pasireikš
davo ir antisemitizmo recidy
vais, sakykime, kaip reakcija į 
urminius kaltinimus iš žydų pu
sės. Tiek vienus, tiek kitus ga
lima suprasti — juk viskas bu
vo dar taip šviežia ir persunkta 
emocijomis. Suprantamas ir pa
teisinamas žydų noras padėti ta
rybiniams teisingumo organams 
išaiškinti ir bausti kolaborantus, 
kas savo ruožtu dar labiau įtvir
tino žydo enkavedisto vaizdinį. 
Reikėtų priminti, kad pirmai
siais pokario metais lietuvių pa
sipriešinimo judėjimas — gink
luotos kovos prieš rusiškąją 
okupaciją forma iššaukė nere
gėtą masinį terorą, būdingą sta- 
linistiniam režimui apskritai, o 
susiklosčiusiomis tuomet Lietu
voje aplinkybėmis ypatingai.

Tarybinė propaganda Lietu
voje nuosekliai tvirtino, esą vi
si partizanai - žaliukai yra oku
pantų talkininkai. Jie slapstosi 
miškuose, norėdami išvengti at
pildo' už piktadarybes, padary
tas nacių okupacijos metais. 
Viešuose teismų procesuose bu
vo teisiami tik partizanai, kurių 
rankos okupacijos metais buvo' 
suterštos krauju. Iš tikrųjų Lie
tuvos Laisvės Armijoje LLA ko
vojo prieš rusiškąją okupaciją 
nemaža dorų žmonių — tikrų 
patriotų, bet jos gretose buvo ir 
žydšaudžių bei kitų nusikaltė
lių.

Norėčiau čia papasakoti grau
dų epizodą, tam tikru laipsniu 
atspindintį pasipriešinimo ju
dėjimo požiūrį į žydus.

>į- '

Rietavo miestelio gydytojas
Grinbergas (nesu tikras pavar
dės tikslumu — ji vos išskaito
ma mano dienoraštyje) 1941 m. 
pavasarį buvo pasiųstas į Mask
vą tobulintis. Kilus karui, jis bu
vo mobilizuotas ir, kaip karinis 
gydytojas, tarnavo įvairiose 
fronto ligoninėse. Jo šeima žuvo 
pirmosios okupacijos dienomis, 
bet Rietavo klebonui pavyko iš
gelbėti du mažyčius gydytojo 
vaikus. Klebonas man vėliau pa
pasakojo, kad Grinbergas jį gy
dęs ir jis norėjęs jam atsidėko
ti. Klebonas bandęs išgelbėti ir 
Grinbergienę, tačiau ' kažkas 
įskundė, esą “špitolėje” slapsto
si žydė. Policininkai ją suėmė ir 
kitą dieną sušaudė. Rietavo apy
linkėse senuose dvaro rūmuose 
veikė vienuolių globojama naš
laičių prieglauda, kurioje ir bu
vo paslėpti gydytojo vaikai. Pats 
klebonas vaikus pakrikštijo ir 
išrašė jiems atgalia data gimimo 
liudijimus. Karui pasibaigus, 
gydytojas Grinbergas iš dalinio 
parašė savo namų adresu, o taip 
pat visiems kaimynams laiškus, 
kuriuose teiravosi apie savo šei
mos likimą. Kaimynai jam pra
nešė liūdną žinią, nes nežinojo, 
kad vaikai gyvi. Kažkas iš kai
mynų papasakojo klebonui, kad 
Grinbergas gyvas ir parašęs 
laiškus. Tokiu būdu klebonas, 
visiškai atsitiktinai sužinojęs 
gyd. Grinbergo karinį adresą, 
tučtuojau pranešė jam, kad jo 
vaikai gyvi ir gyvena vienuolių 
priežiūroje našlaičių prieglau
doje. Nesunku įsivaizduoti gyd. 
Grinbergo džiaugsmą. Išsirūpi
nęs atostogų, jis nieko nelauk
damas atkako į Rietavą. Štai to
lesnis klebono pasakojimas, ci
tuojamas iš mano dienoraščio.

“Traukinys į Plungę atvyksta 
paryčiu. Iki Rietavo dar šmotas 
kelio — daugiau kaip 30 km. 
Autobusų nėra, pastotės vykdo
masis komitetas, matyt, nedavė, 
tai jis, nabagas, pėsčias pardro- 
žė. Priėmiau jį gražiai, papieta
vome, o jis vis kailyje nesitve
ria. Nori tuoj pat vaikus pama
tyti. Bandžiau prikalbėti, kad 
nakvotų ir tik kitą rytą į prie
glaudą važiuotų. Užsispyrė, ne
perkalbėsi. Juk jis, iš Vengrijos 
atvykęs (ten buvo jo karo ligoni
nė tuo metu), nežinojo kas mū
suose darosi. Išėjo ir.. . žuvo, ir 
vaikučiai su juo. Matyt, lemta 
buvo”.

štai vienuolės — prieglaudos 
vedėjos pasakojimas. “Klebo

nas mus įspėjo, kad abiejų žy
dukų tėvas gyvas ir netrukus 
juos pasiims iš prieglaudos. Mes 
juos atsargiai ruošėme tam. 
Daktaras atvyko vėlyvą vakarą. 
Vaikai jau miegojo. Pažadinome 
juos. Jis vis atsidžiaugti jais ne
galėjo, o jie vargšeliai baimino
si jo. Juk uniformuotas atėjo ... 
savo nelaimei. Anie pasibeldė 
po vidurnakčio ir tuoj paklausė, 
kur kariškis. Prašėme, maldavo
me nors vaikučių pasigailėti. . . 
Išsivedė ir čia pat kieme sušau
dė”. Man teko dalyvauti laido
tuvėse. Jos buvo iškilmingos, su 
kariška ceremonija. Visi rieta
viškiai buvo pasipiktinę, klebo
nas, dideliam vietinės valdžios 
nepasitenkinimui, surengė ge
dulingas pamaldas. Beje, mano 
reportažo “Tiesa” neišspausdi
no. Tiesioginio šefo atsakymas 
buvo lakoniškas ir beapeliacinis 
— perdidelis žydiškas akcentas, 
netinka sezonui...

.. . Maskvoje prasidėjo žydų 
rašytojų persekiojimai, pavirtę 
vėliau antisemitine kurstymo 
akcija, žinoma “kosmopolitų de
maskavimo kampanijos” pava
dinimu.

Didvalstybinis rusiškasis šo
vinizmas, persunktas tradiciniu 
antisemitizmu, turi gilias šak
nis. Karo sunkmečiu, kai tiks
las pateisina visas priemones, 
tarybinė vyriausybė,, pradžioje 
labai atsargiai, pradėjo akcen
tuoti rusiškąsias nacionalines 
vertybes, o vėliau nesidrovėda
ma ėmė kurstyti didvalstybinio 
šovinizmo aistras. Pirmajame 
etape tai pasireiškė išorinėmis 
formomis — Raudonojoje Ar
mijoje vėl buvo įvesti antpečiai 
ir kiti atskyros ženklai pagal ca
rinės Rusijos' kariuomenės tra
dicijas. Nauji' ordinai ir meda
liai, pavadinti' įžymių rusų kar
vedžių vardais, ėmė puošti vadų 
ir politinių komisarų švarkus ir 
t.t. Staigų posūkį į didvalstybi
nio šovinizmo ugdymą reiškė ži
noma Stalino kalba, pasakyta 
pergalės proga. Greta to prasi
dėjo juokinga savo absurdišku
mu politinė kampanija, įėjusi į 
istoriją “rusiškojo prioriteto” 
kampanijos vardu. Staiga visa 
tarybinė spauda unisonu ėmė 
tvirtinti, kad visi mokslo ir tech
nikos išradimai praeityje buvę 
rusų mokslininkų padaryti.

Suprantama, rusiškojo šovi
nizmo politinis kursas, šalia 
griežtos centralizacijos ir nacio
nalistinių respublikų valdžios 
organų įgaliojimų apribojimo, 
neišvengiamai vedė ir į kitų ta-, 
rybinės imperijos tautų kultūri
nės autonomijos siaurinimą. 
Kaip visada, pradėta nuo žydų. 
Rėksminga kampanija prieš 
“bekilmius kosmopolitus” (su
prask — žydtjs), savaime su
prantama, pasibaigė žydų komu
nistinės leidyklos “Emes”, vie
nintelio laikraščio “Einikait”, 
žydų valstybinio teatro ir prie 
jo veikusios dramos studijos bei 
žydų kultūros įstaigų uždarymu. 
Įžymūs žydų rašytojai, kultūros, 
meno ir švietimo veikėjai buvo 
suimti ir sušaudyti (atkreipkite 
dėmesį, mirties bausmė tuo me
tu Tarybų Sąjungoje buvo pa
naikinta).

Maskvos nurodymu buvo už
daryti Vilniaus ir Kauno žydų 
vaikų namai ir prie jų veikusios 
žydų mokyklos, kuriose mokėsi 
ne tik našlaičiai — vaikų namų 
auklėtiniai, bet ir vaikai, gyve
nantieji su tėvais. Žydų rašyto
jų sekcija, veikusi LTSR Rašy
tojų Sąjungos sudėtyje, buvo iš
vaikyta. Tiek visoje Tarybų Są
jungoje, tiek ir Lietuvoje tylo
mis įvesti žydams visokie tarny
biniai apribojimai, tame tarpe 
numetus clausus augštosiose 
mokyklose. Tiesa, būtina pažy
mėti, kad Lietuvoje visi tokio 
pobūdžio judofobijos veiksmai 
nepasireiškė taip aštriai, kaip 
Rusijoje, Ukrainoje ir kitose 
vietose.

Nėra abejonių, kad didvals
tybinio rusiškojo šovinizmo ug
dymo politika buvo nukreipta ir 
prieš lietuvių tautą. Ribbentro- 
po - Molotovo sutartis, nubrauk
ta antrojo pasaulinio karo, jau 
seniai dūlėjo archyvuose, bet ru
siškajam ekspansionizmui nė

Musų kredito unijos nariui 
a + a Steponui Kęsgailai 

mirus, jo žmonai JOANAI, broliui ANTANUI ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

ra ribų, ypač kai Maskvoje siau
tėja šovinizmo kvaitulys. Vadi
namųjų “liaudies demokratinių 
respublikų (skaityk — Raudono
sios Rusijos imperijos pusiau 
kolonijų) sukūrimo Rytų Euro
poje idėja pirmaisiais pokario 
metais jau egzistavo, tačiau visi 
pasiūlymai suteikti Pabaltijo ša
lims tokį statusą buvo ryžtingai 
atmesti, o šių pasiūlymų auto
riai nubausti. Netgi Rytprūsių 
kraštas, nepaisant jo istorinių ir 
kultūrinių ryšių su Lietuva, bu
vo administratyviai įjungtas į 
federacinę Rusijos respubliką.

Didrusiškasis šovinizmas, pa
sireiškęs brutalia Lietuvos 
aneksija, iššaukė savo ruožtu 
lietuvių tautos pasipriešinimo 
judėjimą. Masiniai suėmimai, 
trėmimai ir kitokio pobūdžio re
presijos vyko nuožmaus septy
nerius metus (1945-52 m.m.) 
trukusio pilietinio karo fone. 
Keletas skaičių, niekad viešai 
spaudoje neskelbtų, liudija apie 
šio karo užmojį. Lietuvių tauta 
šiame kare neteko žuvusiais, su
imtais ir ištremtais daugiau 
kaip 350.000 žmonių, tai yra 14 
%. Žuvusių ir sužeistų tarybi
nių kariškių, valstybės saugumo 
ir milicijos darbuotojų, parti
nių, komjaunimo ir civilių įstai
gų darbuotojų skaičius prilygs
ta Tarybinės Armijos nuosto
liams, patirtiems karo veiks
muose prieš vokiečius Lietuvos 
teritorijoje. Šiuos skaičius pa
minėjo LTSR Augščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirminin
kas Justas Paleckis savo kalbo
je pirmajame LTSR Žurnalistų 
Sąjungos suvažiavime.

Lietuvių tautos pasipriešini
mas buvo savo esme nacionali
nis. Jis plėtojosi po Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo vėlia
va, sutelkusia visokiausių pažiū
rų ir visuomeninių sluogsnių 
žmones. Tarybinė propaganda 
traktuoja pilietinį karą Lietuvo
je kaip klasių kovos pasireiški
mą, visiškai ignoruodama jo na
cionalinio išsivadavimo esmę. 
Tai neabejotinai iškreipia tikro
vę. Antra vertus, nusižengtume 
tiesai, jeigu bandytume paneig
ti lietuvių pasipriešinimo judė
jimo antikomunistines tenden
cijas, ypač priverstinės kolekty
vizacijos metu. Tačiau ideologi
niai motyvai nevaidino pagrin
dinio vaidmens, jie tarsi ženkli
no antitezę rusų okupantų pri
mestam komunizmui arba, tei
singiau pasakius, “tarybinio gy
venimo būdui”. Visi nūdieniai 
Lietuvos istorikai, jų tarpe idė
jiniai komunistai, yra vieningos 
nuomonės: jeigu Lietuva po ka
ro būtų gavusi suverenios ko
munistinės valstybės statusą, to
kį kaip, sakykim, gavo Lenkija, 
Vengrija ar Bulgarija, tai nei 
pasipriešinimo judėjimas, nei 
pilietinis karas, bent jau tokio 
masto, tikrai nebūtų kilęs.

* ❖ #
Didvalstybjnis rusiškasis šo

vinizmas, prisidengęs komunis
tiniais šūkiais, engė (ir tebeen
gia) tiek lietuvius, tiek ir žydus. 
Deja, kalbamuoju laikotarpiu 
nei vieni, nei kiti nereiškė po
linkių solidarizuotis. Matyt, tuo 
metu dar nebuvo įveiktas abi
pusis nepasitikėjimas. Šalia to, 
nemaža lietuvių ir žydų sunkią 
valandą ištiesė vieni kitiems pa
galbos ranką. Mano bute Kaune, 
o taip pat kaikurių mano pažįs
tamų žydų namuose nakvojo 
lietuvių šeimos masinių trėmi
mų metu. Dėl suprantamų prie
žasčių negaliu šiame rašinyje 
paminėti pavardžių. Ta proga 
norėčiau papasakoti apie gydy
toją lietuvį, kurio pagalbos dė
ka išvengiau suėmimo.

Tai įvyko niūriomis vadina
mųjų Maskvos “gydytojų - nuo
dytojų” bylos dienomis. Įžymių 
žydų profesorių grupė 1952-53 
m.m. žiemą buvo apkaltinta 
Kremliaus veikėjų nunuodiji- 
mu. Anot absurdiško kaltinimo, 
žydai gydytojai “sionistinio 
centro Džointo nurodymu”, są
moningai numarino Ščerbakovą 
ir kitus partijos bei vyriausybės 
vadovus. Kilo smarki politinė 
kampanija “už budrumo stipri
nimą ir prieš žioplumą”. Prasi
dėjo masiniai žydų atleidimai iš 
užimamųjų pareigų. Daugelis 
buvo suimti.

(Bus daugiau)

A. a. Julijonas Šalkauskis
mirė 1972 m. spalio 26 d. Už jo vėlę tą dieną, 
minint penkerių metų sukaktį, aukojamos Mišios 
Lietuvos Kankinių šventovėje Toronte-Mississau- 
goje š.m. spalio 26 d., 9 v.r., o taip pat The Church 
of Little Flower, Hollywood, Fla., š. m. spalio 26 d., 
8 v.r. Giminės, bičiuliai ir pažįstami prašomi prisi
minti savo maldose a.a. JULIJONĄ ŠALKAUSKĮ.

Padėka
Mūsų mylima žmona ir motina 

a + a Marija Ožalienė
mirė 1977 m. rugpjūčio 30 d., sulaukusi vos 64 metus. 

Palaidota rugsėjo 2 diena Tillsonburgo kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, artimie
siems, pažįstamiems, mūsų skausmo dienose pareišku- 
siems užuojautas, dalyvavusiems laidotuvėse, maldose, 
padėjusioms gėles, vietoje gėlių gausiai aukojusiems 
Šv. Mišioms ir Kanados Lietuviui Fondui.

Dėkojame kun. klebonui Jonui Stoškui, kun. dr. 
Jonui Gutauskui už maldas, šv. Mišias ir palydėjimą į 
kapines, Petrui Gulbinskui už vargoninkavima ir giedo
jimą, DLK Gedimino šaulių kuopai už atliktas šauliškas 
laidojimo apeigas, Stepui Jakubickui, Alfai Šukiui, Juo
ze! Žiogienei, Agotai Ratavičienei ir Birutei Vytienei už 
pasakytas atsisveikinimo kalbas, karsto nešėjams ir 
visiems, atlikusiems paskutinį patarnavimą velionei.

Visiems dėkingi giliai nuliūdę —
Vyras Petras Ožalas ir dukros

Nuoširdžiai užjaučiame mielą

KASTUTĘ LELEŠIŪTĘ - VALIUŠKIENĘ, jos vyrą 

dr. ANTANĄ, dukrą GAJĄ, gimines ir artimuosius,

Lietuvoje mirus

jos broliui VINCUI
ir po kelių dienų užmerkus akis mylimai mamytei

Inai Lelešienei.
Liūdime ir dalinamės jūsų skausmu —

V. A. Daily dės K. E. Šlekiai

M. A. Lorencai M. V. Tamulaičiai

A. K. Rusinai N. V. Tamulaičiai

Mylimam vyrui

A+A
Steponui Kęsgailai

mirus, jo žmoną mielą JONĘ nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime —

Julė, Jonas ir Edvardas
Šileikiai

A+A

Juozui Adomavičiui-Adams

mirus, žmoną NATALIJĄ, sūnų VIKTORĄ su žmo

na bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame —

B. K. Valančiai

Mylimam dėdei
A+A

Vincui Šarkai
amžinybėn iškeliavus, jo žmoną VACLAVĄ, duk
ras IZOLDĄ ir NIJOLĘ su šeimomis nuoširdžiai 
užjausdami kartu liūdime —

Jane ir Stasys
Paketurai



Pamaldose Toronto Prisikėlimo šventovėje už a.a. Juozą Lukšą - Daumantą ir Romą Kalantą. Viduryje (nešanti 
gėles) — Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė, kurią lydi skautų veikėjai L. Gvildienė ir V. Sendžikas Nuotr. St. Dabkaus

diplomatas, profesorius ir kankinys

Profesorius Dovydaitis - Lietuvos kankinys
Apie prof. Praną Dovydaiti — Va

sario 16 akto signatarą, ministerj, 
švietėją ir kankinį beveik 800 pus
lapių monografija parašė dr. JUO
ZAS GIRNIUS. Monografijos išlei
dimo data pažymėta 1975 m., tačiau 
skaitytojus ji pasiekė žymiai vėliau. 
Daug kur rengiamos jos sutiktuvės. 
Toronte jos rengiamos spalio 23 d., 
dalyvaujant pačiam monografijos au
toriui. Be to, šiuo renginiu norima 
paminėti 35-rių metų velionies Do- - 
vydaičio mirties sukakti, čia patei
kiam keletą ištraukų iš minėtos mo. 
nografijos.

Į šitą Sverdlovsko mirties ka
tilą savo didžią auką buvo pri
versta atiduoti ir Lietuva. Nuo 
Baltijos respublikų užgrobimo 
1940 m. buvo gabenami į Sverd
lovsko stovyklas gausūs vergų 
kontigentai. Vidutinis pabaltie- 
čio kalinio, net jauno ir fiziškai 
pajėgaus, amžius karo metu šio
se Uralo klampynėse ir šachto
se buvo vos dveji metai. To bu
vo sąmoningai siekiama: iš Ura
lo niekas neturėjo sugrįžti . . . 
Oficialiai vadinamosios darbo 
stovyklos iš tikrųjų buvo skir
tos žmonėms sunaikinti.

Negrįžo iš Uralo ir Dovydai
tis. Atgabenus jį Sverdlovsko 
kalėjiman, naktimis buvo veda
mas pas tardytojus, kaip ir ki
ti kaliniai. Vieną kartą, grįžęs 
iš tardymo, Dovydaitis pasakė: 
“Jie viską žino, viską žino . . .” 
Lyg ruošdamasis pačiam blo
giausiam atvejui, iš Lietuvos at
sivežtus kailinukus, labai ver
tingus Uralo šalčiuose, kitą 
naktį, prieš išvedant tardymui, 
atidavė kalėjimo kameros drau
gui. Gal suprato ar nujautė, kad 
jie nebebus jam reikalingi.. Pas
kutinę valandą dar parodė gerą 
širdį liekančiam gyvajam.

Savo žemiškąjį gyvenimą Pra
nas Dovydaitis ir baigė Sverd
lovsko kalėjime, nes ten dings
ta jo pėdsakai. Pagal Kauno 
.metrikacijos įstaigą, jis mirė 
1942 lapkričio 4 (mirties prie
žastimi oficialiai įrašytas “šir
dies veikimo paralyžius”). Neži
nia, kiek ta data yra tikra. Ta
čiau nesant galimybės ir vargu 
ar kada būsiant galima patik
rinti tą datą, tenka jos laikytis. 
Taigi, Dovydaitis buvo sunai
kintas, nespėjęs sulaukti nė 
pilnų 56 metų amžiaus.

Buvo sunaikintas be viešo 
teismo ir be liudininkų. Neži
noma, nei kokie buvo konkre
tūs kaltinimai, nei pagal kokį 
baudžiamojo kodekso straipsnį 
jis buvo teisiamas, nei kokio 
dydžio bausmė buvo jam pa
skirta. Nežinomas nė jo kapas. 
Niekada niekas jo ir negalės 
sužinoti. Kaip tai sovietuose 
įprasta, jo nukankinto kūno pa
laikai palaidoti bevardėje duo
bėje, naktį, paslapčiomis, greta 
kitų nesuskaičiuojamų sovieti
nio teroro aukų.

Būtų likęs Dovydaičio kapas 
nerandamas ir tuo atveju, jei 
būtų buvęs paliktas mirti Gario 
darbo stovykloje ir ten savo 
draugų kalinių palaidotas. Po 
karo senasis Gario lageris (pas
kutinė vieta, kur ten kalėjo Do
vydaitis) buvo panaikintas. Bet 
po kelerių metų jis vėl buvo at
kurtas ir naujai pastatytas tolė
liau nuo miesto, kaip tik toje 
vietoje, kur buvo laidojami lie
tuviai. Kasdami pamatus naujo
sios stovyklos pastatams, kali
niai iškasdavo žmonių kaulus ir 
kaukoles. Ir po Stalino mirties 
tie patys enkavedistai tyčia iš
rinko vietą naujajai statybai — 
kalinių kapus, kad pastatas už
maskuotų kankinių laidojimo 
vietoves. (...)

f.» Patys sovietai pasmerkė 
“asmenybės kulto” metų tero
rą, nes jis siaubė pačius komu
nistus. Ir Lietuvos komunis
tams (daugiausia kitataučiams) 
saugu buvo “buržuazinėje” Lie
tuvoje, o ne “socialistinėje tė-

PROF. PRANAS DOVYDAITIS

jie 
bu-

vynėje”, į kurią, patekę kalėji
man, buvo išleidžiami per poli
tiniais kaliniais keitimąsi. So
vietinėj spaudoj visą laiką šau
kiama dėl keturių komunistų, 
kuriuos Lietuvos karo lauko 
teismas po Gruodžio 17 per
versmo buvo pasmerkęs sušau
dyti. Bet ne 4 ir ne 40, o šimtai 
Lietuvos komunistų buvo sunai
kinti Sovietų Sąjungoje. Lietu
viškoji sovietinė enciklopedija 
mirgėte mirga standartine kli
še: “žuvo, neteisėtai represuotas 
asmenybės kulto sąlygomis, ... 
metais reabilituotas”. Deja, 
daugumai pačių reabilituotųjų 
tai nieko nebereiškia, nes 
jau prieš trisdešimt metų 
vo galutinai “represuoti” 
nužudyti.

Svarbiausia, net ir visa tokia 
pomirtinė reabilitacija nieku 
būdu nereiškia, kad lygiai visos 
Stalino metų sovietinio teroro 
aukos būtų reabilituojamos. Re
abilituojami daugiausia “asme- 
nybės’ kulto sąlygomis” nužudy
tieji komunistai. O daugelio ki
tų to paties sovietinio teroro su
naikintųjų reabilitacija nė da
bar nevykdoma. Antikomunis- 
tai nėra reabilituojami.

Todėl nesusilaukė reabilitaci
jos ir Dovydaitis. Priešingai. 
Papildomame tardyme, peržiū
rėjusi Pr. Dovydaičio “baudžią- 
mąją bylą” LTSR (t.y. sovietų 
okupuotosios Lietuvos) proku
ratūra savo rusiškai rašytu 
1969 vasario 28 raštu Nr. 340/ 
68 pranešė nuosprendį, kad 
“pasitvirtino įrodymai jo nusi
kaltimo, aktyviai kovojant prieš 
revoliucinį judėjimą Lietuvoje, 
o taip pat jo nusikalstamos 
veiklos stovykloj buvimo metu. 
Todėl respublikos prokuroras jo 
nuteismą pripažino teisėtu.” 
Raštą pasirašė kažkoks rusas 
Sinicin.

Ką šiomis žmogų mirčiai pa
smerkusiomis bendrybėmis tu
rėjo galvoj okupantų pareigū
nas? Visa lietuviška Dovydaičio 
veikla Lietuvos pavergėjui turi 
atrodyti sudaranti vieną ištisą 
nusikalitmą prieš “revoliucinį 
judėjimą Lietuvoje”, atseit, 
saujelės komunistų siekimą pa
versti ir Lietuvą rusų bolševi
kų imperijos kolonija. Šiuo žvil
giu Dovydaitis nusikalto, ir Va
sario 16 aktu skelbdamas nepri
klausomos Lietuvos atstatymą, 
ir jai 1919 m. pradžioj vado
vaudamas, ir vėliau dirbdamas 
jos švietimui ir pažangai.

Iš to prokuratūros laiško su
žinome, kad Dovydaitis buvo 
nubaustas sunaikinti ų- už “nu
sikalstamą veiklą” tuo metu, kai' 
jau, rodos, sovietinė koncentra
cijos stovykla turėjo jį pakan-

Dar būdama gimnazijoje apie 
kun. dr. Mečislovą Reinį buvau 
daug girdėjusi, neš jis buvo vie
nas pirmųjų ateitininkų, kuris 

. tuo laiku dalyvaudavo ateitinin
kų konferencijose. Mūsų kuo
pos atstovai, grįžę iš konferen
cijos, darydavo kuopos susirin
kime pranešimus. Dažnai jų pra
nešimuose girdėdavome minint 
kun. dr. M. Reinį aktyviai pasi
reiškusį konferencijoje.

1925 m. baigusi Marijampo
lės Rygiškių Jono gimnaziją, ru
denį nuvykau Kaunan į Lietu
vos universitetą studijuoti. Sto
jau į teologijos - filosofijos fa
kultetą. Tuo laiku teologijos - fi
losofijos fakultete psichologijos 
profesorium buvo kun. dr. M. 
Reinys.

Pirmą kartą nuėjusi į psicho
logijos paskaitą nustebau, kad 
susirinko tiek daug klausytojų. 
Visi suolai buvo pilnutėliai klau
sytojų, net prie sienų stovėjo 
studentų eilės. Mat, prof. M. 
Reinio paskaitas lankė ir kitų 
fakultetų studentai. Jie džiaug
davosi, kad prof. M. Reinys į 
paskaitas ateidavo gerai pasi
ruošęs, įdomiai kalbėdavo. Tad 
valanda nepaprastai greitai pra
bėgdavo.

Studentai psichologijos profe
sorių labai gerbė. Klausytojai 
jausdavo ir prof. M. Reinio pa
garbą kiekvienam žmogui. Daug 
kartų esu girdėjusi, kad psicho
logijos studentai džiaugdavosi 
turį tokį nuoširdų profesorių.

Per semestrinius patikrini
mus prof. M. Reinys ramiai 
klausinėdavo studentą. Jei stu
dento žinios buvo nepakanka
mos, jis nurodydavo knygas, ku
rios jam pagelbėtų giliau susi
pažinti su nagrinėjamu klausi
mu. Neteko nė iš vieno studen
to ar studentės girdėti, kad 
psichologijos prof. M. Reinys 
būtų egzaminų metu neteisingai 
įvertinęs. Jis ramiai klausydavo 
studento aiškinimo. Jei būtų 
studentas nelabai giliai į klausi
mą pažvelgęs, tai profesorius 
žiūrėdavo į jį su užuojauta. Bet 
jei studentas parodydavo savo 
platų ir gilų žvilgsnį, prof. M. 
Reinys visada studentą pagirda
vo.

Prof. M. Reinys nepasikeitė 
ir pakeltas į vyskupus. Jis ir to
liau visus studentus bei studen
tes sutikęs universiteto korido
riuje maloniai kalbindavo, 
klausdavo apie studijas ir stu
dento gyvenimo rūpesčiais. Jei 
kas pasiskųsdavo, tai visada 
stengėsi padėti.

1929 m. birželio mėn. 15 d. 
išlaikiau universiteto baigimo 
diplominius egzaminus. - Prof, 
vysk. M. Reinys, sutikęs mane 
koridoriuje, pasveikino ir pa
klausė:

— Gal norėtum dirbti Vilka
viškio “Žiburio” gimnazijoje? 
Galėčiau apie tai pakalbėti su 
gimnazijos direktoriumi. Darbą 
gimnazijoje gauti dabar neleng
va.

Vilkaviškyje jis buvo vysku
pu koadjutorium, taigi jo žodis 
ten daug reiškė.

— Ačiū, Ekscelencija! — pa
dėkojau susijaudinusi ir jam pa
aiškinau savo norą. — Svajojau, 
baigusi mokslą, dirbti Augštai- 
tijoje ar Žemaitijoje. Norėčiau 
labiau susipažinti su augštaičių 
ir žemaičių tarmėmis. Aš Suval
kiją ir jos tarmes jau pažįstu. 
Mano tėviškė yra Suvalkijos 
Dzūkijoje. Gimnaziją lankiau 
Suvalkijos kapsų krašte.

Profesorius mano aiškinimą 
išklausė ir ramiai pasakė:

— Linkiu, kad Tavo svajonės 
išsipildytų ir pasisektų gauti 
darbą, kur traukia širdelė!

Netrukus paaiškėjo, apie ko
kius sunkumus gauti darbą prof. 
M. Reinys kalbėjo ir kodėl siūlė 
savo pagalbą gauti darbą Vilka
viškio “Žiburio” gimnazijoje.

Mano pusbrolis turėjo drau
gą, kuris buvo mokytoju Eržvil
ko vidurinėje mokykloje. Pus
brolis, pasitaręs su manim, pa
rašė draugui laišką, klausda
mas, ar ten nereikia mokytojo. 
Labai greitai gavo iš draugo at
sakymą, kad Eržvilko vidurinei 
mokyklai reikia lietuvių kalbos 
mokytojo. Pusbrolis vėl parašė 
savo draugui ir paprašė, kad di
rektoriui pasiūlytų mane lietu
vių kalbos mokytoja. Tame laiš
ke parašė ir mano tėviškės adre
są, nes po diplominių egzaminų 
išvažiavau į tėviškę.

Liepos mėn. pabaigoje gavau 
iš Eržvilko vidurinės mokyklos 
direktoriaus malonų laišką, ku
riame jis pranešė, kad paprašė 
švietimo ministeriją mane pa
tvirtinti Eržvilko vidurinės mo
kyklos lietuvių kalbos mokyto
ja-

Gavusi minėtos mokyklos di
rektoriaus laišką, buvau labai

karnai apsaugoti nuo nusikalti
mų.

Pavergtosios Lietuvos oku- 
pantinės prokuratūros raštas 
dvejopai yra reikšmingas. Pir
ma, jis patvirtina, kad 1969 me
tais LTSR baudžiamieji organai 
pilnai solidarizavo su enkave
distų nuosprendžiu, vykdytu be 
viešo teismo ir įrodymų, bai
siausiais Stalino pagiežos 1942 
metais. Nė pačioje Sovietų Są
jungoje nebėra paslaptis, kad 
tada, karo laimei frohtuose 
esant neaiškiai ar tiesiog bevil
tiškai, kalėjimuose ir stovyklo
se buvo ūmai beatodairiškai iš
šaudyta daugybė kalinių, ypač 
iš karių ir intelektualų tarpo.

Antra. Prokuratūros laiško 
teiginys “pasitvirtino įrodymai 
... taip pat jo nusikalstamos 
veiklos stovykloj buvimo metu” 
yra galutinis pačių sovietų pa
teiktas Įrodymas, kad Pranas 
Dovydaitis ir sovietinės kon
centracijos stovyklos pragare 
liko nepalenkiamas savo krikš
čioniškuose ir patriotiniuose įsi
tikinimuose. Ir po daugelio 
metų okupantinė prokuratūra 
.nusprendė, kad net kalinamas 
Dovydaitis buvo pavojingas 
bolševikų režimui. (.. .)

Toliau monografijos autorius, pa
analizavęs žinias apie prof. Pr. Do
vydaičio Įšventinimą kunigu, randa, 
kad jos nėra patikimos ir sako:

Galutinai nedaug turi svar
bos, kad Dovydaičio kunigystės 
negalime laikyti patikima žinia. 
Niekuo kunigystė nebūtų jo pa
dariusi didesnio. Niekuo jis ne
tampa mažesniu, tai legendai 
iššisklaidant. Dovydaičio žmo
giškoji didybė nėra reikalinga 
legendų, nes ir be jų yra paliu
dyta gyvybės auka. Tapęs ar 
netapęs kunigu, Dovydaitis mi
rė kaip krikščioniškojo tikėji
mo ir savosios tautos kankinys.

Tragiškai užbaigtam Pr. Do
vydaičio gyvenimui nusakyti 
nej ieškau kitų žodžių — juos 
teikia jo dukters Onos apie tė
vą atsiminimų užbaiga: “Ne
kentęs smurto, despotizmo ir 
mylėjęs laisvę,, tapo auka tų, 
kurie siekia pavergti visa, kas 
žmoguje laisva ir gražu. Tvirtai 
tikiu, kad, numarinę jo kūną, 
jie niekados neturėjo jokios ga
lios ar bent akimirksniui buvo 
užvaldę jo sielą”. Visiškai pa
našiai baigė savo atsiminimus 
apie Dovydaitį ir kitas jam ar
timas žmogus: “Jis žuvo, nes 
priklausė šviesiam ir doram, 
teisingumą ir žmoniškumą my
linčiam pasauliui. Esu įsitiki
nęs, kad ligi paskutinio atodū
sio jis tebetikėjo, kad gėris pra
našesnis už blogį, kad anksčiau 
ar vėliau žmogus išsilaisvins iš 
nužmoginimo spąstų, prievartos 
režimų ir kruvinų diktatū
rų”.

Ryšium su šiomis mintimis pažy- ■ 
mėtini testamentiniai prof. Pr. Do
vydaičio žodžiai, pasakyti vienam 
ukrainiečiui, buvusiam tame pačia
me Sibiro lageryje ir dokumentuo
ti išlikusiame laiške:

“Taip, sūneli, tikiuosi, tu su
lauksi geresnių dienų, o mano 
dienos suskaičiuotos. Jei išeisi į 
laisvę, o Lietuva bus išlaisvin
ta, — parašyk į ten tiesiai be 
adreso. Papasakok mano tautie
čiams, kad paskutinėmis savo 
gyvenimo dienomis ištikimo 
Lietuvos ir savo tautos sūnaus 
Prano Dovydaičio tik kūnas bu
vo toli nuo mylimosios tėvynės, 
o mintys ir širdis skriejo vir
šum erdvių, įsisiurbdamos ne
matomomis akimis į pažįstamus 
vaizdingus peizažus, miestų si
luetus ir nepaprastai man bran
gius veidus mano žmonos, vai
kų, giminių ir man artimų žmo
nių. Pasakyk jiems, kad čia li
ko tik mano dulkės, o siela ir 
širdis ten — Lietuvoje!”

Studentės ir mokytojos atsiminimai apie dr. Mečislovą Reinį
MONIKA LIULEVIČIENĖ

laiminga. Direktoriaus laiškas 
buvo gera pradžia. Galėsiu gerai 
susipažinti su žemaičių tarme. 
Visada norėjau dirbti su žemes
niųjų klasių mokiniais, o Eržvil
ko mokykla turėjo tik pirmas 

•keturias klases. Taigi, dirbsiu 
su jaunais mokinukais.

Deja, laimė greit pasitraukė 
nuo manęs, nes rugpjūčio mėn. 
pabaigoj gavau Eržvilko viduri
nės mokyklos direktoriaus laiš
ką, kuriame jis pranešė, kad 
švietimo ministerija manęs ne
tvirtina minėtos mokyklos mo
kytoja. Direktoriaus nebuvo pa
rašyta kodėl ministerija manęs 
netvirtina. Nusprendžiau vykti 
pati į švietimo ministeriją. Man 
nurodė, kad reikia aiškintis su 
vidurinių mokyklų departamen
to direktorium Juozu Žuku.

Direktorių radau sėdintį prie 
rašomo stalo. Jis pakėlė galvą. 
Pamatęs mane, nusišypsojo ir 
ramiai paklausė:

— Kuo galiu, panele, Jums 
padėti?

Jam paaiškinau savo rūpestį, 
kad manęs netvirtina Eržvilko 
vidurinės mokyklos mokytoja. 
Jis maloniai šypsodamasis ra
miai atsakė:

— Mat, panele, dabar mes 
studentų, kurie nėra baigę uni
versiteto, neskiriame mokyto
jais.

— Aš jau baigiau universite
tą! Turiu diplomą! — susijaudi
nusi sušukau.

Juozo Žuko veidas pasikeitė. 
Jo maloni šypsena dingo. Man 
atrodė, kad jam pasidarė nema
lonu.

— Nematom reikalo kiekvie
nam aiškinti, kodėl neskiriame 
mokytoju! — pasakė Juozas Žu
kas.

Tai pasakęs, pasiėmė popie
rių ir pradėjo rašyti. Supratau, 
kad pokalbis yra baigtas. Padė
kojau ir išėjau.

Tada švietimo ministerijoje 
augštesnių mokyklų (gimnazijų) 
direktoriumi buvo Antanas Da
niliauskas. Kai mokiausi Mari
jampolės Rygiškių Jono gimna
zijoje, jis buvo gimnazijos di
rektoriumi. Mūsų klasėje dėstė 
istoriją. Mane gerai pažino. Kai 
baigiau gimnaziją, man siūlė 
likti gimnazijoje mokytoja, bet 
aš norėjau studijuoti. Jam tai 
paaiškinau. Jis mano sumany
mui pritarė. Taigi, po pokalbio 
su J. Žuku nusprendžiau pakal
bėti su dir. Antanu Daniliausku.

Nuėjusi į augštesniųjų mo
kyklų departamentą, radau lau
kiančius kelis interesantus, bet 
laukti ilgai nereikėjo. Mane pa
kvietė į direktoriaus kabinetą. 
Departamento dir. A. Daniliaus
kas mane maloniai sutiko. Pa
prašė sėstis ir liūdnai žiūrėjo į 
mane. Jaučiau, kad jam yra ži
nomas mano rūpestis. Man pasi
darė sunku. Negalėjau praverti 
burnos, o ašaros veržėsi iš akių.

Direktorius A. Daniliauskas 
atsiduso ir švelniai prabilo:

— Suprantu tave! žinau tavo 
skausmo priežastį ir kodėl taip 
atsitiko.

— Aš negaliu suprasti! Ko
dėl? — susijaudinusi klausiau.

— Buvai visada ateitininkė!
— tyliai ištarė direktorius. — Į 
valstybinę gimnaziją tavęs skir
ti negalima, bet į privatinę pa
skirsiu. Privatinėse gimnazijose r 
mūsų galia yra mažesnė. Šakių 
“Žiburio” gimnazija neturi 
prancūzų kalbos mokytojo. Pa
rašysiu dr. Kazimierui Jokantui 
laiškelį. Jis yra “Žiburio” drau
gijos pirmiiiinkas. Su juo turiu 
susitarti dėl mokytojų skyrimo į 
“Žiburio” draugijos gimnazijas. 
Dr. K. Jokantas yra mergaičių 
“Aušros” gimnazijos direkto
rius. Dabar jis tikrai yra gimna
zijoje. Ten nuneši jam mano 
laiškelį. Nesirūpink, bus viskas 
gerai! —• maloniai kalbėjo di
rektorius A. Daniliauskas.

Jis atsisėdo prie savo rašomo
jo stalo ir rašė. Pabaigęs man 
padavė.

— Kai viską sutvarkysime, 
tai pasiųsime tau į tėviškę tele
gramą. Žinai, juk gimnazijose 
mokslas jau prasidėjo. Prancū
zų kalbos mokytoja Šakių gim
nazijai labai reikalinga!

Švietimo ministerijos augštes
niųjų mokyklų departamento 
direktorius man palinkėjo sėk
mės mokytojos darbe ir malo
niai šypsodamasis ištiesė ranką 
atsisveikinti. Jam nuoširdžiai 
padėkojau ir išėjau.

Nuėjau į “Aušros” mergaičių 
gimnaziją ir įteikiau dr. K. Jo
kantui Daniliausko laišką. Dr. 
K. Jokantas, perskaitęs laišką, 
pažadėjo tuojau su švietimo mi
nisterija reikalą sutvarkyti.

Grįžusi į tėviškę, gavau švieti-

mo ministerijos augštesniųjų 
mokyklų departamento direkto
riaus telegramą, kad esu paskir
ta šakių “Žiburio” gimnazijos 
mokytoja. Taigi, turėjau dirbti 
Suvalkijoje.

Tais pačiais metais Šakių “ži
burio” gimnaziją aplankė iš Vil
kaviškio vysk. M. Reinys. Jis šio
je gimnazijoje rado daug savo 
studentų. Su visais maloniai pa
sikalbėjo. Man buvo nesmagu, 
kad mane rado dirbančią Suval
kijoje, bet jis apie tai neužsimi
nė. Aš jį atsiprašiau. Jis nura
mino, kad suprato mane.

Vysk. M. Reinys kelis kartus 
buvo aplankęs Šakius. Vizituo
damas gimnaziją, mokytojams 
ir mokiniams skaitydavo paskai
tas. 1937 m. rudeni jis buvo tik 
ką grįžęs iš JAV-ių. Po Ameriką 
vysk. M. Reinys keliavo keletą 
mėnesių. Jis buvo aplankęs vi
sas lietuvių kolonijas. Savo įs
pūdžius apie Ameriką papasako
jo Šakių gimnazijos mokyto-

A.a. arkivyskupas MEČISLOVAS REINYS, nukankintas Vladimiro kalėjime

Popiežiaus darbo diena
MONS. KL. RAZMINAS

Ne tik Katalikų Bendrija, bet 
ir visas pasaulis š.m. rugsėjo 
26 d. paminėjo popiežiaus Pau
liaus VI 80-jĮ gimtadieni. Tūks
tančiai sveikinimo telegramų ir 
raštų iš viso pasaulio kraštų pa
siekė Vatikaną. Paulius VI ta
čiau ir tą dieną pašventė įpras
tam darbui. Nebuvo nei spe
cialių audiencijų, -nei didesnių 
iškilmių, tik pavakariais jis nu
vyko Į Šv. Petro baziliką ir čia 
pašventino naujas skulptoriaus 
Luciano M i n g u z z i sukurtas 
bronzines duris, kurios pakeitė 
seniau buvusias medines. Ofi
cialus Pauliaus VI 80-jo gimta
dienio minėjimas įvyks spalio 
mėnesį pasaulio vyskupų sino
do metu.

Vatikano spaudos centro di
rektorius kun. Romeo Panciro
li ta proga surengtoje spaudos 
konferencijoje plačiau aptarė 
nenuilstamą šv. Petro įpėdinio 
veiklą visos žmonijos labui. Jis 
pirmą kartą išsamiau nusakė ir 
ištisą popiežiaus dienos darbų 
programą, kuri ir daugeliui 
“Tėviškės Žiburių” skaitytojų 
yra nežinoma.

Paulius VI, — kalbėjo Va
tikano spaudos centro direkto
rius, — kasdien keliasi apie 6 
v.r., pažadintas savo žadintuvo, 
kuris jam tarnauja jau nuo pat 
jaunystės dienų. Popiežius to 
laikosi ištikimai, nežiūrint 
smarkių artritinių skausmų, 
kurie ypač rytais kankina jo 
dešinį kelį ir tik vėliau apsi
pratus kiek sumažėja. Pasimel
dęs savo privačioje koplyčioje 
aukoja šv. Mišias lotynų kalba 
pagal naująją tvarką. Pusryčių 
metu peržvelgia dienos spaudą. 
8.45 v.r.' popiežius eina į savo 
darbo kambarį pasirengti įvai
riem priėmimam, kurie prasi
deda 10 v. bibliotekos kamba
ryje. Antradieniais lieka savo 
studijoje ir rengia kalbą bend
rai trečiadienio audiencijai. 
Pietų metu 13.30 žiūri televizi
jos ar klauso radijo žinių. Pa
valgęs, susikaupia prieš šven
čiausiąjį koplyčioje, trumpai 

jams ir mokiniams gimnazijos 
salėje. Ypatingai visus jaudino 
šiurpus vaizdas jo lankymosi 
metu vasaros karščių Čikagoje. 
Vysk. M. Reinys papasakojo, 
kaip karštomis naktimis kanki
nasi Čikagos lietuviai, nes bai
sūs karščiai būna ne tik dieną, 
bet ir naktį. Mes dabar supran
tame, kad tuo metu buvo tikrai 
pragariškas lietuvių butuose 
karštis. Tada žmonės Čikagoje 
vėsintuvų neturėjo. Mes, moky
tojos, ilgai kalbėjome apie tuos 
baisius Čikagos karščius. Nė 
viena Čikagoje gyventi nenorė
jome. Džiaugėmės, kad nereikia 
ten važiuoti.

Visai kitaip galvojau 1949 m., 
kai rengėmės keliauti iš Vokie
tijos į Čikagą. Nors apie tuos 
karščius, vysk. M. Reinio pasa
kotus, prisiminėme, bet dėkojo
me Dievui, kad leidžia keliauti į 
Čikagą. Tada minėjome arki- 
vysk. M. Reinį ir gailėjomės jo 
liūdno likimo — mums buvo 
aišku, kad jo laukia kankinio 
mirtis, nes jis buvo kilni asme
nybė.

pailsi ar skaito. Po to kalba 
brevijorių ir iki vakarienės dir
ba savo studijoje.

Po vakarienės 21.30 v. sukal
ba Rožinį ir vėl dirba iki 23 v. 
Po to atleidžia savo sekretorius 
ir toliau dirba vienas dažnai iki 
2 v. nakties. Tai kiekvienos die
nos darbo programa, kuri jau 
kartojasi per 14 metų. Labai 
daug laiko užima privačios ir 
viešos audiencijos bei įvairios 
iškilmės. Kasdien popiežius pri
ima įvairių kongregacijų vado
vus kardinolus, besilankančius 
vyskupus ir įvairias kitas asme
nybes. Kiekvieną trečiadienį 
bendroje audiencijoje Paulius 
VI priima daugelį tūkstančių 
maldininkų iš viso pasaulio 
kraštų. Tai nepaprastos įtam
pos darbo programa.

Vatikano spaudos centro di
rektorius savo apžvalgoje iškė
lė šv. Tėvo asmens žymiausius 
charakterio bruožus: žmonišku
mą, tėviškumą, paprastumą ir 
ypač drąsumą, šventasis Tėvas, 
— kalbėjo kun. Panciroli, — 
daug kartų turėjo drąsos pasa
kyti “ne”, nežiūrint pavojaus 
būti nesuprastam ar tiesiog vie
šosios nuomonės kritikuoja
mam. Įvairiais atvejais parodė 
neišsenkamą kantrumą, nieko 
nepasmerkdamas.

Pauliui VI, kaip vyriausiam 
dabartinės K. Bendrijos vado
vui, teko nepaprastai milžiniš
kas uždavinys tęsti II Vatikano 
santarybos darbus ir įgyven
dinti jos nutarimus. Tai didelis 
darbas — viską naujai peror
ganizuoti, pertvarkyti, atnaujin
ti. Savaime aišku, tai sukėlė 
gausybę naujų problemų, ne
rimo ir net pasipriešinimo, ypač 
liturgijos ir vadinamosios “Ost- 
politik” srityse. Tik ateities Is
torija galės tinkamai suprasti 
ir Įvertinti Pauliaus VI asmenį 
ir jo nuopelnus Bendrijai bei 
visam pasauliui.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617
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® PAVERGTOJE TEVYMEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
BUSIMASIS KAUNAS
“Literatūros ir Meno” korespon

dentė Alė Počiulpaitė rugsėjo 10 d. 
laidoje paskelbė pasikalbėjimą su 
šio miesto vyr. architektu Algiman
tu Sprindžiu apie busimąjį Kauno 
centrą, kuriam jau baigiamas ruošti 
detalus išplanavimo projektas. Lais
vės alėja bus paversta vien tik pės
čiųjų gatve, išsaugojant senąsias lie
pas, parūpinant daugiau gėlių ir po
ilsio suolus. Alėją numatoma išgrįs
ti dviejų spalvų gelžbetoninėm 
plokštėm, parūpinti jai originalius 
šviestuvus. Prie centrinio pašto rū
mų jau pradėta būsimo zoologijos 
muzėjaus statyba pagal architektų 
A. Keturkos, K. Zykaus ir inž. S. 
Bylos projektą. Buvusioje žemės 
ūkio parodų aikštėje išaugs biblio
teka su 1,8 milijono tomų talpos 
knygų saugykla, suprojektuota ar
chitekto B. Zabulionio ir inž. A. 
Kazlausko. Tarp K. Donelaičio ir 
Kęstučio gatvių, netoli buvusios įgu
los šventovės,' kuri dabar paversta 
vitražo ir skulptūros galerija, bus pa
statyti du 300 ir 500 vietų viešbučiai. 
S. Daukanto gatvė, taip pat rezer
vuota tik pėstiems, Žaliakalnį su
jungs su Karmelitų sala. Žaliakalnio 
šlaitus pėstiesiems padės įveikti spe
cialūs laiptai, su taku pro radijo ga
mykla, vedančiu į Raudonosios ar
mijos prospektą. Ta gamykla yra bu
vusi Prisikėlimo šventovė, pastatyta, 
bet neužbaigta įrengti iki II D. ka
ro pradžios. Raudonosios armijos 
prospektu vadinamas buvęs Ukmer
gės plentas. Planuojamą Karmelitų 
salos parką su S. Daukanto gatve 
sujungs pėsčiųjų tiltas.

. Senoji Kauno turgavietė buvo nu
griauta, ruošiant naujus kelius su
sisiekimui. Ją pakeis architektės D. 
Juchnevičiūtės suplanuota aikštė, tu
rėsianti fontaną ir paminklą sovie
tų partiečiui F. Dzeržinskiui. Nemu
no krantinė, dabar vadinama Perga
lės krantine, platinama nuo Biršto
no gatvės iki Aleksoto tilto. Šiom 
gatvėm teks pagrindinis transpor
tas, vysk. M. Valančiaus gatvę re
zervuojant tik lengviesiems automo
biliams bei vietiniams sunkveži
miams. Automobilių srautą nuo se
namiesčio nukreips ir naujas tiltas, 
Vilijampolę sujungsiantis su Žalia
kalniu. Naujasis Vilijampolės Smė
lių rajonas ateityje susilauks 100.- 
000 gyventojų. Pačiame Kauno cent
re bus vengiama augštesnių pastatų, 
juos rezervuojant viršutinei Žalia
kalnio terasai. Iš Kauno senamies
čio bei centrinės dalies bus iškel
tos tokios pramonės įmonės, kaip 
“Neries” fabrikas, pieno kombina
tas, vaisių - daržovių konservų fabri
kas, tabako gaminių įmonė “Kova”, 
auto remonto gamykla ir kt.

ŠEŠIOLIKMEČIU IŠDAIGOS
Panevėžio miesto liaudies teismo 

tarėja Irena Aleknienė “Tiesos” 173 
nr. atskleidžia nemalonias šešiolik
mečių paauglių išdaigas: “Vėlyvą 
valandą žmogus skubėjo į viešbutį. 
Iš tarpunamio išdygo vaikinukas ir 
pareikalavo cigarečių. — Vaikams 
dar anksti... — praeivio sakinys 
nutrūko, nes du smarkūs kumščio 
smūgiai į veidą neleido jo baigti. 

Šis D. JUDICKAITĖS spalvotas portretas buvo išstatytas pirmoje eilėje 
vienos iš geriausių Londono, Ont„ foto studijų “Betta” miesto centre — 
Wellington Square. Ten pat buvo ir Valaičių jaunimo didelė spalvota nuo
trauka. Judickai yra “T. žiburių” mecenatai ir lietuviškos veiklos rėmėjai 
stambiomis aukomis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavtlose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas jgnssraw

830 Main Street E., tel.544-7125 L8M1L6 S AlaSlA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo depozitus (P.C.A.) .........6%
kO iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas ................... .7 %
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- term, depozitus 1 m. 8'Zi%
galius šeštadieniais uždaryta. pensijų fondas........... 8’Zi%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimds. asmenines paskolas .11%
Kapitalas — virš $9,000,000. nekilo, turto pask...... 9% %

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

Bematant pribėgo dar du užpuoliko 
sėbrai ir ėmė mušti, spardyti.. .” 
Milicijos dėjja vėliau paaiškėjo, kad 
pirmasis smogė R. Zdanavičius, gy
venąs pas motiną, .baigęs tik 7 kla
ses, niekur nesimokantis. Tą vaka
rą jis buvo girtas. Kaltinamųjų suo
le taipgi atsidūrė II--profesinės tech
nikos mokyklos moksleivis L. Pet
raitis, iš Troškūnų atvažiavęs pas 
savo tėvus ir tą vakarą labai nuo
bodžiavęs. Minimas ir Abromavičius, 
kurio paklusnumą giria motina, 
nors sūnelis jau svarstytas už va
gystę. Mušamo praeivio nukritusią 
kepurę nusinešė XVIII vidurinės 
mokyklos moksleivis L. Židonis, blo
gai lankantis pamokas, gyvenantis 
pas tėvus, kur jam nieko netrūksta. 
Teismo sprendimo I. Aleknienė ne
pateikia, pasitenkindama tik sausa 
pastaba, kad “jaunuoliai gavo, ko 
nusipelnė”.

MASKVOS OLIMPIADAI
Šiaulių televizorių gamykla pradė

jo gaminti spalvotosios televizijos 
kilnojamas stotis bei studijinę apa
ratūrą, įvesdama daugiau tranzisto
rių ir mikroschemų, šie šiauliečių 
gaminiai yra ruošiami 1980 m. Mask
voje įvyksiančiai pasaulinei olim
piadai.

MASINIS SPEKTAKLIS
Spaudoje pabrėžiama, kad Rokiš

kio apylinkės yra davusios tokius iš
tikimus Maskvai kovotojus, kaip du
kart jos didvyru paskelbtas Jokūbas 
Smuškevičius, revoliucininkas Ed
vardas Tiekus, buvęs Rokiškio ap
skrities kompartijos sekr. Stasys 
Šklėrius ir gen. mjr. Jonas Maci
jauskas. Jiems esą pastatyti pamink
lai, ju vardais pavadinti kolchozai, 
miesto gatvės. Kompartijos kovoto
jams buvo skirtas Alfonso Zaukos 
sukurtas ir režisuotas masinis vaidi
nimas “Užgrūdinto plieno daina”, 
įtrauktas i sovietinės Spalio revoliu
cijos renginių sąraša. Vaidino net 
500 liaudies teatro aktorių, sutelk
tų iš įvairių Rokiškio rajono kolek
tyvų, o propagandinį spektaklį ste
bėjo 4.000 žiūrovų. Organizaciniam 
spektaklio komitetui vadovavo Ro
kiškio rajono kompartijos I sekr. V. 
Lukaševičius, tai'ęs padėkos žodį, 
apdovanojęs garbės raštais rengė
jus ir atlikėjus.

GERIAUSIA VERPĖJA
Geriausia verpėja-sukėja visoje 

Sovietų Sąjungoje buvo pripažinta 
Klaipėdos “Trinyčių” medvilnės su
sivienijimo įmonės atstovė Laima 
Zigmantienė. Ivanovo mieste įvy
kusiame konkurse ji apdovanota pir
mojo laipsnio diplomu ir ženkleliu 
“Auksinių rankų meistras”. 1975 m. 
L. Zigmantienė yra laimėjusi res
publikinį Lietuvos verpėjų-sukėjų 
konkursą.

RUMŠIŠKIŲ MUZĖJUJE
Lietuvos liaudies buities muzėju- 

je Rumšiškėse šią vasarą pirmą kar
tą buvo surengta Kauno, moksleivių 
darbo ir poilsio stovykla. Mokslei
viai padėjo muzėjininkams tvarkyti 
pastatus, įvairius rūdinius, prižiū
rėti ir puošti aplinką, globoti miško 
gyvūniją. V. Kst.

Windsor© tautinių šokių grupės merginos po gražiai atliktų tautinių šokių LB surengtame Tautos šventės minė
jime Detroite Nuotr. J. Urbono

Programoje:
KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA
spalio 22, šeštadienį, Jaunimo Centre
rengi a------------------ T

Vilniaus Diena ir

MINĖJIMĄ
HAMILTON

VILNIAUS DIENA. Spalio 22, šeš
tadienį, visi renkamės į Jaunimo 
Centrą švęsti mūsų sostinės Vilniaus 
Dienos ir pagerbti Lietuvos patri
archo dr. J. Basanavičiaus 50 m. 
mirties sukakties ' proga. Paskaitą 
skaitys svečias iš Buffalo prof. A. 
Musteikis, o meninę programos dalį 
atliks mergaičių trijulė “Vasaros 
Garsai”, palydint akordeonistei Al
donai Biskytei iš Toronto. Po pro
gramos bus pasilinksminimas, gro
jant J. Vaičiaus orkestrui.

Šio pobūdžio renginys yra vienin
telis Kanadoje, tad maloniai kviečia
mi ir tolimesnių apylinkių tautiečiai 
dalyvauti Vilniaus Dienoje ir mūsų 
patriarcho pagerbime.

ŠALPOS FONDO vajaus proga 
KLB Hamiltono apyl. valdyba mūsų 
kolonijos skyriui paskyrė $50.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES šventės minėjimui iš švietimo 
vadybos jau gauta Scott Park audi
torija. Taip pat gautas sutikimas pa
grindinio kalbėtojo — Viktoro Na
ko. Jis buvo baltiečių žygio Vašing
tone vyriausiu vadovu. Minėjimas 
bus vasario 19 d.

N. METŲ SUTIKIMUI bilietus ga
lima bus įsigyti ir kartu stalus užsi
sakyti jau lapkričio pirmąją savaitę. 
Apyl. valdyba prašo nerengti priva

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

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

////, ///// JVKB r-J^BrvBSB „3B nllllllim BBBf jBNBf

TRAVEL 58 JAMES ST. N. Travel
HAMILTON

SERVICE 525-8686 
REFRESENTATIVE

čių sutikimų ir 1978 metus sutikti 
bendrai salėje, lietūvikoje nuotaiko
je, grojant J.' Vaičiaus orkestrui. 
Bus šilta ir šalta vakarienė, nemoka
mas šampanas ir kt. staigmenos. Ne
žiūrint stiprios infliacijos, bilietų 
kainos paliktos praėjusių metų. Vi
sais N. Metų sutikimo reikalais pra
šome kreiptis pas įžd. J. Bajoraitį.

VISUOTINIS KLVS “RAMOVĖ” 
Hamiltono skyi'įaųš.; naęių susirinki
mas šaukiamas parapijos salėje lap
kričio 6 d. Visų ramoyėnų dalyvavL 
mas būtinas. K. B. .

PADĖ K A
Reiškiu nuoširdžią padėką už man 

suruoštą pagerbimą, pasitraukus iš 
Hamiltono Vysk,- M.. Valančiaus mo
kyklos vadovavimo paregiu. Man ten
ka visiems dėkoti, deja, neturiu žo
džių išreikšti tai, ką jaučiu širdyje. 
Reiškiu gilią padėką didžiai gerbia
mam vyskupui V. Brizgiui už tokius 
prasmingus žodžius raštu atsiųsta
me sveikinime; prel. dr. J. Tadaraus- 
kui, kuris visą laiką globojo ir rėmė 
mano vadovaujamą mokyklą; A. Rin- 
kūnui už perdavimą spaudai mudvie
jų pasikalbėjimo; kolegai L. Tamo
šauskui už tartą žodį. Nuoširdus ačiū 
už sveikinimus: KLB pirm. J. R. Si
manavičiui, KLB Hamiltono apyl. 
pirm. K. Deksniui, bankelio “Talka”

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

Pietų

1. Prof. >4. Musteikio 
iš Buffalo paskaita
2. "Vasaros garsai" 
— Toronto mergaičių

■■ trijulės meninė dalis
3. Pasilinksminimas, 
grojant J. Vaičiaus

atstovui V. Leparskui, parapijos ko
miteto ątstovui K. Meškauskui, šau
lių kuopos pirm. P. Kanopai; raštu 
sveikinusiems — A. V. Zubams ir 
“Aukurui”.

Ačiū mieliems kolegoms mokyto
jams už nuoširdumą, kurį patyriau 
kartu dirbdamas; K. Mileriui, iš ma
nęs perėmusiam mokyklos vedėjo 
pareigas. Didžiausią padėką reiškiu 
savo žmonai, kuri 28 mokslo metus, 
kartu su manim dirbdama, daug man 
padėjo.

Ypatingai dėkojo tėvų komitetui, 
be kurio pasiaukojimo nebūtų buvę 
šio parengimo, ypač pirm. D. Vaitie
kūnienei ir nariams — J. Gedrimie- 
nei, J. Sadauskui, A. Aušrotui, K. 
Baronui.

Tariu nuoširdų ačiū už tokią man 
brangią dovaną: prel. dr. J. Tada- 
rauskui, bankeliui “Talka”, KLB 
Hamiltono apyl. valdybai, katalikių 
moterų valdybai, Šalpos Fondui, 
Hamiltono skautams, medžiotojų - 
žūklautojų klubui, Tautos Fondui, 
“Aukurui”, Aušros Vartų parapijos 
chorui, “Gyvataruį”, DLK Algirdo 
šaūlių“kifophi. :’ ' J -■

Dėkoju visiems, taip gausiai atsi
lankiusiems į mano pagerbimą. Visi 
mano darbai, vadovaujant Hamilto
no mokyklai per 28 metus, tebūnie 
tėvynės gerovei.

Su meile ir dėkingumu —
Jūsų visų J. Mikšys

KLEVELANDO STUDENČIŲ DAI
NOS GRUPĖ “NERIJA” pirmą kar-
tą atvyksta į Kanadą ir lapkričio 5 
d. koncertuos Jaunimo Centre, Ha
miltone. Ši dainos grupė savo am
žiumi gana jauna, bet jau spėjusi 
savo gražiu bei darniu dainavimu lie
tuviškoje visuomenėje pasirodyti 
kaip stiprus meno vienetas. Muzikų 
atsiliepimai apie šią “Nerijos” gru
pę labai gražūs, 6 publikos labai šil
tai sutikta. Dainavo Čikagoje, Det
roite ir pačiame Klevelande daug 
kartų įvairiomis progomis. Kai “Ne
rija” savo dainavimu pasirodė Kleve
lande ateitininkų kongrese banketo 
metu, dalyviai, kurių buvo per 700, 
nenorėjo paleisti nuo scenos. Visi 
buvo sužavėti tų jaunų lietuvaičių 
studenčių dainomis. Šiam dainos vie
netui vadovauja jauna muzikė Rita 
čyvaitė. Hamiltono ir apylinkių lie- 

(NukcltaJ 6 psl.)

JA Valstybės
JUNGTINIO AMERIKOS BAL- 

TIEČIŲ KOMITETO pranešimu, 
ambasadoriaus A. Goldbergo vado
vaujamoji JAV vyriausybės delega- 
cijon Belgrado konferencijoje yra 
įtraukti ir penki etninių grupių na
riai. Jie rūpinsis ispanų, žydų, Ame
rikos negrų, iš kitur kilusių negrų ir 
R. Europos kilmės amerikiečių inte
resais. Pastariesiems atstovauti yra 
pakviestas lenkas prof. Andrei Kor- 
bonski, Kalifornijos universiteto Los 
Angeles mieste politinių mokslų de
partamento vadovas. Jis yra pasižy
mėjęs savo veikla ' etniniuose reika
luose.

LIETUVIU ŽURNALISTU SĄ
JUNGOS centro valdyba, baigdama 
savo kadenciją, paskelbė centrinių 
organų rinkimus. Į rinkiminę komi
siją Čikagoje įeina kun. Pranas 
Garšva, Petras Petrutis ir Juozas To
liušis. Kandidatai iš vieno skyriaus 
ar tos pačios vietovės turi būti siū
lomi: centro valdybai — bent 7, 
kontrolės komisijai — 5, garbės teis
mui — 5. Daužvardžio fondo valdy
bai reikia bent 7 kandidatų Čikago
je. Kandidatų sąrašai su jų raštišku 
sutikimu dalyvauti rinkimuose tuo
jau pat turi būti siunčiami šiuo ad
resu: LŽS rinkimų komisija, P. Pet
tis, c/o Margutis, 2422 W. Marquet
te Rd., Chicago, III. 60629, USA. 
Pastaroji kandidatų sąrašus ir bal
savimo lapelius išsiuntinės visiems 
Lž Sąjungos nariams. Jei kurie na
riai yra pakeitę savo adresus, balsa
vimo lapelių reikalu prašomi kreip
tis rinkimų koinisijon. Balsavimas 
bus pravestas iki š. m. lapkričio 15 
d., o jo rezultatai bus paskelbti 
spaudoje. Tada senoji centro valdy
ba susitars su naująja dėl pareigų 
perdavimo datos.

DAIL. MIKAS ŠILEIKIS, turintis 
jau beveik 84 metus amžiaus, nusi
laužė abi rankas virš riešo. Nelaimė 
jį ištiko Čikagoje, tvarkant naująjį 
butą.

AUKSINĮ JUBILIEJŲ Čikagoje 
paminėjo ateitininkių korporacija 
“Giedra” dvasios vado kun. P. Garš
vos atnašautomis Mišiomis jėzuitų 
koplyčioje ir akademine dalimi Jau
nimo Centre. Įvadinį žodį tarus vyr. 
giedrininkių pirm. • Ę. Vilimaitei, 
sveikino gen. konsule J. Daužvardie- 
nė, vysk. V. Brizgys, “Ateities” red. 
kun. K. Trimakas, SJ, PLB pirm. Br. 
Nainys, Ateitininkų Federacijos va
das dr. J. Kisielius bei kitų organiza
cijų atstovai. Prie “Giedros” vėlia
vos buvo prisaikdintos naujos kor- 
porantės — J. Jasaitytė, I. Jurjonie- 
nė, L. Nastonaitė, M. Valaitienė ir 
L. PĮienaitė. Už nuopėlnūs visuome
ninėje veikloje “Giedroš” garbės na
re buvo paskelbta BALFo pirm. Ma
rija Rudienė. Plačią “Giedros” veik
los apžvalgą padarė J. Lungienė, pri
mindama prof. St. Šalkauskio šiai 
korporacijai parinktą šūkį: “Į kal
nus, į viršūnes”. Paskaitą apie rašy
toją Šatrijos Raganą bei jos šimtąjį 
gimtadienį skaitė St. Petersonienė, 
ištraukas iš jos raštų — aktorė Ž. 
Numgaudaitė. š. Ragana yra “Gied
ros” korporacijos garbės narė. Prog
ramą operos arijoms ir V. Kuprevi
čiaus “Lakštingalos giesme” papildė 
sol. D. Kučėnienė, piklausanti 
“Giedros” korporacijai.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ 
Bostone sukūrė Romas Šležas ir Bi
rutė Vaičjurgytė. Evangeliškas su
tuoktuvių apeigas atliko kun. P. Di
lys, atskridęs iš Čikagos. Abu jauna
vedžiai yra pasižymėję kultūrine 
veikla.

Brazilija
MISIJONIERIUS KUN. F. BEN- 

DORAITIS, medicinos gydytojas, po 
ilgų pastangų įsigijo laivą “Gerasis 
Ganytojas” ir jį pritaikė ligoninės 
reikalams. Ši plaukiojanti ligoninė 
turi raštinę, ambulatoriją, gydytojo 
ir dantisto kabinetus, laboratoriją, 
kambarį ligoniams, salę, valgyklą, 
keturis miegamuosius, yra aprūpinta 
radijo siųstuvu. Laivas buvo pašven
tintas birželio 15 d. Randonijoje, 
Guajara-Miriam mieste. “Gerojo Ga
nytojo” laivu kun. dr. F. Bendorai- 
tis šią vasarą plaukiojo Rio Guapo- 
rės upe. teikdamas pagalbą džiung
lių gyventojams. Jam talkina dr. 
Vytas Kiaušas, medicinos studijas 
baigęs Australijoje. Atvykęs į III 
PLJ Kongresą, jis pasiliko Brazili
joje. Pradžioje dr. V. Kiaušas susi
dūrė su nemažais sunkumais, nes 
Brazilijos vyriausybė pareikalavo pa
pildomų dokumentų, kurie jam pa
galiau buvo gauti iš Australijos Ry- 
mantės Steponaitytės pastangų dė
ka. Dr. V. Kiaušui dabar jau suteik
tos pilnos gydytojo teisės.

Urugvajus
KUN. JONAS GIEDRYS, Monte

video lietuvių parapijos klebonas, 
“Lietuvos melodijų” serijoje išleido 
jau vienuoliktą lietuviškų dainų 
plokštelę “Pienės pūkas”. Joje yra 
12 pramoginės muzikos dainų, su
kurtų lietuvių kompozitorių ir gautų 
iš Vilniaus. Plokštelėje dainuoja so
listai — Z. Jurgutytė, J. Miščiukaitė. 
N. Paltinienė, N. Tallat - Kelpšaitė, 
T. Balčytis, B. Gadeikis, E. Ivanaus
kas, V. Malinauskas ir S. Povilaitis, 
groja — “Nerija”, “Kopų balsai”, 
“Vilniaus aidai”, “Nemuno ugnys”, 
Vilniaus televizijos ir radijo orkest
ras.
Australija

ADELAIDĖS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ CENTRE rugsėjo 3 d. buvo 

pagerbtas šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Albinas Spurgis, MIC, 
trijų sukakčių proga — 70 metų 
amžiaus, 45 metų kunigystės ir 20 
metų įsijungimo į marijonų vienuo
liją. Pagerbtuves surengė bendras 
ALB ir parapijos atstovų komitetas, 
vaišes — LK Moterų Draugija. Su
kaktuvininką sveikino: AL Katalikų 
Federacijos vardu — V. Miliauskas, 
lietuvių kunigų — kun. Pr. Vaseris, 
LKM Dr-jos Melburno skyriaus — 
M. Miliauskienė, ALB Adelaidės 
apylinkės pirm. V. Neverauskas bei 
gausūs kitų organizacijų atstovai. 
Sukaktuvininko darbus ir gyvenimą 
nušvietė pagrindinį žodį taręs Pr. 
Pusdešris. Visų dalyvių vardu para
pijos tarybos vicepirm. D. Karpys 
kun. A. Spurgiui, MIC, įteikė dail. 
Rafaelio Madonos reprodukciją. E. 
Varnienės paruoštą meninę progra
mą atliko šv. Kazimiero parapijos 
choras, diriguojamas vadovės N. 
Masiulytės, sol. J. Mažeikienė, ak
torius J. Neverauskas, A. Umevi- 
čienės vadovaujamas moterų kvarte
tas.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ TARY
BOS ir lietuvių delegacija rugsėjo 
20 d. lankėsi pas JAV konsulą Mel
burne R. A. Brandą. Jam buvo įteik, 
tas bendras protesto laiškas Prano ir 
Algirdo Bražinskų klausimu, A. Ži
linsko parašyta lietuvių peticija su 
septyniais lapais parašų. Delegaciją 
sudarė: A. Pocius, S. Stankūnevi- 
čius, lenkų atstovas S. Rozyckis, če
kų — Foresteris, ukrainiečių — N. 
Kosenka. Jos nariai priminė konsu
lui R. A. Brandui, kad P. A. Bra
žinskai nėra paprasti lėktuvo pagro
bėjai, nes jie neėmė Įkaitų, nereika
lavo pinigų, o tik siekė laisvės. Dėl
to jiems turėtų būti leista pasilikti 
JAV.

Britanija
“EUROPOS LIETUVIS”, vieninte

lis lietuvių savaitraštis Europoje, sa
vo 30 metų sukaktį paminėjo specia
liu vedamuoju rugpjūčio 2 d. laido
je. Pradžią šiam laikraščiui yra da
vęs 1947 m. liepos 25 d. rotatoriumi 
išleistas “Užsienio ir vidaus žinių 
biuletenis”, tų pačių metų spalio mė
nesį tapęs “Britanijos Lietuviu”, o 
nuo 1953 m. pabaigos — “Europos 
Lietuviu”. Nuosavoje spaustuvėje jis 
yra spausdinamas nuo 1952 m. Ši 
spaustuvė turi du linotipus, gerą 
spausdinimo mašiną bei kitas pagal
bines priemones. Jos paslaugomis 
taipgi naudojasi Nidos Knygų Klu
bas ir latvių savaitraštis “Londonas 
Avižes”. Ilgiausiai “Europos Lietu
vį” redagavo rašytojas Kazimieras 
Barėnas. Dabartinis redaktorius yra 
Juozas Lūža. Savo žydėjimo laikotar
pyje, kai Europoje buvo daugiau lie
tuvių, savaitraštis turėjo apie 3.000 
skaitytojų. Apie dabartines “EL” 
problemas vedamajame rašoma: “Mi
nint laikraščio 30 metų sukakti, di
džiausią rūpestį kelia jo ateitis. Lie
tuvių Namų bendrovei pasiėmus sun
kią ir nuostolingą leidimo naštą, dar 
vistiek lieka neišspręstas skaitytojų 
ir bendradarbių klausimas. Ne tik 
emigracija, bet ir mirtis išretino lie
tuviškosios spaudos entuziastų eiles. 
Nors per paskutiniuosius keletą ar 
keliolika metų skaitytojų nykimas 
nėra tragiškas, bet jų yra likę gal tik 
trečdalis nuo anų gerųjų laikų ...” 
Skaitytojams JAV ir Kanadoje “Eu
ropos Lietuvis” yra siunčiamas oro 
paštu. Jo metinė prenumerata — 
S19.50. Adresas: 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT, Britain.

TAUTOS ŠVENTĘ Londono lietu
viai paminėjo rugsėjo 11 d. specia
liomis pamaldomis Šv. Kazimiero pa
rapijos šventovėje. Klebonas kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC, savo pamoks
le pabrėžė šios šventės reikšmę, il
giau sustodamas prie Joannos Nash 
straipsnio, paskelbto “The Univer
se” rugsėjo 9 d. laidoje. Autorė 
jame ragino anglus ateiti pagalbon 
Sovietų Sąjungoje persekiojamiem 
žmonėm. Kartu buvo prisimintas ir 
a. a. kun. Antanas Kazlauskas, ilgus 
metus darbavęsis šv. Kazimiero pa
rapijoje, mirtiės metinių proga.

Italija
KAUNO VYSK. LIUDAS POVI

LONIS su kun. dr. Pranu Vaičeko- 
niu rugsėjo 29 d. atskrido Romon da
lyvauti vyskupų sinodo darbuose. 
Aerodrome jį sutiko Vatikano vals
tybės sekretoriato atstovas prel. 
Audris Bačkis ir Romoje gyvenan
tys lietuviai kunigai.

ISTORIKAS PREL. PAULIUS JA
TULIS, šv. Kazimiero kolegijos vice- 
rektorius, studijų tikslais rugsėjo 2- 
23 d. d. lankėsi Lenkijoje ir Švedi
joje. Varšuvoje jis susipažino su 
bibliotekose bei archyvuose esančia 
gausia Lietuvos, istoriją liečiančia 
medžiaga, talkinamas vienos Varšu
vos universiteto bibliotekos direkto
rės Barboros Vileišytės. Daug tokios 
medžiagos yra ir Dancigo archyvuo
se, bet į juos patekti galima tik su 
specialiu leidimu. Dancige prel. P. 
Jatulis susitiko su savo senu pažįsta
mu kun. Jonu Praniu, 91 metų am
žiaus, pokaryje gyvenusiu Borzecho- 
wo miestelyje. Šis senukas staiga mi
rė rugsėjo 6 d. Palaidotas jo paties 
pasistatydintoje lietuviškoje kapų 
koplytėlėje, dalyvaujant prel. P. Ja- 
tuliui, vietiniam vyskupui, kunigams 
ir gausiai tikinčiųjų miniai. Iš Dan
cigo prel. P. Jatulis buvo užsukęs į 
istorines Krokuvos ir Čenstakavos 
vietovėse. Lankydamasis Švedijoje, 
jis tyrinėjo istorinę Lietuvos medžia
gą Uppsalos ir Lundo universitetuo
se.



Taip prisimena “Neringos” stovyklavietę L. Stanulytė, kuri ten stovyklavo

X

Žiburėliai.® mūsų.< mazie siems
Neringos ežerėlis
Neringos ežerėlis yra prie Ne

ringos stovyklos Vermonte. Eže
rėlis yra labai gilus ir švarus. 
Šią vasarą aš tenai stovyklavau 
ir man labai patiko. Mums rei
kėjo išlaikyti egzaminus ir eiti 
plaukti giliame vandenyje. Ki
toj pusėj ežerėlio yra daug la
bai mažų žuvelių. Man patinka 
Neringos stovykla ir tas ežerė- 
lis- Loreta Stanulytė,

V sk., Torontas

Mano vasaros
RAŠO TORONTO MAIRONIO

Šiais metais mano atostogos 
■buvo skirtingos, nes jas pralei
dau su savo mažyte sesyte. Sau
lė ją nudažė tamsiai rudai, šiltas 
oras išpūtė jos plaukučius ir pa
baltino. Kiekvieną dieną jinai 
augo protu ir kūnu. Daug 
džiaugsmo man buvo pamatyti, 
kiap jinai juokiasi, verkia ir 
valgo. Jai dabar suėjo penki mė
nesiai. Daug meilės jinai atne
šė į mūsų šeimą. Kai jinai juo
kiasi, tai visi juokiasi. Vasara 
buvo ilga ir daug dalykų dariau 
su savo sesyte. Buvo dešimt kar
tų smagiau, kaip kitas vasaras. 
Kartais ir nepatenkinta buvau, 
kad reikėjo saugoti ją ir negalė
jau išeiti pas drauges, bet kai ji
nai yra mano rankose, dėkoju 
Dievuliui, kad Jis man davė se
sutę Ramintą.

Rasa Slapšytė, IX sk. 
sS # #

Praėjusią vasarą mes važia
vom į Ameriką. Matėme žymiau
sias Niujorko vietoves. Plaukė
me laivu su ekskursija iki “Sta
tue of Liberty” ir aplink. Buvo 
labai smagu ir įdomu ją pama
tyti. Dar toliau plaukėm iki 
Long Island pas geriausią ma
mos draugę. Kiekvieną dieną: 
mes ėjome į jūrą maudytis. Aš 
pririnkau daug kriauklių. Jūroj 
buvo labai dideles bangos, ir 
mus daug kartų su mama apver
tė. Iš ten mes važiavome į New 
Jersey pas kitą šeimą. Su jais 
mes važiavome į jų vasarnamį, 
kuris buvo prie jūros. Kiekvie
ną dieną ėjome maudytis į jūrą. 
Saulė mus kaitino, ir kai jau 
buvo laikas grįžti namo, buvome 
juodi, kaip anglis. Po to mes va
žiavome pas kitus žmones, ku
rie gyveno Putname. Iš jų va
žiavome tiesiai namo. Labai 
smagiai praleidome vasarą — 
laikas taip greitai prabėgo.

Aldona Kasperavičiūtė, 
IX sk.

* * *
Šiais metais aš pabaigiau aš

tuntą skyrių ir pradėjau vasaros 
mokyklą, šešias savaites mo
kiausi anglų kalbos devintame 
skyriuje. Buvo daug namų dar
bų, ir aš neturėjau daug laiko 
daryti ką kitą. Kai pagaliau pa
sibaigė mokykla, liko tik trys 
savaitės atostogų, šias tris sa
vaites aš buvau namie. Tada 
prasidėjo Kanados paroda. Ten 
yra tiek daug ko matyti ir dary
ti, kad aš net keturis kartus va
žiavau ir dar visko nemačiau. 
Man ten patiko ir grįžau paten
kinta. Labai greitai atėio ilgasis 
savaitgalis ir laikas eiti atgal į 
mokyklą. Aš tik pradėjau gim
naziją ir jau vėl laukiu vasaros 
atostogų.

Aldona Sendžikaitė, IX sk.
$ & $

Mano gyvulėliai
Man patinka arkliai, ir aš daž

nai jodinėju. Aš moku jodama 
ant arklio šokti, jį nuvalyti ir 
prižiūrėti. Mano draugė ir aš no
rėjom gauti arklį, bet negavom. 
Aš gavau tik šunį ir katę. Jie 
kartais pešasi, bet nedaug. Ma
no katė yra tokia stora, kad jos 
pilvas žeme velkasi, bet man tai 
nesvarbu, man ji patinka.

Rita Ankus,
VI sk., Torontas

atostogos
MOKYKLOS MOKINES

buvo mano pusseserės vestuvės. 
Ten yra labai gražu. Namai yra 
visai kitokie, negu čia — balti, 
su juodom langinėm, malksno
mis dengti. Mes taip pat plau
kėm laivu į Nantucket salą, kuri 
yra prie Cape Code. Reikia 
plaukti net dvi valandas. Ten 
yra labai gražu ir labai senoviš
ka. Seniau ten buvo žvejojami 
banginiai. Labai įspūdinga. Ki
tą dieną važiavome į paplūdimį, 
kur buvo šiltas vanduo, šešta
dienį buvo mano pusseserės ves
tuvės. Jos buvo labai gražios. 
Mano brolis buvo pabroliu. Ki
tą dieną važiavome atgal namo.

Praėjusią vasarą aš mačiau 
labai puikiai pagamintą filmą 
‘‘Star Wars”. Praėjusią vasarą 
aš irgi važiavau į Romuva, kur 
su Vida davėm jūrų skaučių įžo
di. Mes turėjome eiti i vandenį. 
Stovyklaujant pradžioje buvo 
gan šiltas oras, bet visa antrą 
savaitę buvo šalta. Visdėlto pra
leidome laiką smagiai.

Kristina Garbaliauskaitė, 
IXa sk.

* * *
Šiais metais mes važiavom į 

Lake Superior. Ten atrodo 
kaip kalnuose Rocky Mountains. 
Mes matėme labai daug ežerė
lių. Kartais, kai būdavo labai 
graži TTtCna, vanduo atrodydavo 
kaip stiklas. Gaila, kad buvo šal
ta.

Kai grįžom namo, apsitvarkė
me ir važiavome į Wasagą. Čia 
buvo’ geras oras, ir aš kiekvieną 
dieną ėjau maudytis bei saulėje 
kaitintis.

Prieš prasidedant mokyklai, 
buvau Romuvoje. Ten buvo 15- 
kos metų Romuvos stovyklos su
kaktis. Mano draugovės narės ir 
aš kartais plaukėme baidarėm 
ir buvo labai smagu. Aš kartu 
su Kristina ir Astrida miegojau 
vienoje palapinėje. Mums labai 
nepatiko, kai lijo, nes lietus su
trukdydavo visus planus. Aš la
bai gerai praleidau šias atosto
gas. Vida Šemaitė, IXa sk.

Aš važiavau į Cape Cod, kur

Įdomi kelionė
Šią vasarą važiavau į Kalifor

niją pas savo pusseserę Laimą. 
Per visą kelionę buvo labai karš
ta, bet kai įvažiavom į kalnuo
tas vietas, visi atvėsom. Man ge
riausiai patiko Colorado. Oras 
nepaprastai geras, visokiausių 
■spalvų gėlių gali rasti ant tų kal
nų. šlaitai tokie statūs, ir ke
lias neaptvertas. Keliai vingiuo
ti ir labai statūs. Beveik ant 
kiekvieno kalno galima statyti 
slidinėjimo keltus. Kalnai rudi, 
žali ir mėlyni, ant jų auga labai 
daug pušų. Kalnų viršūnės žėri 
baltu ir sidabru' blizgančiu snie
gu. Kai važiavom pro Utah, tai 
kalnai buvo apelsinų spalvos ir 
geltoni. Jie visokiausių formų. 
Vienas kalnas atrodė kaip pilis, 
o kalnas šalia pilies—kaip barz
dotas karalius. Netrukus įvažia
vome į dykumas, kur buvo ne
paprastai karšta ir buvo matyti 
kaktusai. Kalifornijoj visur ma
tyti palmės ir alyvos gręžiniai. 
Būdami Kalifornijoj, nuvažia
vome Los Angeles į “Univer
sal” studijas, kur gamina fil
mus. Taip pat nuvažiavome į 
Disneyland. Buvo nepaprastai 
smagu ir linksma. Už pusantros 
savaitės išvažiavome namo ir 
grįžom per šešias dienas.

Zita Prakapaitė, 
IX sk., Torontas

Karo lėktuvai
Mano vardas yra kapitonas 

Gintaras. Aš turiu kitus pen
kis kapitonus — Vytą, Rimą, 
Tomą, Darių ir Saulių. Mes ka
riavome prieš japonus. Mūsų 
lėktuvai vadinosi “Lekiantieji 
Aces M4Z8”. Vieną dieną mes 
išskridome žvalgybon ir susiti
kome su keliais japonų “Zeros 
4TT St.” Vienas “Zero” pašo
vė Dariaus lėktuvą, ir jis mi
rė. Po to mes labai supykome 
ir visus “Zeros” nušovėm. Kai 
grįžome, generolas laukė. Jis 
įsakė man išmėginti naują lėk
tuvą. Jo vardas buvo B99 FI6 
kovotojas. Aš jį išmėginau. Man 
jis patiko, tiktai vardas buvo 
perilgas, tai aš pavadinau F16. 
Visi mano kiti kapitonai irgi 
gavo F16. Mes laimėjome daug 
kautynių. Vieną dieną genero
las įsakė bombarduoti Taiwai, 
Tokijo ir Hirošimą. Kai mes 
subombardavome, japonai pasi
davė ir mes laimėjome karą.

Gintaras Uleckas, 
VI sk., Torontas

Rasytės nelaimė
Kartą gyveno labai maža mer

gaitė vardu Rasytė. Ji turėjo 
gelsvus, auksinės spalvos plau
kus, mėlynas akis ir buvo labai 
graži. Ji buvo gera mergaitė, tik 
nemėgo valgyti mėsos, daržo
vių, vaisių. Mamytė nekartą ra
gindavo valgyti, bet Rasytė nu
stumdavo lėkštę į šalį ir saky
davo:

— Ačiū, bet aš nenoriu dau
giau valgyti. — Kartą tėvelis 
tarė: ,

— Rasyte, jei tu nevalgysi, 
pasidarysi lengva kaip plunks
na, vėjas tave nuneš į mišką, ir 
mes tavęs daugiau nebematysi
me.

Vieną vakarą, kai Rasytė atsi
gulė į savo lovytę, pajuto, kad 
jos rankos, kojos ir visas kūne
lis pasidarė mažesnis. Jai pasi
rodė, kad jos kambarėlis pasida
rė labai didelis. Staiga pakilo 
didelė audra, ir vėjas, pagrie
bęs ja už pečių, pradėjo nešti į 
mišką. Rasytė labai išsigando ir 
iš baimės pradėjo šaukti:

— Mamyte, mamyte, kur tu, 
gelbėk, vėjas neša mane į miš
ką...

Tuo tarpu Rasytė atmerkė ap
siašarojusias akis. Šalia jos sė
dėjo ant lovos krašto mamytė 
ir glostė jos galvutę. Tada Rasy
tė suprato, kad tai buvo tik sap
nas. Pirmą kartą Rasytė pusry
čių metu valgė labai daug ir su 
noru. Ji prisiminė nakties sapną 
ir tėvelio pasakytus žodžius.

Vida Petkevičiūtė

Gintaro Ulecko išsvajoti lėktuvai, kuriais jis norėtų skraidyti

Sporto darbuotojų suvažiavimas
BRONIUS KETURAKIS

Visuomeniniame judėjime 
sportiniai darbai irgi turi savo 
pareigas ir kasmetinį kraitį 
bendroj kultūrinėj plotmėj. 
Siekdami nuolatinio pažangu
mo, sporto padalinių atstovai 
metiniuose suėjimuose sijoja 
veiklos darbus, aptaria našes
nių planų priėmimą.

Didysis planas — 1978 m. Pa
saulio Lietuvių Sportinės Žai
dynės Toronte, kurios savo ap
imtimi rikiuojasi į Pasaulio Lie
tuvių Dienų Kanadoj planą. 
Jau nuo 1976 m. gegužės mėn. 
palengva, bet realiu ir tvirtu 
žingsniu jos artinasi į užsibrėž
tos programos įvykdymą. Spor
tinė veikla administraciniame 
ir praktiniame ruošos darbe, 
gretinant su kitais mūsų veik
los renginiais, turi specifines 
žymes, nes keletas sporto šakų 
ar jų rungtys turi nemažai įvai
rių techniškų ruošos darbų. 
S-gos centro v-bai, kiek tai lie
čia ligšiolinį jos darbą, atrodo, 
pasisekė suburti reikiamą tal
ką, ir plati darbų vaga sėkmin
gai tęsiama toliau.

Nors lietuvių sporto sąjūdis 
užjūryje turi ilgą patirtį, bet 
vadovaujančių žmonių šeima 
vis dar aštriai jaučia pažanges
nių vadovų trūkumą. Todėl ne
retai pasitaiko, kad numatyti 
planai nerealizuojami, lietuviš
kasis prieauglis negali pilnai iš
sitiesti.

DIDELIS PASIRINKIMAS
šiais metais yra didelis pasirinkimas 
Kanados taupymo lakštų. Jų tarpe yra 
reguliarių palūkanų lakštai, kurie moka 
palūkanas kiekvieneriais metais. Taip 
pat yra jungtiniai taupymo lakštai 
(Compound Interest Bond), kurie 
automatiškai reinvestuoja jūsų palūkanas 
ir tuo būdu moka palūkanų palūkanas.

Reguliarių palūkanų lakštus galite 
pirkti grynais pinigais banke, kuriame 
atliekate pinigines operacijas, po $300, 
$500, $1000 ir $5000.

JUNGTINIŲ PALŪKANŲ LAKŠTAI 
Jei norite didinti santaupas, investacijas 
ateičiai arba savo senatvės fondą, 
pasirinkite naujausius jungtinių

palūkanų lakštus. Po pirmųjų metų 
gausite palūkanų palūkanas metiniu 
tarifu, būtent 8.06%. Šių lakštų 
palūkanos paliekamos didėti ir yra 
išmokamos juos realizuojant arba suėjus 
terminui.

Štai kaip didėja $100 vertės lakštas:

SAUGŪS, VISUOMET IŠKEIČIAMI, 
GEROS PAJAMOS
Abi lakštų rūšys tebeturi tas pačias 
vertingas savybes, kurių dėka Kanados 
taupymo lakštai milijonams kanadiečių 
per praėjusius 31-rius metus tapo 
pirmaujančia investacija. Jie yra saugus, 
patikimas investavimas. Juos galima 
iškeisti į pinigus kiekvienu momentu. 
Be to, jie duoda geras palūkanas 
kiekvieneriais metais.

Naujieji Kanados taupomieji lakštai yra 
pažymėti 1977 metų lapkričio 1 dienos 
data ir duoda vidutiniškai metinių 
palūkanų 8.06%, jei išlaukiama iki 
nustayto termino. Kiekvienas naujas 
lakštas pirmaisiais metais duoda 7% 
palūkanų ir kiekvienais likusiais metais 
— po 8.25%_,

REGULIARIŲ PALŪKANŲ LAKŠTAI
Jei norite turėti reguliaras metines 
pajamas iš savo investacijos, jums patiks 
reguliarių palūkanų lakštas, kurio 
palūkanos automatiškai išmokamos 
kiekvieną lapkričio 1 dieną. Palūkanų 
išmokėjimo būdą galite pasirinkti — 
čekiu arba tiesioginiu pervedimu į jūsų 
taupomąją čekių sąskaitą. Šis tiesioginis 
pervedimas yra naujas patogumas jums.

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

Jungtinių pajamų lakštus galima pirkti 
grynais pinigais arba pasinaudojant 
patogiu mėnesiniu taupymo planu banke 
arba investavimo įstaigoje. Lakštai 
gaunami po $100, $300, $500, $1000 
ir $5000.

PASIRINKITE
Kaip matote, yra didelis naujųjų 
taupymo lakštų pasirinkimas, būtent, 
reguliarių palūkanų lakštai ir jungtinių 
palūkanų lakštai. Abi lakštų rūšys jau 
parduodamos iki $15000 (abi rūšis 
sudėjus). Jos yra įvestos, atsižvelgiant 
į jūsų taupymo poreikius. Pasirinkite tą 
rūšį, kuri jums yra geriausia.

DIDELIS PASIRINKIMAS
JUNGTINĖS ARBA REGULIARIOS PALŪKANOS

ŠALFASS suvažiavimas Kle- 
velande yra paskutinis prieš at
einančias 1978 m. PL Žaidynes. 
Jame privalo būti nustatyta vi
sa busimoji programa visoms 
sporto šakoms ar jų rungtims. 
Taigi, tenka ypatinga atsako
mybė paskirų sporto šakų ko
mitetų vadovams paruošti "savo 
siūlymus. Negalime leisti žai
dynėse tokių paskirų lengv. at
letikos rungčių, jei nėra bent 
4-6 dalyvių šiai rungčiai, nes 
tai būtų viešas mūsų nuomukio 
parodymas. Tai pasakytina ir 
apie plaukimą, nors čia leng
viau sujungti prieauglio klases, 
išvengiant didesnio fiziologinio 
apkrovmio.

Diskusijos, siūlymai ir dau
guma įvairių aiškinimų ar 
sprendimų- reikalauja nuodug
naus susipažinimo su suvažiavi
mo darbotvarke. Taip bus su
taupyta laiko ir nereikės saky
ti “keiskim statutą ar nuosta
tus”. Kiekvieno atstovo sąžinės 
balsas teprimena, kad visi turi
me siekti bendros gerovės ir 
stipresnės sportinės veiklos.

Ypatingas dėmesys turi būti 
atkreiptas į aktyvų varžybinį 
pasiruošimą tiek grupėms, tiek 
pavieniams sportininkams. Tai
gi, atstovų nuomonės ir pla
nai suvažiavimo metu turi pil
nai paaiškėti. Gal kaikuriose 
vietose reikės talkos ar drąses
nio paraginimo, gal paties spor
tinio veikimo sustiprinimo vie-

DU NAUJI 
KANADOS TAUPYMO 

LAKŠTAI

Elito ar liaudies balsas?
AL. GIMANTAS

Ką tik pasibaigusi vasara bu
vo pakankamai įdomi spaudos 
talkininkui, bandančiam anali
zuoti esamą padėtį ir nuotaikas 
sovietinamos Lietuvos kasdie
nybėje. Tam tikroms išvadoms 
šaltiniai nebuvo jau taip blogi. 
Pirmiausia reikėtų pasikliauti 
atvykstančiais iš anapus. Tokių 
šiuo metu yra lyg ir trys ryškes
nės grupės.

Pirmajai grupei priklausytų 
išleisti iš ten disidentai, kuriuos 
reikėtų laikyti atvykusiais čia 
nuolatiniam apsigyvenimui. Ant
rą ir trečią grupę sudarytų lai
kini atvykėliai — turistai mėne
siui, dviem ar trim išleisti arti
mųjų aplankyti, pavieniai ar 
grupinių kelionių nariai. Čia su
siduriame su dviem, gana skir
tingom tautiečių charakteristi
kom. Tie “antri” tai dabartinės 
santvarkos, režimo, biurokrati
nio aparato pareigūnai, lyg ir 
sistemos palaikytojai. Treti — 
tai eiliniai gyventojai, turį ne
reikšmingas tarnybas, be dides
nių įsipareigojimų. Kaikurie jų 
jau pensininkai, nepartiniai, tai 
suprantant nebūtinai siaura 
prasme.

Susitikus ir bent kiek plačiau 
išsikalbėjus su minėtų trijų gru
pių atstovais, stovinčiais itin 
skirtingose aplinkybėse, darosi 
lengviau suprasti, įvertinti nuo
taikas, lūkesčius ir užsimojimus 
tautiečių, vyresnių ir jaunesnių, 
sovietinamos Lietuvos aplinko
je.

Nė vienas jų negali pateikti 
bent kiek konkretesnių skaičių 
ar nuošimčių, tačiau, atrodo, di

nų ar kitu būdu.
Idėjinė ir tautinė žaidynių 

vertė yra gili ir brangintina, 
todėl visi S-gos darbai, už ku
riuos yra atsakingi padalinių 
atstovai, turėtų sulaukti visuo
menės paramos.

Ypatingos pagarbos verta da
bartinė S-gos centro valdyba, 
pagirta praėjusiame suvažiavi
me ir visomis jėgomis siekian
ti visų darnaus bendradarbiavi
mo. Sveikos sportinės idėjos ir 
lietuviškas ryžtas turi lydėti 
ŠALFASS suvažiavimą Kleve- 
lande. 

sčdentinis judėjimas nėra nei 
gausus, nei gerai organizuotas. 
Budri valdinio aparato akis (kas 
to nežino!) neleidžia plėstis ir 
apimti masių. Beveik uniformi
nė baimė ir nepasitikėjimas vie
nų kitais yra sistemos žymė, 
dar vis giliai įspausta gyvento
jų galvojime.

Gana kuklūs ir pačių disiden
tų užmojai. Pirmiausia jie sie
kia žmoniškųjų laisvių konsti
tucijos ir esamų įstatymų ribo
se. Atrodo, pabrėžiama ne visa 
tauta, bet daugiau individas, jo 
laisvė bei teisės. Galima spėlio
ti, kad toks atvejis (jei jis yra 
tikras) iš dalies gali patenkinti 
ir režimą, lyg ir demonstruojant 
prieš viešąją opiniją, kad ir ten 
galimi šiokie tokie nepasitenki
nimo pasireiškimai, dar vis ne
pajėgiantys sudrebinti instituci
nių rėmų. Tai tik garo išleidi
mas per stiprokus vožtuvų kraš
tus ...
. Tam tikras krašto gyventojų 
sluogsnis yra pripratęs ir savo
tiškai susitaikęs su esama pa
dėtimi, gal net ir nesuinteresuo
tas jokiais pakeitimais. Tai ta 
naujoji klasė, naujos “ponijos” 
sluogsnis, sąmoningai išplėstos 
valstybinės biurokratijos ma
žiau ar daugiau privilegijuotų 
legijonas. Tai lyg ir egoistinis 
rūpestis tik savimi, savo šeima, 
gerove ir tik šios dienos prieina
mais malonumais. Idealistiniai 
užmojai, nusiteikimai jiems yra 
labai tolimi ir neryškūs.

,Gal ir reikėtų suprasti tokias 
ar panašias nuotaikas, žinant, 
kiek daug tie žmonės yra kentė
ję karo metais, koks sunkus bu
vo pokario laikotarpis, dešimt
mečiais jaustas (iš dalies ir šian
dien tebejaučiamas) įvairių gė
rybių trūkumas. Ir dabar tebėra 
šioks toks lenktyniavimas tarp 
kaimynų, kas gaus geresnį butą, 
baldus, gal automobilį įsitaisys, 
gal atostogų metu tolimesnį 
kraštą pasieks. Tai jau darosi 
ambicijos, prestižo ir statuso 
simboliu. Tai “beklasės” visuo
menės būdinga žymė. Ji mums 
įdomi tuo, kad sudaro gal ir ne
visai tikėtą, bet naują profilį 
visuomenės, kuri Lietuvoje šian
dien (ir rytoj) turi tam tikrą bal
są ir svorį bent lokalinio pobū
džio kasdienybėje.
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Talka lietuvių gimnazijoje

Mūsų žygis į sovietų ambasadą
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kuris tada nusprendė žygiuoti 
iki Lietuvos pasiuntinybės, kur 
ketino palikti vėliavas bei pla
katus, demonstratyviai pareiš
kiant, kad nebuvo amerikiečių 
policijos leista prieiti prie So
vietų Sąjungos ambasados tai
kiai demonstrantų grupei. Pra
dėjus žygiuoti po ilgos dienos 
karčio, visų nuotaika krito, 
nes policijos nebuvo leista pa
siekti žygio tikslo — demon
struoti prie sovietų amabasa- 
dos. Žygiuotojai susėdo poilsio 
gatvėje, o tuo tarpu vienas lie
tuvis jaunuolis iš JAV LJS val
dybos narių grižo apžiūrėti am
basados ir policijos sargybos. 
Patyrė, kad saugoma gana tvir
tai, o policijos skaičius vis di
dėjo. Taip pat buvo patirta, kad 
jau apskambinta visai Ameri
kos spaudai bei radijui ir tele
vizijai, kad nelegaliai atsiskyru
si nuo oficialiosios baltiečių 
demonstracijos grupė jaunimo 
žygiuoja demonstruoti prie so
vietų ambasados.

Sprendimas
Buvo sušauktas visų žyginin- 

kų pasitarimas aikštelėje prie 
vienos netoli esančios švento
vės. Turėjo būti padarytas 
sprendimas: sustabdome nieko 
nepasiekę žygį ir skirstomės i 
namus ar, atsimindami savo 
brolių ir sesių laisvių suvaržy
mą mūsų tėvynėse, kur kasdien 
rizikuojama daug daugiau, ne
gu galimas suėmimas JAVėse, 
— ryžtamės žygiuoti, nepaisant 
policijos užtvarų, iki ambasa
dos? Garsiu riksmu pritarta 
siūlymui tęsti žygį iki galo, net 
prasiveržiant pro policijos už
tvaras, jeigu reikėtų! Po keleto 
šūkių nuotaika pakilo, ryžtas 
padidėjo! Kanadiečiai buvo pa
prašyti palikti demonstrantų 
grupę, nes jiems suėmimo at
veju gali būti atimta teisė grįž
ti į JAV tam tikram laikui. Ka
nadiečių jaunimas pasitraukė, 
bet sekė žygį iš kitos gatvės pu
sės. Taip pat pasitraukė kartu 
žygiuojančių vyresniųjų dalis. 
Taip liko apie 100 jaunimo, ku
ris po paskutinio šūkio, nešda
mas daugybę Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vėliavų bei pla
katų, skelbiančių mūsų reikalą, 
pasileido bėgti gatve sovietų 
ambasados link.

Šūkiai
Prie skersgatvio jų jau laukė 

policijos ant motociklų barika
da. Pirmieji buvo policijos su
laikyti, vadovas lietuvis buvo 
pašalintas iš grupės ir tardo
mas. Tačiau policijai nepavyko 
demonstrantų sulaikyti, nes 
tuojau vadovo pareigas perėmė 
latvis jaunuolis, kuris grupę ra
gino toliau nepasiduoti. Polici
jai grupę pasisekė sulaikyti gat
vėje už trijų pastatų nuo pa
čios ambasados. Jaunimas tuo
jau pradėjo šūkiais kelti 
triukšmą, kuris gana ankštoje 
g.itvių sankryžoje augštų pasta
tų dėka rajone labai gerai ir 
aiškiai buvo girdimas. Demon
strantai vis garsiau ir garsiau 
šaukė “Laisvės Lietuvai, Latvi
jai, Estijai”! “Kur Pabaltijo 
žmogaus teisės?!” “Sekėme 
Helsinkį, seksime Belgradą!” 
“Kalbame už tuos, kurie negali 
kalbėti!” Policija pasikvietė 
daugiau pagalbos.

* irenos
Pasigirdo aštrūs sirenų gar

sai,. artėjantys iš šiaurės, vaka
rų, pietų ir rytų. Tų pačių si
renų garsai buvo ypatingai stip
rūs mažoje gatvių sankryžoje, 
nes tarp augštų pastatų. Vėl pa
didėjo policijos skaičius: moto- 
ciklistai, riaušėms malšinti iš

treniruoti, šalmuoti, lazdomis 
ginkluoti ir uniformuoti vyrai. 
Mūsų jaunimas buvo apsigink
lavęs tiktai savo pavergtų kraš
tų vėliavomis, plakatais, skel
biančiais jų padėtį bei mūsų rū
pestį jais, daina ir šūkiais! Ore 
pasigirdo garsus ūžesys — 
skraidė policijos malūnsparnis, 
kuris sekė visus demonstrantų 
judesius. Su sirenomis atskubė
jo policijos sunkvežimiai, ku
riais demonstrantai būtų gabe
nami į policijos stotis. Jų buvo 
9, o policijos — arti 60. Matėsi 
ir amerikiečių spaudos kores
pondentai, fotografai, radijo 
pranešėjai su savo aparatūra. 
Laikrodis jau mušė šešias.

Sunkvežimiams priartėjus 
prie gatvės kampo, ant kurio 
buvo susibūręs jaunimas, pasta
rasis pradėjo eiti skersgatviu į 
kitą kampą. Policija liepė pa
likti vėliavas. Paklausė. Susi
būrę visi kitame gatvės kampe, 
jau arčiau ambasados, vėl pra
dėjo unisonu šūkius ir susėdo 
ant šaligatvio. Keli drąsuoliai 
grįžo, paėmė Lietuvos, Latvi
jos, Estijos vėliavas ir jas augš- 
tai iškėlę pernešė per gatvę 
prie jaunimo grupės. Jaunimas 
sustojo, sugiedojo visų trijų 
Baltijos kraštų himnus ir taip 
pat Amerikos himną. Po to vėl 
tęsė šūkius. Policijai, atrodo, 
jau pradėjo trūkti kantrybės. 
Jie artėjo prie grupės. Kilo 
Įtampa, nes buvo jaučiama, kad 
policija buvo pasiekusi ribą, iki 
kurios buvo pasiryžusi jauni
mui leisti demonstruoti. Jau
nimas tačiau, tai pajutęs, nu
sprendė, kad reikia policiją iš
varginti ir tada vėl bandyti 
veržtis iki ambasados. Už poli
cijos barikados buvo matyti, 
kad ambasadoje tą vakarą buvo 
kažkoks priėmimas, nes pradė
jo rinktis ilgomis sukniomis bei 
frakais apsirėdę žmonės.

Dega vėliava!
Šūkiai bei himnų giedojimas 

tęsėsi, kol policija vėl pervežė 
nuo ano kampo sunkvežimius. 
Grupė vėl perėjo į kitą kampą, 
palikdama sunkvežimius. Ten 
iš kažkur atsirado Sovietų Są
jungos vėliava — namų darbo, 
nuimta nuo plakato. Ją jauni
mas, ant gatvės augštai iškėlęs, 
padegė ir šaukė “Laisvės Lietu
vai, Latvijai, Estijai!” Po šio 
įvykio policija jau rimtai pra
dėjo ruoštis suėmimams. Visus 
nufotografavo, išsitraukė kny
geles, o šalmuotieji išsirikiavo 
į eilę ir pervežė sunkvežimius.

Nuspręsta tuo metu, kad ne
verta tęsti demonstraciją, nes 
gauta jau pakankamai spaudos 
bei radijo dėmesio. Vadovai 
pradėjo prašyti skirstytis, su
giedojus himnus paskutinį kar
tą. Demonstrantai buvo tiek 
įsisiūbavę, kad nenorėjo pasi
duoti policijos norams, tačiau 
kartu nužygiavę toliau prie di
džiųjų gatvių sankryžos paliko 
ant statulos plakatus ir pradė
jo skirstytis.

Ar reikėjo triukšmo?
Tą vakarą vietinė amerikie

čių spauda įdėjo nuotraukas iš 
žygio bei sovietų vėliavos sude
ginimą. Žiniose per televiziją ir 
radiją buvo minima demonstra
cija — oficialioji ir neoficia
lioji.

Gaila tiktai, kad viešoji JAV 
komunikacijos sistema beveik 
nekreipia dėmesio į legalią, tai
kingą, nors ir gausią demon
straciją. Norint savo reikalą iš
kelti plačiau bei atkreipti visuo
menės dėmesį Amerikoje, rei
kia imtis nelegalių partizaniškų 
priemonių. Lietuviai* ir apla
mai Pabaltijo žmonės prie to
kių priemonių nėra pripratę ir 

nevisiems jos yra priimtinos. 
Užtat jaunimą, dalyvaujantį 
šiame žygyje į Sovietų Sąjun
gos ambasadą, daug kartų ėmė 
baimė ir išgąstis, išgirdus poli
cijos sirenas, pamačius šalmuo
tuosius. Kiekvienas dalyvaujan
tis jautė asmeninę riziką. Užtat 
tenka didelė padėka šiam jau
nimui, kuris drąsiai ir su dide
liu ryžtu bei įsitikinimu žygia
vo iki galo. Mūsų jaunimas pa
sielgė rimtai, neprovokuojan
čiai. Su policija elgėsi taip pat 
rimtai ir švelniai. Tikėkimės, 
kad jų ryžtas ir reikalo suprati
mas lydės juos ir toliau į toli
mesnius žygius už Lietuvą.

Gabija
Calgary, Alberta

ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ MO
KYKLA pradėjo mokslą. J. Dubaus- 
kienė sutiko tvarkyti mokyklos at
skaitomybę, Gražina Noreikienė va
dovaus mokyklai ir kartu mokys 
pradedančiųjų grupę. E. Krausienė 
mokys vyresniuosius, rankdarbių 
klasei vadovaus K. Dubauskas, I. 
Šalkauskienė ir I. Brennan.

JULIJA VYŠNIAUSKIENĖ šiais 
metais tautinių šokių nebemokys. 
Dvejų metų laikotarpyje ji mokė ir 
vadovavo jauniesiems šokėjams. 
Įvairiomis progomis buvo gražiai 
pasirodyta per lietuvių parengimus. 
Nepratusiems iš jaunų dienų tarpu
savyje bendrauti, lietuviškų šeimų 
jaunimą buvo bandyta sujungti į 
darnią grupę, supažindinti su tėvų 
gimtojo krašto papročiais, drabu
žiais, muzika ir šokiais. Nekartą sa
vo mokytoją su dėkingumu prisi
mins buvusieji tautinių šokių rate
lio šokėjai ir Kalgario lietuviai už 
gražius jaunimo pasirodymus.

NESENIAI ATVYKUSIAS į Kal- 
garį Žaldokų šeimą iš Toronto ir A. 
Jaugelių iš Montrealio sveikiname, 
linkime joms sėkmės darbe ir gyve
nime. Lietuvių Kalgario apylinkėje 
visą laiką yra buvę nedaug, ir to
dėl naujų atvykimas yra sutinkamas 
su džiaugsmu.

METINIS KLB KALGARIO APY
LINKĖS narių susirinkimas įvyko 
rugsėjo 25 d. Tuxedo Community 
salėje. Susirinkimui pirmininkavo 
St. Noreika. Dvejų metų veiklos 
pranešimus padarė valdybos nariai 
E. Krausienė, A. Vyšniauskas, K. 
Dubauskas, L. šimonėlis. Taip pat 
padarė pranešimus komisijų pirmi
ninkai, dalyvaują Kanados visuome
niniam gyvenime, būtent, B. šimo- 
nėlienė, E. Krausienė, P. Gluoksnys. 
Valdybos pirm. A. Šukys padėkojo 
visiems dirbusiems ir rėmusiems 
lietuvių veiklą bei pasirodymus.

Rev. komisijos pirmininko prane
šimu, ižde pinigų yra $2.414. Tur
tas įvertintas $1.625. Neseniai yra 
įsigytos šeštadieninės mokyklos ir 
laikraštėlio spausdinimo reikalams 
priemonės. Dailininkės W. Zubiss 
(Zubytės) padovanoto paveikslo lo
terija davė pelno $1516. A. Nevadai 
pasiūlius, susirinkimui nuoširdžiai 
pritariant, valdybai pavesta padėko
ti p. W. Zubiss uz “Rocky Mountain” 
paveikslo dovanojimą, bilietų plati
nimą (pardavė 900) ir už tokią di
delę paramą Kalgario lietuvių bend
ruomenei. Apylinkės pirm. A. Šu
kys pareiškė, kad Kalgario lietuviai 
galėjo daugiau prisidėti prie bilietų 
platinimo, nes paveikslas buvo gra
žus, vertingas, ir nesunku būtų bu
vę surasti daugiau bilietų pirkėjų.

Po valdybos narių pranešimų bu
vo perrinkta ta pati valdyba iš 6 
asmenų. Revizijos komisijoj, be pir
mininko, sutiko dalyvauti A. dauge
lis, neseniai atvykęs dirbti į Kalga- 
rį ir tuojau įsijungęs į bendruome
nės veiklos gretas. Po užklausimų, 
išsiaiškinimų susirinkimas buvo 
baigtas. Po to sekė kavutė, paruoš
ta A. Šukienės ir M. Stankevičienės. 
Pyragaičiai buvo paaukoti dalyvau
jančių susirinkime ponių. Perrinktai 
valdybai linkime sėkmingai tęsti 
bendruomenės veiklą, prisilaikant 
jos nurodytų įstatuose tikslų. Pirmi
ninkaujančio St. Noreikos jie buvo 
susirinkime perskaityti ir paryškin
ti. Pabrėžtas tikslas — jungti visus 
lietuvius ir ypač kreipti dėmesį į 
jaunimo išlaikymą lietuviškojo veik
loje.

Besidomintiems dail. W. Zubiss

Jaunimo iniciatyva, aktyviai 
pritariant VLB krašto valdybai 
ir kuratorijai, šiais metais nuo 
liepos 31 iki rugpjūčio 14 die
nos buvo suorganizuota darbo 
talka Vasario 16 gimnazijoje 
berniukų bendrabučio remon
tams ir pagražinimui. Iš jauni
mo talkino: Jūratė Jurkšaitė, 
Angela Vilčinskaitė, Sigrida 
Preussaitė, Rainis Valiūnas, 
Wolfgang Fischer, Manuel Kas- 
sens po 13 dienų; Gabrielė Kil
ius ir Albertas Stalioraitis — 
po 11 dienų; Rusnė Baltrušaity
tė, Arvydas Olišauskas, Vytau
tas Poškaitis — po 6 d.; Manfre
das Siušelis — 4 d., Vytautas 
Slotkus — 3, Romas Šileris — 
2 dienas. Dar vienas ar kitas 
trumpėliau prisidėjo.

Iš vyresniųjų taipgi talkino 
keletas asmenų. Antanas šiugž- 
dinis tris savaites darbus koor
dinavo ir pats, kiek galėdamas, 
plušo. Kiršinąs keletą dienų dir
bo ir sutvarkė elektrinius įren
gimus. Po dvi dienas dirbo Wal- 
teris Šreifeldas, Karolis Dargys 
ir T. A. Bernatonis, bet jam jė
gų pritrūko ir, prisiminęs tėvo

Kanados Lietuviu Fondas
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Nauji nariai ir įnašai:
734. Juodviršio, Juozo atm.,

Montrealis $300
735. Sergautis, Antanas, Torontas 100
736. Ožalienės, Marijos atm.,

Tillsonburgas
737. Stciblio, Jono atm., 

Hamiltonas 
Įnašus papildė:

685. Puteris, Algis
123. Jutelio, Petro atm.
124. KLB Sudburio apylinkė 
441. Kaziukonis, Pranas

23. KLB Otavos apylinkė
Dalinis įnašas:
Mackevičiaus, Brunardo atm. 55

Montrealyje mirusio Juozo Juod
viršio atminimą gražiai įamžino KLF 
trys broliai Juodviršiai — Pranas, 
Mykolas ir Steponas. Fondas nuo
širdžiai dėkoja ir kartu liūdi.

Tillsonburgiečiai neteko Marijos 
Ožalienės. Jos atminimą pagerbda
mi, giminėės, draugai bei pažįstami 
savo aukomis velionę Įrašė į KL 
Fondo eiles; $50: Tillsonburgo Lie
tuvių Ūkininkų Klubas, $22: DLK 
Gedimino kuopa, po $20: B. Ožalas, 
A. McNamara, D. Armstrong, J. 
McGuire, K. Ožalas; $15: P. Ožalas; 
po $10: K. Ratavičius, P. Augaitis, 
G. Rugienius, S. Jakubickas, B. Dir
sė, J. Strodomskis, A. Rudokas, B.

KUNIGŲ 
SUVAŽIAVIMAS

JAV Kunigų Vienybės meti
nis suvažiavimas įvyks spalio 
12-13 d.d. N. Pr. Marijos seserų 
vienuolyne, Putnam, Conn.

Spalio 12, trečiadienį:
registracija 11 v., koncelebra- 

cinės Mišios 11.30 v., pietūs 12 
v., paskaita “Tautinių parapijų 
ateitis” (brolis Pasųuariello, 
Tautybių Reikalų Centro pirmi
ninkas) 1 v.p.p., valdybos pra
nešimai 2.30, “Nauji leidiniai 
lietuviškai pastoracijai” (mišio
las, giesmynas, katekizmai, bro
šiūros) 3.30 (kalbės kun. V. Za
karas, kun. V. Budreckas, kun. 
K. Pugevičius), vakarienė 6 v.v. 
“Kas daroma, kad parapijos bū
tų gyvos ir lietuviškos” 7.30 
(svarstymuose dalyvauja kuni
gai, vienuoliai ir pasauliečiai).

Spalio 13, ketvirtadienį:
pusryčiai 8 v.r., “Dvasinis at

sinaujinimas lietuvių parapi
jose” 9 v.r. (svarstymuose da
lyvauja kunigai, vienuoliai ir 
pasauliečiai), koncelebracinės 
Mišios 11 v.r., “Kaip Lietuvos 
kovojanti Bažnyčia mus įparei
goja” — 1 v.p.p. (kun. K. Pu
gevičius), uždarymas 3 v.p.p.

Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

tuviai turės progos pirmą kartą iš
girsti šį gražų dainos vienetą, šalpos 
Fondo komitetas tikisi, kad lietuviš
koji visuomenė, tiek jaunimas, tiek 
vyresnieji, pagerbs šį “Nerijos” cho
rą savo gausiu dalyvavimu.

Taip pat to baliaus metu bus pri
statyti lietuviai abiturientai visuome
nei. Visi abiturientai yra kviečiami 
dalyvauti šiose iškilmėse. Prašom 
tuoj, jei dar neužsiregistravai, mie
las abituriente, paskambinti telefo
nu 549-5372 J. Pleiniui. Visiems bus 
įteikta prisiminimui po knygą.

Po koncerto ir abiturientų prista
tymo įvyks smagūs šokiai, grojant 
lietuviškam orkestrui, vad. J. Vai
čiaus. Laimei išmėginti bus smulkių 
laimikių loterija ir laimės staliukai. 
Pirmąjį staliuką aukojo mūsų visų 
gerai žinomi lietuviškų organizacijų 
rėmėjai A. E. Liaukai. Jiems už au
ką šalpos Fondas nuoširdžiai dėkoja.

Komitetas kviečia visus iš anksto 
ruoštis šiam didžiam Šalpos Fondo 
baliui. Dalyvaukime visi — jaunimas 
ir vyresnieji. Praleiskime vakarą 
jaunatviškoje nuotaikoje! J. P.

kūryba pateikiu jos adresą: Zubiss 
House of Art, 105-5809 Mac Leod 
Tr. S., Calgary, Alta. Tel. 253-8044.

Kor. 

patarimą “vaikeli, žiūrėk kaip 
kiti daro”, tik žiūrėjo ir patari
nėjo. Antanas Veršelis atsisakė 
vykti atostogų, kad galėtų visus 
viskuo aprūpinti. Ūkvedys Gie
se nutraukė savo atostogas ir įsi
jungė į bendrą darbą. Šeiminin
kės plušėjo, kad visi būtų so
tūs. Ponia šiugždinienė, iš dar
bo grįžus, nešė kavą ir “lašelį” 
pridėjo, kad tik darbininkams 
jėgų užtektų. Žinoma, reikia pa
girti ir Riterių šeimą už stogo 
apbvarkymą, prausykloje lubų 
sudėjimą ir visokius gerus pata
rimus.

Visa suskaičius, būtų apie 
1.000 darbo valandų arba 125 
darbo dienos. Vertinant pini
gais, tai būtų apie 10.000 DM. 
Tai didelis talkininkų įnašas 
Vasario 16 gimnazijos gerovei.

Bendra darbo ir sugyvenimo 
nuotaika buvo labai draugiška. 
Kiekvienas stengėsi pagal savo 
išgales. Nevienam pradėjo jau 
ir jėgų pritrūkti. Kųratorijos 
valdybos vardu visiems ir kiek
vienam talkininkui sakau nuo
širdų AČIŪ.

Tėv. Alfonsas Bernatonis

Stonkus, S. Jokubilius, D. žiogas, A. 
Kairys, A. Augustinavičius, B. čei- 
ka, V. čiuprinskas; po $5: B. Gu- 
dinskas, P. Vindašius, S. Beržinis, 
V. Miceika, K. Lukošius, P. Pargaus- 
kas, J. Jauneika, P. žilvitis, V. Lilei
kis, A. Miknevičius, S. Oleka ir E. 
Kairienė; $3: M. Stankaitienė.

Gražus pavyzdys mums visiems' 
yra hamiltoniškio J. Steiblio: jis 
įsipareigojo Fondui kasmet įrašyti 
nariais po vieną tris savo šeimos mi
rusius — tėvelius ir brolį. Dabar 
įrašė tėvelį.

Fondas džiaugiasi savo nariais, 
padidinusiais ankstyvesnius savo 
įnašus. KLB Sudburio apylinkės va
dovybei priklauso ypatinga pagarba, 
kuri, pagerbdama uolų buvusį narį 
a.a. P. Jutelj, papildė jo įnašą. Dė
kojame ir kitiems: P. Kaziukoniui, 
tarybos nariui A. Puteriui, inž. A. 
Paškevičiui Otavoje, kuris beveik 
pralenkė visų kitų apylinkių įnašus 
kartu sudėjus. Tai specialaus pami
nėjimo vertas tautos darbininkas!

Torontiškiui Brunardui Mackevi
čiui mirus, draugai bei pažįstami 
sudarė dalinį įnašą: K. Budrevičius, 
E. Docienė, V. ir K. Kalendros ir 
P. ir A. Kaziliai. Ačiū visiems. Rei
kia tikėtis, kiti artimieji bei pa
žįstami padidins iki pilno nario 
įnašo.

Primenama visiems nariams, pa- 
keitusiems gyvenamąsias vietas, 
pranešti: 28 The Palisades, Toron
to, Ont., M6S 2VV8.

KLF VALDYBA

Šaunieji talkininkai, vasaros metu atlikę daug remonto darbų Vasario 16 
gimnazijoje ir paruošę patalpas naujiems mokslo metams

LK RELIGINĖS ŠALPOS 
RĖMĖJŲ SĄJUNGA

telkia lėšas persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
remti-ir leidžia

“LKB Kronikos’' knygas
Jau išleista 3 tomai "Kronikų" lietuvių kalba, o 1978 m. 

bus išleistas ketvirtas tomas.
Lojolos universiteto vardu šiemet išleidžiamas pirmas 

"LKB Kronikos" tomas ispanų ir pirmas tomas anglų kal
bomis, kurie bus plačiai paskleisti tų kalbų kraštuose. 
1978 m. bus leidžiama antras ir trečias tomai.

Jų išleidimui reikia didelių piniginių išteklių.
Mieli lietuviai! Skaitykime "LKB Kronikos" knygas ir 

savo aukomis remkime jų išleidimą. Atlikime savo pareigą 
persekiojamai Bažnyčiai ir pavergtai tautai!

Aukotojams išduodami kvitai ir jų aukos JAV-se atlei
džiamos nuo federacinių mokesčių. Aukojusiųjų nemažiau 
kaip 100 dol. pavardės bus įrašomos leidžiamose knygose.

Aukas siųsti: LK Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga, 
6825 So. Talman Ave., Chicago, III. 60629, USA. Kur 
veikia šios organizacijos skyriai, aukas galima įteikti jų 
valdyboms. LKRŠ Rėmėjų Sąjungos valdyba

Siunčiu "LKB Kronikos knygoms leisti ............. , . $............

Aukoju persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje remti $...........

Vardas ir pavardė ............................................................................

Adresas ................................................................................................

Sunkvežimiu vairuotojams: 
Liečia jūsų vairavimo 
leidimus
Jeigu vairuojate sunkvežimį virš 
18,000 svarų arba velkate autovežimį 
virš 10,000 svarų.
Po 1978 metų sausio 31 dienos jums 
reikės perlaikyti egzaminus su 
atitinkamu autovežimiu prieš išduodant 
nauję leidimą.

Privalote pervesti vairuotojo 
leidimą j atitinkama 
klasifikaciją iki 1978 metų 
sausio 31 dienos.

Smulkesnė informacija gaunama vietinėje 
jūsų transporto ir ryšių ministerijos 
vairuotojų leidimų išdavimo įstaigoje.

Ontario

Ministry of
Transportation and
Communications

Hon. James Snow, Minister
Harold Gilbert, Deputy Minister



Kad laisvė būtų gyva...
HENRIKAS NAGYS

Visos kronikos yra pilkos ir 
paprastos. Jos mini tiktai fak
tus. Mes minime: vieno miško 
brolių, laisvės kovotojų, Juozo 
Lukšos, Daumanto, 25-erių me
tų mirties sukaktį. Jis pasirin
ko mirtį, kad laisvė būtų gyva; 
ir kito tylaus kovotojo Romo 
Kalantos penkerių metų mir
ties sukaktį. Jie pasirinko mir
tį, kad laisvė būtų gyva.

Juozas Lukša savo mylimo 
ginklo plieno kulka pasirinko 
mirtį, nes priešas tiesė į jį kru
vinus barbaro pirštus — prie
šų buvo daug, o jis vienas, nes 
kova buvo baigta. Jam. Mirti
mi jis dar kartą liudijo savo 
meilę laisvei ir gyvenimui.

Romas Kalanta pasirinko Pi
lėnų mirtį. Ugnyje. Ir kaip klai
kus fakelas sudegė, nušviesda
mas vergijos ir smurto naktį. 
Kauno teatro sode suliepsnojo 
baisia liepsna žmogus, šaukda-
mas: LAISVĖS LIETUVAI!

Sunku mums, gyviesiems, 
šiandien suprasti jųdviejų pa
siaukojimą. Kiekvienas turime 
tiktai vieną gyvenimą ir vieną 
mirtį. Nepalikę gyvenimo'ir ne
pasirinkę mirties, sunkiai su
prantame didvyrius. Herojai 
yra taip toli ir taip augštai, kad 
juos temato istorija. Ateinan
čios kartos. Mes — tegalime 
paminėti juos.’Stebėtis jais. Di
džiuotis. Ir kartoti drauge su 
Vaižgantu prie jų kapo: nenu
galima tokia tauta, už kurią 
miršta jauni jos vaikai. Baisu, 
kai turi mirti tiktai pradėję gy
venti žmonės. Stipresnio prie
saikos liudijimo nėra šioje že
mėje.

Kartais mums visa tai atrodo 
kaip pasaka. Dar vienas mitas. 
Mums — kuriuos mirtis ap
lenkė. Mums —- kurie pabėgo
me nuo mirties. Mums — gy
venantiems pilkoj, migdančioj 
kasdienybėj.

O taip, mes juk girdėjome 
apie nuostabius Juozo Lukšos 
žygius. Mes perskaitėme Dau
manto “Partizanus”. Paprastais 
žodžiais jisai pasakoja nepa
prastą epopėją. Miško brolių li
kimą. Jų drąsą. Jų priesaiką sa
vo žemei, kurią jie nuolat ir 
nuolat patvirtino savo mirtim. 
Tiek jie teturėjo: kiekvienas po 
vieną, po savo mirtį. Ir ją jie 
pasirinko tada, kai nebebuvo 
kitos išeities: arba kovoje, arba 
apsupti priešų, kad nepakliūtų 
gyvi į savo priešų rankas. O 
taip, jie gyveno savo mažytėse 
požeminėse slėptuvėse, arti sa
vo žemės širdies, ir mirtis kiek
vieną sekundę, jų mirtis, gyve
no šalia jų. Ginklas ir mirtis 
buvo neatsikiriami jų palydo
vai. Dieną ir naktį, naktį ir die
ną! žiemos speiguose ir vasarų 
tvankumoje. Granata, nuodų 
kapsulė, buvo nuolat čia pat, 
pasiekiamos ranka, kai reikėjo 
karčiąją priesaikos taurę išger
ti ligi dugno.

Mirti lengva eilėse, pasakose, 
bet kaip mirti gyvenime? Nesu-, 
prantame. Nežinome.

Todėl lenkiame galvas jų 
laisvės priesaikai. Ir kovai ligi 
paskutiniosios. Kai visos viltys 
dingusios. Kai nebėra pasirin
kimo. Tada visos kulkos dar 
skiriamos priešui ir paskutinio- 
jis — sau. Miško broliai. Miško 

KLEMENSAS JŪRA, gyvenąs Brazili
joje, lietuviškos spaudos bendradar
bis, pastaruoju metu išėjęs | pen
siją. Baigia rengti naują eilėraščių 
rinkinį “Paberti žodžiai” ir mono
grafija “Monsinjoras” (apie a. a. 
prel. Zenoną Ignatavičių). Autoriaus 
sūnus Rimgaudas profesoriauja vals
tybiniams Londrinos universitete, o 
duktė Živilė studijuoja valstybinia
me S. Paulo universitete ir rašo te
zę iš Brazilijos lietuvių imigracijos 
istorijos

broliai, kurie ne žodžiais, bet 
savo krauju ir savo mirtim ko
vojo už Lietuvą.

Beprasmiška jų mirtis? Ar 
tai mums nuspręsti? Ar tai 
mums teisti? Mes nulenkime 
tiktai prieš juos savo, galvas. 
Mes tiktai tylėkime kaip že
mė ... Ir Romo Kalantos susi
deginimas. Taip, mes girdėjo
me apie Pilėnus. Mes žinome, 
kad tai nebuvo legenda. Mes 
pažįstame ugnį. Tačiau nepa
žįstame mirties ugnyje. Siau
bingos mirties. Baisios mirties.

Kiek yra tokių, kurie ši
taip šaukė už laisvę? Tokiu 
baisiu būdu jaunas lietuvis at
kreipė pasaulio akis: žiūrėkite, 
mano žemė pavergta! Laisvės 
jai šaukiu ir degu gyvu fake
lu. Kaip ant kuorų ugnis, šau
kusi kovotojus. Kaip žėruojan
ti aušra, užliejusi visą horizon
tą kruvina ugnimi, pranašau
janti rytmetį. Naują dieną. Die
ną, kuri nugalėjo, sudegino 
naktį ir tamsą.

Nebuvo pilkų gimtosios že
mės raudotojų, kurios būtų ga
lėjusios apraudoti Daumanto ir 
Kalantos mirtis. Jie mirė vie
niši, nes mirtį kiekvienas pasi
tinka vienišas. Jie žinojo, 
kad nelaidos jų minių minios. 
Jie gerai žinojo, kad herojai 
dažnai miršta vieniši. Bet ne 
dėlei garbės jie mirė. Jie pa
sirinko mirtį, nes žinojo, kad 
verta už laisvę mirti. Jiems 
laisvė nebuvo tiktai žodynuose 
įrašytas žodis. Patosas. Daina. 
Jiems laisvė buvo jų liki-
m a s . Jie mirdami įprasmino 
savo žemę/Neveltui ir neat
sitiktinai Daumantas savo kny- 
igos pirmame puslapyje įrašė 
Tomo Jeffersono žodžius: 
LAISVĖS MEDIS TURI BŪ
TI KARTKARTĖMIS PALAIS
TYTAS PATRIOTŲ IR TIRO
NŲ KRAUJU. ■

Juozas Lukša žinojo ką tai 
reiškia. J O kraujo laukė gim
toji žemė. JO. Ir sulaukė. Ir 
jis žinojo, kad taip bus, nes jis 
pats pasirinko savo kraujui sa
vo žemę.

Tokia žemė šventa.
TOKIE žmonės yra didvy

riai. Ir nemirtingi. Ir jiems ski
riami žodžiai niekados nepajė
gia aprašyti jų neaprėpiamos 
aukos. Jiems abiems skiriu DE
DIKACIJĄ. , (EiL iš ’“Broliai 
balti aitvarai”).

Žiema. Mirtis. Žiema ir mir
tis užklojo juos amžinatvės 
migla. Baltu lininiu audeklu, 
baltu kaip sniegas ir debesys, 
kaip lengvas pušynų smėlis. 
Miegokite. Miegokite abu, nes 
judu grįžote namo. Tegul su
pa jus mylima, gera, sava že
mė, kaip motina, ilgam, ilgam 
ir užtarnautam miegui. Miego
kite ramūs, Juozai ir Romai. 
Jūsų mirtys nebuvo veltui.

Tokios mirtys yra prisikėli
mo pradžia.

Tokios mirtys padaro gyve
nimą prasmingu.

Tokios mirtys nugali pačią 
mirtį.

HENRIKAS NAGYS l

Prisiminkime jų mirtį...
Pradžioje buvo ŽODIS. Tavo ŽODIS.
TU tarei ji — ir atsiskyrė diena- nuo nakties. Tamsa nuo šviesos.
Tu tarei žodį — ir planetos ėmė skrieti erdvėje 
tobulomis orbitomis — milijardai saulės sistemų. 
Tu visagalis. Tu vienas žinai kas amžinybė.
Tu vienas supranti amžinybę, nes TU amžinas. .
Tu tarei žodi, ir mes atėjome į Tavo paskirtą mums planetą.
Žalsvai mėlyną juodoje erdvėje.
Mes pradėjome savo žmogiškąja buitį Tavo pavėsyje.
TĖVE, TEBŪNA TAVO VALIA.
TU atskyrei laisvę nuo vergijos.
Meilę nuo neapykantos.
Tu leidai mumė praregėti tiesą ir pažinti melą.
Tu davei silpniausiam iš mūsų jėgų gintis prieš barbarą,
Tu davei mums mūsų žemės kampą — tėvynę.
Liepei mylėti artimą ir namus.
Tu viską gali.
Visa Tavo.
Todėl šią valandą pažvelk į mus: 
mes minime dviejų savo brolių mirtį. 
Jie mirė už mus. Už visus. Ir už Tave.
Vienas plienu, kitas ugnim liudijo skaudžią priesaiką savo žemei.
Tavo žemei. Mūsų žemei.
Jie mirtim, sava mirtim, šiandien iš savo kapų gilumos, 
kartu sii mumis, liudija prisikėlimą.
Tiesos prisikėlimą. Laisvės prisikėlimą. Tavo prisikėlimą.
Tegul tad šviečia Tavo amžinųjų žvaigždynų šviesa į jų — 
žuvusių kovotojų — veidus.
Paliesk savo visagale ranka jų pelenus, kad šį vakarą, jie, 
prisikėlę, spindėtų ir gyventų kartu su Tavimi ir mumis. 
Šią valandą, Viešpatie, jie juk gyvi!
Nes už laisvę mirę — nemiršta.
LAISVĖ NEMIRŠTA.
Per amžių amžius.
Tebūna TAVO valia,
1977. X. 1.

Poeto dr. H. Nagio poetinis žodis, tartas pagerbiant mūsų did- ; 
vyrius Juozą Lukšą-Daumantą ir Romą Kalantą. Jį poetas perskaitė ( 
po pamaldų Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje.

iMffi.V’ MeMSss MeJUISJv <vfe)W®ę>

A.a. Juozo Lukšos-Daumanto 25 ir Romo Kalantos 5 metų mirties sukakčių 
minėjime Toronte. Kairėje — Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė skaito velionies 
laiškų ištraukas, dešinėje — kalba poetas dr. H. Nagys Nuotr. St. Dabkaus

Šviesuomenės prieauglis Brazilijoj
RIIVIAS AMALVISKIS

Esu tikras, kad nė vienoje 
pasaulio šalyje lietuvių koloni
jos nėra tokioje varganoje būk
lėje šviesuomenės prieauglio 
atžvilgiu, kaip Brazilijoje.

Per pusę šimtmečio mes ga
lėjome pasididžiuoti tik koloni
jos gausumu. Skaičiavome de
šimtimis tūkstančių lietuvių Sao 
Paulo mieste ir apylinkėse išsi
barsčiusių, bet . . . inteligenti-
nio prieauglio tepriskaičiavome 
ant vienos rankos pirštų. Tie
sa, turėjome braziliškai-lietu- 
viškas pradžios mokyklas, savi- 
tarpyje besiriejančias kelias or
ganizacijas, šiokią tokią spau
dą, chorus . . .

Ne be pagrindo prieš 20 me
tų mokyt. Simas Bakšys, skau
džiai ironizuodamas rašė: “laik
raščius mums leidžia kriaučiai, 
mokyklas išlaiko šiaučiai”.

Didelis materialinis vargas 
neleido tėvams net pagalvoti 
apie vaikų mokslinimą toliau, 
negu pradžios mokykla. Keista, 
net ir dabar tenka stebėtis, kad 
čia buvo galvojama išlaikyti lie
tuvybę, neruošiant inteligenti
jos kadrų.

Atsimenu, prieš maždaug 40 
metų, į Lietuvos konsulatą atė
jo vos ne vos šeimą pramaiti
nantis tėvas su 11 metų berniu
ku, PIRMUOJU užbaigusiu pra
džios mokyklą iš 400 mokinių 
tarpo. Su ašaromis maldavęs 
pagalbos sūnaus tolesniam 
mokslinimui . . .

Kas jam buvo atsakyta: Lie
tuva niekam mokslo stipendijų 
neskiria — remia tik pradžios 
mokyklas. Organizacijų kasos 
tuščios. Pasiturinčių lietuvių 
neturime. Gaila ... Ir taip ga
biausias mokinys nuėjo į fabri
ką.

šitaip slinko dešimtmečiai. 
Niekam, o niekam nerūpėjo 
šviesesnė priaugančios kartos 
ateitis ir tuo pačiu rimtas lie-

■
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tuvybės stiprinimas. Ir konsu
lams, ir dvasininkąms, ir orga
nizacijoms, ir spaudai atrodė, 
kad mums nesąs reikalingas 
šviesuomenės prieauglis.

Tai buvo esminė klaida, ku
rios ir iki šiol dauguma nesu
prato. Akis atvėrė Vos prieš ke
letą metų Brazilijon darbuotis 
atvykęs salezietis kun. H. Šul
cas. Jis pirmas ėmėsi organi
zuoti moksleivijai,.šelpti fondą. 
Žinoma, mes visur'paskutiniai,
taigi ir čia pavėlavome 40 me
tų. šiandien, neabejoju, mes tu
rėtume visur ' gausius savų in
telektualų veikėjus1— politiko
je, vietos spaudoje', augštosiose 
mokyklose . . . Jtį,; net ir nulie- 
tuvėjusių, talką,bei parama bū
tų labai jaučiarųa’ kultūriniame 
lietuvių gyvenipaęH-i;-

Deja, kilnus.Jkun.H. Šulco 
pradėtas darbas, Jam išvykus, 
liko vėl nustumta'® pš&Įį. Girdi
si net komentarų:1 stipendijos, 
kam jų reikia?'.Jie mokslą už
baigę vistiek , nedirbs lietuvy
bei. O iš kur) tas gerbiamas 
“pranašas” iŠ anksto pramato 
ir žino ateitį? G^ąžų yra rūpin
tis sava organizacija, Jaunimo 
Namais, minėjimais ar kongre
sais . . . Bet karadviso to, jeigu 
visur teturėsime vos po keletą 
jaunuolių, o dauguma, pati kur
dama savo ateiti, kovodama 
sunkiausią kovą dėl mokslo, 
bus palikta už durų? Ateitinin- 
kija yra moksleivių organizaci
ja, o iš kur ji atširas, jeigu ne
turėsime moksleivių?

Yra sakančių,-kad jaunimas 
pirmiau turi pasireikšti organi
zacijose, lietuviškam veikime, 
o tik paskui išdrįsti .pageidauti 
pagalbos mokslui! Gerokai lėkš
ta filosofija. Aš manau, kad pir
miau turime duoti, kad vėliau 
gautume. O jeigu negausim? 
Daug pavyzdžių turime kitur, 
kad užbaigę augs,tą jį mokslą sti
pendininkai nebenori matyti 
lietuvių. Tokiu., dar pas mus nė
ra, bet jeigu ir būtų, jie ir prie
šingų atveju bus- vistiek pra
rasti . . .

Gražu yra rūpintis senelių 
namais, lietuviška vasaros atos
togų kolonija, bet būtų daugelį 
kartų gražiau, jeigu visi ir vi
somis pastangomis remtume 
moksleivijos stipendijų reikalą, 
nors ir su 40 metų pavėlavimu 
— geriau vėliau, negu niekad.

Prieš akis turiu ką tik pa
skelbtą sąrašą išlaikiusių į tech
nologijos fakultetą. Iš daugiau 
kaip 11.000 kandidatų išlaikė 
440. Jų tarpe yra ir lietuvių, 
kurių pastaraisiais metais vįg 
daugiau pradeda rodytis augš- 
tųju mokyklų sąrašuose. Šį ru
denį augštojo mokslo pradeda 
siekti šie lietuviai: Eduardas 
Jakšenis, Luiz Carlos Bajorū
nas, Vitor P. Dobelis, Maria G. 
Tankevičius, Vytautas V. Kau
nas, Širley Jablonskas.

Taigi vėl šeši lietuvių kilmės 
jaunuoliai eina į augštąją mo
kyklą. O kas žino, gal vienam 
kitam net labai reikalinga pa
galba? Tokių kiekvienais me
tais vis daugėja. Vieni jų ver
žiasi, kol lūžta, kiti po vienerių 
ar dvejų metų pasitraukia ir 
nueina į nežinią. Tik vienas ki
tas, sukandęs dantis, kovoja, 
siekia ir pagaliau pasiekia. Ta
da mes juos sveikiname, mėgi
name jais didžiuotis ir kviečia
me į lietuvišką darbą. Pagaliau 
nustembam ir net pasipikti- 
nam, kai jie atrėžia, jog net iš 
tolo nenori matyti lietuvių.

Tai argi jiems neužtenka, kad 
mes jų vardus spaudoje paskel
btam? Kad dar juos lietuvių 
kilmės žmonėmis vadiname? 
Yra buvę tokių, kurie daug kil
niaširdiškos paramos susilaukė

Baltistikos studijų 
draugija

The Association for the Ad
vancement of Baltic Studies 
(AABS) — Baltistikos Studijų 
Draugija yra vienintelė tarptau
tinė mokslinė organizacija, ku
rios tikslas kelti ir skatinti 
mokslinius darbus apie- Pabalti
jį, jo gyventojus, kultūrą bei is
toriją.

. Įsteigta 1970 m., AABS yra 
pasekmė pirmosios baltistikos 
studijų konferencijos, įvykusios 
1968 m. Maryland© universite
te. Jau įvyko net 5 konferenci
jos (San Jose, California State 
University— 1970; Toronto uni
versitete — 1972; Illinois uni
versitete, Čikagoje — 1974; Ko
lumbijos universitete, Niujorke 
—■ 1976). AABS yra surengusi 
keletą konferencijų apie baltie- 
čius su kitais universitetais bei 
organizacijomis Šiaurės Ameri
koje ir net Europoje (Švedijo
je). Be to, leidžia kas keturi mė
nesiai žurnalą “Journal of Bal
tic Studies”.

šeštoji AABS konferencija 
įvyks Toronto universitete 1978 
m. gegužės 11-14 d.d. Čia bus 
paskaitų bei seminarų - diskusi
jų įvairiomis baltiečių temomis. 
Bus atstovaujamos šios sritys: 
archeologija, liaudies menas, li
teratūra, politika, ekonomija ir 
t.t. Be to, specialiai bus palies
tas žydų vaidmuo Baltijos kraš
tuose. Iš lietuvių mokslininkų 
dalyvaus: M. Gimbutienė, R. Šil
bajoris, R. Misiūnas, V. Vardys, 
A. Landsbergis ir kiti.

Lietuvių visuomenei ši konfe
rencija duos progos ne tik išgirs
ti įdomių paskaitų bei diskusijų, 
bet ir arčiau susipažinti bei kar
tu pabuvoti su mūsų mokslo 
žmonėmis. Tuo pačiu laiku 
įvyks ir keletas parodų. Viena 
jų — Kanados baltiečių paveiks
lų ir skulptūrų paroda.

Daugiau informacijų galima 
gauti pas organizacinio komite
to pirmniinkę prof. Ilzę Kalnins, 
172 Church Ave., Willowdale, 
Ont., tel. 978-6051 (darbo), 255- 

, 7530 (namų).
Šeštosios konferencijos sėk

mė priklausys ne tik nuo mūsų 
mokslininkų paskaitų, bet ir 
nuo mūsų visų susidomėjimo 
bei paramos. Sukelti lėšų kon
ferencijos ruošos išlaidoms pa
dengti ■•Spalio 14 d. gražiame 
“Harbour Castle” viešbutyje 
ruošiamas baltiečių balius su va
kariene ir šokiais. Bilietų bei 
smulkesnių žinių galima gauti 
pas T. Renkauskienę tel. 767- 
8264 (namų). Jūra

Atsiųsta paminėti
ŠVIETIMO GAIRĖS nr. 2, birže

lis. Viršelio nuotraukos — Algirdo 
Gustaičio, vinjetės ir užsklandas — 
Danutės Varaneckienės. JAV LB 
švietimo tarybos leidinys lietuvišku
mui ugdyti, redaguojamas Danutės 
Bindokienės. Gaunamas pas admi
nistratorių J. Bagdoną, 6449 So. 
Troy, Chicago, Ill. 60629, USA.

DAGYS DEJUOJA IR DAINUO
JA. Dail. J. Dagio žodinė kūryba, 
iliustruota jo skulptūrų nuotrauko
mis. Viršelio ir skyrių įrašai — L. 
Nakrošienės. 152 mašinėle rašyti 
puslapiai minkštais viršeliai. Kaina 
nepažymėta. Tiražas 1.000 egz. Iš
leido 1977 m. pats autorius dail. 
Dagys, 78 Chelsea Ave., Toronto, 
Ontario, Canada M6P 1C2. Spausdi
no “Litho-Art” Toronte.

iš tikrai didelės pagarbos vertų 
taurios širdies veikėjų, Ateiti
ninkų šalpos Fondo, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės. Bet 
tik retas temoka garsiai šaukti: 
dauguma vegetuoja, skursta, ar 
pagaliau palieka mokslą.

O to neturėtų būti. Mokslei
vijos šalpa turėtų būti augščiau 
visko. Jeigu čia, net ir dabar, 
neužtenka lėšų moksleivijos 
šelpimui, tai Moksleivių šalpos 
Komitetas turėtų klabenti visų 
duris. Turėtų belstis į užsienio 
lietuvių organizacijas, sąjū
džius, šalpos fondus, paskirus 
pasiturinčius lietuviško kraujo 
brolius ir nors su pusės šimt
mečio pavėlavimu konkrečiai 
remti tuos, kuriais po mūsų 
remsis visas lietuviškas veiki
mas. Nesvarbu, kad gal vienas 
kitas nubyrės į užmiršimą, dau
guma liks.

Tėvams jėzuitams išvykus, jų 
vietoje lieka veiklūs Tėvai sa
leziečiai. Jie turėtų nedelsda
mi imtis organizuoti ne para
pijinį, ne sąlyginį, o nepriklau
somą ir rimtą MOKSLEIVIŲ 
ŠALPOS KOMITETĄ Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės 
globoje ir kontrolėje, šalpa ne
turėtų būti nieku sąlygojama, 
efektyvi visiems Brazilijos lie
tuviukams, jos reikalingiems. 
Tikiu, kad Kanados ir Ameri
kos lietuviai mielai šį kilnų ir 
lietuviškumo išlaikymui būtiną 
darbą paremtų. .
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□ KULTQR1IME JE VEIKLOJE
KLEVELANDO LIETUVIŲ AME

RIKOS PILIEČIŲ KLUBAS savo pir
mąją metinę $1.000 premiją už kul
tūrinę bei visuomeninę veiklą pa
skyrė vietiniam žurnalistui Vaciui 
Rociūnui, apie šios lietuvių kolonijos 
gyvenimą daug rašančiam “Drauge” 
bei kituose laikraščiuose. Premija, 
įsteigta 1975 m., kasmet bus skiria
ma tik Klcvelando ir Ohio valstijos 
lietuviams bei lietuviškoms organiza
cijoms. Šiemetinei premijai penkis 
kandidatus pasiūlė speciali komisija 
— LB Klevelando apylinkės pirm. 
J. Malskis, ALTos skyriaus pirm. A. 
Rukšėnas ir šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos vedėja V. Augulytė. 
Klubo taryba slaptu balsavimu 1977 
m. laureatu išrinko V. Rociūną.

JŪRATĖ NAUJALIENĖ vadovau
ja modernių tyrimų laboratorijai 
Karalienės Elzbietos ligoninėje Ade
laidėje, Australijoje. Remdamasi sa
vo tyrimų rezultatais, ji skaitė skaid
rėmis ilfustruotą paskaitą medicinos 
technologų suvažiavime Hobarte, 
Tasmanijos saloje. Paskaitos tema 
“Von Willebrand’s Desease Type 
III” lietė kraujo krešėjimo ligą bei 
jos variacijas. Su savo tyrimų rezul
tatais ji taipgi supažindino hemato- 
logus Melburne įvykusiame suvažia
vime.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS 500, 300 ir 200 dolerių premi
jas lietuviams už Lietuvos problemų • 
garsinimą didžiojoje periodinėje 
pasaulio spaudoje paskirs speciali 
komisija — dr. K. Bobelis, inž. E. 
Bartkus, O. Baršketytė, dr. L. Kriau- 
čeliūnas ir L. Labanauskas. Premijų 
mecenatas — kun. dr. Juozas Pruns- 
kis. Kandidatai su jų rašinių iškar
pomis arba jų fotografinėmis kopi
jomis siūlomi iki 1978 m. sausio 15 
d. Kreiptis šiuo adresu: Amerikos 
Lietuvių Taryba, 2606 West 63rd St., 
Chicago’ Ill. 60629, USA.

“ESAME NERAMŪS”, pomirtinis 
a.a. kun. Felikso Gurecko raštų rin
kinys, jau atiduotas “Draugo” spaus-. 
tuvei Čikagoje. ( Apie 200 puslapių 
turėsiančią knygą redagavo žurna
listas VI. Būtėnas, meniniu apipavi
dalinimu rūpinasi dail. K. Veselka. 
Velionies rankraščius peržiūrėjo 
kun. A. Tamošaitis, SJ, dr. J. Puzi
nas ir A. Baronas. Autoriaus raštus 
papildys pagrindiniai jo įsteigtos 
Lietuvos Dukterų Draugijos istori
jos metmenys, gausios nuotraukos. 
Visas šio leidinio pelnas bus atiduo
tas minėtosios draugijos šalpos veik
lai Čikagoje.

TRITOMIS VEIKALAS “Jerusa- 
leni of Lithuania”, išleistas Niujor
ke 1974 m., susilaukė antrojo leidi
mo. Jame nuotraukomis ir dokumen
tais pavaizduotas Vilniaus žydų gy
venimas per 500 metų iki sunaikini
mo vokiečių okupacijos metais, šis 
veikalas buvo įvertintas spaudoje 
įvairiomis kalbomis. “T. žiburiuo
se” jis buvo recenzuotas 1976 m. Žy
dų žurnale “Commentary” 1975 m. 
spalio nr. sakoma, kad pirmasis Vil
nių pavadinęs “Lietuvos Jeruzale” 
Napoleonas 1812 m., pažvelgęs į di
džiąją Vilniaus sinagogą.

POETAS PRANAS LEMBERTAS, 
prieš dešimt metų miręs Santa Mo
nikoje, Kalifornijoje, šeimos inicia
tyva bus prisimintas specialiu kon
certu - akademija lapkričio 26 d. Los 
Angeles šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Renginį globoja LB Santa Mo
nikos skyriaus valdyba su pirm. M. 
Kevalaičiu. Programoje dalyvaus 
vietiniai solistai, muzikai ir velionies 
bičiuliai rašytojai. P. Lęmberto po
mirtinė knyga “Tau, sesute” visiems 
primena jo eilėraštį, tapusį populia
ria daina dar nepriklausomoje Lietu
voje.

DR. VYTAUTAS J. BIELIAUS
KAS, vadovaujantis amerikiečių Ksa
vero universiteto psichologijos fakul
tetui, dalyvavo San Francisco mies
te įvykusiame Amerikos Psichologų 
Sąjungos suvažiavime. Rugpjūčio 27 
d. jis perėmė šios sąjungos 36-tojo 
skyriaus pirmininko pareigas. Minė
tasis skyrius jungia psichologus, ku
rie domisi religiniais bei etiniais 
klausimais. Prof. dr. V. J. Bieliaus
kas skyriui vadovaus iki sekančio 
Amerikos Psichologų Sąjungos su
važiavimo, kuris bus surengtas To
ronte, Kanadoje, sekančių metų rug
pjūčio pabaigoje.

LOS ANGELES LIETUVIŲ OPE
RETĖS kolektyvas ruošiasi “Kūlgrin
dos” premjerai, kuri bus 1978 m. 
sausio mėnesį. Čikagoje šį libretistės 
Nijolės Jankutės - Užubalienės ir 
kompoz. Aloyzo Jurgučio kūrinį pa
statė “Dainavos” ansamblis. Los An
gelės operetės pastatyme muzikinė 
“Kūlgrindos” legenda bus kitokia, 
nes jai muziką sukūrė Ona Metrikie- 
nė, pasinaudodama tuo pačiu N. Jan
kutės libretu. Spektaklį režisuoja 
Algis žemaitaitis, o vaidmenis kuria 
vietiniai solistai — Janina čekanaus- 
kienė, Birutė ir Rimtautas Dabšiai, 
Antanas Polikaitis, Liucija Mažeikie
nė, Antanas Pavasaris, Henrikas Paš
kevičius ir kt. Operetės kolektyvas 
jungia būrį jaunimo'ir vyresniosios 
kartos dainos veteranus.

LIETUVIŲ POEZIJOS DIENOS 
jau penktą kartą bus surengtos Či
kagoje, Jaunimo Centro kavinėje, 
1978 m. gegužės 26-28. Kavinė yra 
užsakyta šiai poezijos šventei, ruo
šiama ir programa.

VILNIAUS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMUOSE savo nuotraukų paro
dą surengė fotožurnalistas Algirdas 
Karosas. Jos atspindėjo Lietuvos 
vaizdus — Kauno hidroelektrinės jė
gainės statybą, Kuršių marių žve
jus, pramonę, žemės ūkį, kultūrinį 
gyvenimą.

SUKAKTUVININKAI. Amžiaus aš
tuoniasdešimtmetį paminėjo dramos 
teatro veteranė Potencija Pinkaus- 
kaitė, septyniasdešimtmetį — daili
ninkai Leonas Katinas ir Mečislovas 
Bulaka. A. Pinkauskaitė jau 1922 m. 
yra baigusi A. Sutkaus vaidybos stu
diją Kaune, vaidinusi “Vilkolakio” 
teatre. Ji taipgi yra dirbusi Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių dramos teatruo
se, daugiausia atlikdama charakteri
nius vaidmenis. Ryškiausius kūrybi
nius savo pėdsakus yra palikusi 
Šiauliuose. L. Katinas į dailės dir
vonus atėjo vėlokai, studijas pradė
damas Kauno meno mokykloje 1933- 
35 m. ir Vilniaus dailės institutą 
baigdamas tik 1948 m. Iš jo tapy
bos darbų minėtini rašytojų gyven
tų vietų peizažai, natiurmortų ciklas 
su liaudies skulptūrėlėmis. M. Bu
laka 1926-31 m. Kauno meno mo
kykloje studijavo grafiką ir sceno
grafiją, bet labiausiai pagarsėjo me
džio graviūromis, jau 1936 m. Kau
ne surengęs jų parodą, kuri buvo 
pirmoji individuali grafikos paroda 
Lietuvoje. Sukaktuvininkas yra 
iliustravęs daug knygų medžio raiži
niais. Aukso medalį pasaulinėje Pa
ryžiaus parodoje 1937 m. laimėjo jo 
iliustruota J. Biliūno “Liūdna pasa
ka”. Pokario metais M. Bulaka api
pavidalino tokius reprezentacinius 
leidinius, kaip “Pirmoji lietuviška 
knyga”, “Pirmoji lietuvių kalbos 
gramatika”, brolių Juškų dainų rin
kiniai, sukūrė estampinės grafikos 
Vilniaus senamiesčio ciklą. Minėti
ni ir jo scenovaizdžiai įvairiems 
spektakliams teatruose.

ŽEMAITIJOS LIAUDIES MENO 
šventė šiemet buvo surengta rugsė
jo 27 d. Palangoje. Didžiausio dėme
sio susilaukė liaudies meistrų kūry
bos paroda, atidaryta Palangos pa
rodų paviljone. Jos atidaryme apie 
dabartinius liaudies meno uždavinius 
kalbėjo Lietuvos Liaudies Meno 
Draugijos valdybos pirm. P. Gudy- 
nas, parodos dalyvius sveikino Pa
langos miesto vadovai. Palangos 
kraštotyrininkai atliko etnografinę 
programą pajūrio žvejų tema.

KAUNO DRAMOS TEATRAS, pra
dėdamas naująjį sezoną, kauniečius 
pakvietė į žaliąjį Dainų slėnį ir 
jiems suvaidino Keturakio komedi
ją “Amerika pirtyje”. Pcrtaukų me
tu ir po spektaklio tūkstančiams 
kauniečių koncertavo kaimiškos ka
pelos, dainų ir šokių ansambliai.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE įvykusi Lietuvos dailininkų 
paroda susilaukė apie 400 tapybos, 
skulptūros ir grafikos darbų, sukur
tų per pastaruosius dvejus metus. 
Joje šį kartą netrūko tematinių dar
bų, nes oficialiai ši paroda buvo 
skirta sovietinės Spalio revoliucijos 
šešiasdešimtmečiui. Skulptūros sky
riuje buvo išstatytas J. Kėdainio kū
rinys “Skulptorius Juozas Mikėnas”.

KOMPOZ. JUOZO KAROSO atsi
minimų knyga “Nueitas kelias”, 
8.000 egz. tiražu išleista Vilniuje, 
skaitytojams pateikia įdomių duo
menų apie muzikinį gyvenimą Rygo
je, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. 
Autorius vargonavimą, dirigavimą 
ir kompoziciją yra studijavęs Rygos 
konservatorijoje. Rygoje jis vadova
vo lietuvių “Šviesos” draugijos cho
rui, su kuriuo 1927 ir 1929 m. kon
certavo Kaune bei Šiauliuose. Lietu
von grįžęs 1930 m., J. Karosas va
dovavo “Dainos” chorui, dirigavo 
Kauno radiofono orkestrui, dėstė 
muziką “Saulės” mokytojų semina
rijoje, išleido muzikos vadovėlį 
“Garsų keliais”. Šiuo metu dėsto 
chorinį dirigavimą Vilniaus konser
vatorijoje.

SEMINARĄ FILMU KŪRĖJAMS 
“Šiuolaikinės režisūros problemos” 
surengė Lietuvos Kinematografinin
kų Sąjunga Palangoje, šį renginį nu
tarusi padaryti tradiciniu kiekvieną 
rudenį. Pagrindiniais seminaro da
lyviais bus Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Gudijos kinematografininkai, 
kuriuos papildys ir, svečiai iš kitų 
respublikų, šiemetiniame seminare 
jų susilaukta gausaus būrio. Ištisą 
savaitę buvo rodomi naujausieji es
tų, latvių, gudų, armėnų, uzbekų, ru
sų filmai. Lietuvai atstovavo jos ki
no studijos kūriniai “Virto ąžuolai”, 
“Sodybų tuštėjimo metas”.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS, va
dovaujamas direktoriaus ir vyr. rež. 
Stasio Ratkevičiaus, šį rudenį ke
liavo po Dzūkiją ir šiaurinę Lietu
vą su dviem spektakliais — A. Jur- 
kovskio “Rudnosiuku”, N. Gerneto 
“Varle karaliene”. Teatro repertua
rą netrukus papildys poetės Janinos 
Degutytės pjesė “Aš jieškau flei
tos”, kuriai bus panaudota M. K. 
Čiurlionio muzika. Premjerą ruošia 
vyr. rež. S. Ratkevičius ir dail. J. 
Stauskaitė - Bičiūnienė. Teatras turi 
savo muzėjų, įsteigtą Valerijos Rat
kevičienės. Jame jau yra apie 150 
lėlių iš įvairių buvusių spektaklių. 
Šiemet Kauno lėlių teatrą padidino 
beveik tūkstančio kvadratinių pėdų 
ploto priestatas, kuriame yra repe
ticijų salė, dailininkų dirbtuvės, siu
vykla, butaforijos patalpos, sandė
liai. V. Kst.
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CHOLKRn
R. Cholkan & Co. Ltd. 

Realtor 
REAL ESTATE — 

GENERAL INSURANCE
HIGH PARK-BLOOR, šiurkščių plytų 7 kambarių atskiras_ namas; 
centrinis planas, platus privatus įvažiavimas su pristatytu šalia ga
ražu; kaina sumažinta $10.000 dėl skubaus pardavimo; sklypo prie
kis — 57 pėdos.
PRINCE EDWARD DR.-BLOOR, gražus, didžiulis 7 kambarių viena- 
augštis (bungalow); centrinis šaldymas, užbaigtas rūsys su atviru 
židiniu; gražus kiemas, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu; 
viena atvira skola.
HIGH PARK BLVD., didžiulis 15 kambarių, atskiras namas; vande- 
niu-alyva šildomas; privatus įvažiavimas; apie $40.000 įmokėti, viena 
atvira skola.
JANE-BLOOR, dvibutis; prašoma kaina tik $82.000; didelis kiemas, 
garažas, netoli Bloor, 5 kambariai pirmame augšte.
SWANSEA, atskiras 7 kambarių namas; prašoma kaina tik $60.500; 
reikalingas remonto; netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, 5 kambarių vienaaugštis (bungalow); ga
ražas su privačiu įvažiavimu; vandeniu-alyva šildomas; netoli Bloor, 
prašoma kaina $69.900.
KINGSWAY, atskiras 5 kambarių vienaaugštis, (bungalow); alyva 
šildomas; privatus įvažiavimas; prašoma kaina $65.900, mažas įmo- 
kėjimas.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 didelių kambarių, atskiras namas, platus 
privatus įvažiavimas su dvigubu garažu; viena skola; visai netoli 
Bloor ir Lietuvių Namų.
WINDERMERE-BLOOR, sumažinta kaina iki $65.000; atskiras 7 kam
barių namas; garažas; reikalingas remonto; netoli Bloor; skubus 
pardavimas.

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

tel. 763-5555 namų 535-1584

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS: E MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 H *’erm- indėlius 1 metų....... 81/4%

Antradieniais
10 E pensijų ir namų s-tas

= taupomąsias s-tas.............
......9%
.....7%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas ......6%
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

10-8 =
o = DUODA PASKOLAS: 1U - o —— asmenines .......................... .9/2%

Šeštadienia'is 9 - 1 = nekiln. turto....................... .914%
Sekmadieniais 9.30 - 1 E investacines 10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

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

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

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Mail”, prisimindamas paštinin
kų streiką 1975 m. spalio 24 — 
gruodžio 3 d.d., paskelbė veda
mąjį apie kanadiečiams to strei
ko atneštus nuostolius. Statisti
nius duomenis šiuo klausimu 
yra paruošusi Kanados prekybi
ninkų organizacija, kuri užsaky
mus gauna ir prekes persiunčia 
paštu. Nuostolio turėta $273.- 
700.000. Į šią sumą yra įtrauk
tas $40 milijonų sumažėjęs ka
lėdinių sveikinimo kortelių par
davimas, $37 milijonų vertės 
skelbimų atsisakymas, $20 mili
jonų, kuriuos didžiosios krautu
vės būtų gavusios už prekes, 
parduodamas pagal katalogus, 
$73,7 milijono nuostolis, patir
tas statistiką paruošusios orga
nizacijos narių. Šiemetiniame 
tokio ilgio paštininkų streike 
nuostoliai jau siektų $330 mili
jonų. Dienraštis siūlo Kanados 
vyriausybei imtis priemonių to
kiems žalingiems paštininkų 
streikams išvengti.

Valstybinis Kanados biudže
tas, atskaitomybės metus matuo
jantis nuo balandžio 1 d. iki se
kančių metų balandžio 1 d., 
1976-77 m. turėjo $6,3 bilijono 
deficitą. Finansų ministerijos 
paskelbti dabartinio 1977-78 m. 
biudžeto pirmųjų penkių mėne
sių duomenys, palyginus su tuo 
pačiu laikotarpiu 1976-77 m., ro
do deficito padidėjimą nuo $2,- 
867 bilijono iki $3,857 bilijono. 
Spėjama, kad iki biudžetinių 
metų pabaigos deficitas gali pa
siekti net $8 bilijonus. Minėta
me laikotarpyje federacinės vy
riausybės išlaidos pakilo nuo 
$15,479 bilijono iki $16,280 bi
lijono. Pajamos betgi sumažėjo 
nuo $12,612 bilijono iki $12,- 
433 bilijono. Pagrindinė kaltė 
tenka pajamų mokesčio sumažė
jimui nuo $4,073 bilijono iki 
$3,489 bilijono.

Tris dienas Kanadoje viešėjo 
komunistinės Kinijos delegaci
ja, vadovaujama naujojo užsie
nio reikalų min. H. Hua. Pasita
rimuose buvo paliesti prekybos 
santykiai ir pagrindinės pasau
lio problemos. H. Hua, didžiau- 
siu komunistinės Kinijos priešu 
laikantis Sovietų Sąjungą, teigė, 
kad JAV ir Sovietų Sąjungos su
sikirtimas esąs neišvengiamas, 
nepaisant visokių atolydžių. Ko
munistinė Kinija Artimųjų Ry
tų konflikte remia arabų šalis ir 
palestiniečius, bet su nepasiti
kėjimu žiūrį į politinį Sovietų 
Sąjungos žaidimą toje srityje ir 
aplamai Afrikoje, ypač pietinė
je, kur sovietai turi galimybių 
padidinti savo įtakai.

Prancūzijos užsienio reikalų 
min. L. de Guiringaudas, susiti
kęs su Kanados užsienio reika
lų min. D. Jamiesonu Otavoje, 
užtikrino spaudos atstovus, kad 
Prancūzija nemano kištis į Kve
beko bei Kanados vidaus reika
lus. Kvebeko problemos, savai
me suprantama, prancūzams yra 
arti širdies dėl broliškų santy
kių su šia provincija, tačiau 
sprendimus turi padaryti patys

kvebekiečiai. Dėl tų broliškų 
santykių L. de Guiringaudas ap
lankė ir Kvebeko premjerą R. 
Levesque. Pastarasis lapkričio 
2-4 d.d. bus oficialiu Prancūzi
jos svečiu Paryžiuje. Spaudoje 
pasirodė spėliojimų, kad jam 
gali būti duotas žodis Prancūzi
jos parlamente.

Informacinės akcijos planą 
Kvebeko atsiskyrimui nuo Ka
nados propaguoti paskelbė 
premjero R. Levesque Kvebeko 
partija. Šiam tikslui numatoma 
įvesti mėnesinę pusės valandos 
programą televizijoje su paties 
premjero L. Levesque gyvu žo
džiu. Visoms rinkiminėms apy
linkėms, kurių Kvebeke yra 
110, paskirti spaudos atstovai 
separatizmui garsinti. Ministe- 
rių kabineto nariai bei kiti Kve
beko partijos nariai žada aplan
kyti visus šios provincijos kam
pus. Planą patvirtino partijos 
taryba, turinti 300 narių. Visas 
šios propagandinės akcijos išlai
das padengs pati Kvebeko par
tija.

Ontario Darbo Federacijos va
das C. Pilkey pasisakė už vals
tybinę darboviečių mokamų 
pensijų kontrolę su priverstiniu 
metiniu papildu, kompensuojan
čiu infliacijos atneštą pensijos 
sumažėjimą. Dabar tokį papildą 
gauna tik valdžios tarnautojai ir 
buvusieji federacinio parlamen
to nariai. Pasiūlymui būtų gali
ma pritarti, jei pensijas iš dar
boviečių gautų visi kanadiečiai. 
Dienraščio “The Toronto Star” 
vedamasis betgi teigia, kad to
kių laimingųjų tėra 40%, o 60 
% kanadiečių turi tenkintis tik 
valstybiniu Kanados pensijų 
planu, nieko negaudami iš savo 
buvusių darboviečių. Pasak ve
damojo, žymiai logiškiau būtų 
j ieškoti priemonių pagerin ti 
valstybinei Kanados pensijai, 
kuri mokama visiems kanadie
čiams ir kuri toli gražu nėra pa
kankama.

Premjeras P. E. Trudeau pa
galiau paskelbė savo poziciją 
dėl Kvebeko parlamento priim
to įstatymo nr. 101, kuriuo pran
cūzų kalbai suteikiamos vienin
telės oficialios kalbos teisės šioj 
provincijoj ir įvedamas beveik 
visiems privalomas prancūziš
kas švietimas. P. E. Trudeau at
metė daugelio siūlomą kreipi
mąsi į augščiausiąjį Kanados 
teismą savo vyriausybės vardu, 
motyvuojant jį konstitucijos pa
žeidimu. Kanados konstitucija 
yra laikomas 1867 m. Britiška
sis Š. Amerikos Aktas, vis dar 
oficialiai tvarkomas Britanijos 
parlamento. Augščiausiajame 
teisme premjeras P. E. Trudeau 
galėtų pralaimėti bylą dėl vi
siems privalomo švietimo pran
cūzų kalba Kvebeke. Dėlto jis 
siūlo į teismą kreiptis anglų kil
mės kvebekiečiams ir žada rem
ti jų pastangas. Konkrečiai to
kią paramą jis jau pažadėjo 
trims Montrealio advokatams, 
kurie teismo keliu bando sustab
dyti anglų kalbos išjungimą iš 
Kvebeko teismų.

JOLANDA RENKAUSKAITĖ-KroU, 
Donato ir Tatjanos Renkauskų duk
tė, praėjusį pavasarį baigusi socio
logiją bakalaurės laipsniu Toronto 
York universitete. Gimė Štrasburge, 
Prancūzijoje, gimnaziją ir mokytojų 
kolegiją baigė Toronte. Mokytojauja 
devintus metus šv. Tomo More pra
džios mokykloje. Yra taipgi baigusi 
muzikos konservatorijos 8 metų pia
nino kursą, Toronto Maironio mo
kyklą ir joje kurį laiką mokytoja
vusi. Reiškiasi jūrų skaučių ir “Vy
čio” sporto klube. Ketina tęsti moks
lą pedagogikos bakalaurės laipsniui 
gauti.

JULIJA BLISKYTft, gerais pažy
miais Londone, Ont., baigusi Sir A. 
Beck gimnaziją, įstojo į Fanshawe 
College, kurią š.m. baigė taip pat 
gerais pažymiais, įsigydama teisinės 
sekretorės specialybę. Vasaros ato
stogų metu dirbo advokatų firmoje, 
o dabar mėgina gauti pastovų darbą 
savo profesijoje. Dalyvavo lietuvių 
jaunimo organizacijose, o taip pat 
lietuvaičių chorelyje, kuris gieda 
per pamaldas Šiluvos Marijos šven
tovėje. Gerai kalba lietuviškai. D.E.

Ateitininkų žinios
Nepamirškime spalio 22-23 d.d. sa

vaitgalio, kurio metu įvyksta šie at
eitininkų parengimai: Havajų vaka
ras, Danguolės Stončiūtės - Kuolie
nės meno paroda ir Prano Dovydai
čio monografijos sutiktuvės. Į paren
gimus yra kviečiami ateitininkai ir 
visa Toronto visuomenė.

“Ateitininkų keliu” — tai devinto
jo ateitininkų kongreso leidinys, ku
rį privalėtų įsigyti visi sendraugiai 
ir studentai, kurie nedalyvavo kon
grese ir jo neįsigijo. Leidinys yra 
ypatingai įdomus ir jame yra daug 
vertingų straipsnių bei informacinių 
žinių. Dėmesio vertas prof. A. Ma
ceinos straipsnis “Ateitininkų dar
bai ir dienos”. Leidinį galima įsigy
ti pas V. Aušrotą. Kaina' — $2.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

Telefonas 535-1258

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

ir Bloor Autorite Garage, ,296 r,Br°ck. Avf-
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Mininti ę television kJ? m Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, “stereo" 
aparatus, įrengtam 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 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (i pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažą. „

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

Sl’Oli l \S
SPORTAS LIETUVOJE

Vilma Bardauskienė, 24 metų am
žiaus Vilniaus pedagoginio instituto 
studentė, Kišiniove nušokusi į tolį 6 
m 78 cm ir 16 cm pagerinusi Lietu
vos rekordą, Krasnodare tapo nau
jąja Sovietų Sąjungos čempijone. Sa
vo sėkmingu šuoliu — 6 m 82 cm ji 
pralenkė rusės L. Alfejevos 6 m 79 
cm rekordą, pasiektą Paryžiuje 1976 
m. Pasaulio rekordas — 6 m 99 cm 
priklauso R. Vokietijos šuolininkei 
Z. Zigl. Geresnį rezultatą už V. Bar- 
dauskienę šį sezoną tėra pasiekusi 
R. Vokietijos sportininkė B. Kiun- 
sel, bet jos 6 m 87 cm šuolis oficia
liai nebuvo užskaitytas, nes 'jai daug 
padėjo palankus stiprus vėjas. Iki 
pasaulio rekordo V. Bardauskienei 
trūksta tik 18 cm. Praėjusio pavasa
rio varžybose ji persitempė raumenis 
ir stadijonan galėjo grįžti tik vasa
rą. Sovietų Sąjungos varžybose tada 
ji laimėjo bronzos medalį, nušokusi 
6 m 28 cm. Po to daug dirbo su tre
neriu J. Gadovičium, sekančiose var
žybose pasiekdama 6 m 78 cm, 6 m 
75 cm ir pagaliau 6 m 82 cm. Žuo
liuose į tolį labai svarbus yra grei
tis, kurio V. Bardauskienei netrūks
ta. Atvirose Gruzijos pirmenybėse 
100 m ji yra nubėgusi per 11,5 sek.

Šiaulietė N. Kvietkauskaitė prof
sąjungų lengvosios atletikos pirme
nybių daugiakovės varžybose Adle- 
ryje pagerino jai priklausantį Lietu
vos moterų rekordą, surinkdama 
4.383 taškus. Jos penkių rungčių re
zultatai: 100 m bėgimas su kliūtimis 
— 13,8 sek., rutulio stūmimas — 14 
m 98 cm, šuolis į augštį — 1 m 71 
cm, į tolį — 5 m 62 cm, 800 m bėgi
mas — 2 min. 16,3 sek. Adlerio var
žybose N. Kvietkauskaitei teko ant
roji vieta. Pirmąją laimėjo E. Gor- 
dijenka su 4.468 taškais.

Kauno “Žalgirio” krepšininkai Var
šuvoje įvykusiame tarptautiniame 
šešių komandų turnyre užėmė II vie
tą, baigminėse rungtynėse 97:112 
pralaimėję Varšuvos “Polonijos” 
klubui. Ankstesniuose susitikimuose 
žalgiriečiai įveikė jugoslavų “Mla- 
dost” komandą 116:67, Leipcigo KKI 
— 104:68, rumunų “Rapido” krep
šininkus — 115:75. Laimingesnės bu
vo Vilniaus “Kibirkšties” krepšinin
kės, laimėjusios tarptautinį moterų 
krepšinio turnyrą Rygoje. Čia jų pa
grindinėmis varžovėmis buvo Rygos 
TTT krepšininkės, baigmines rung
tynes pralaimėjusios 73:60.

Sovietų Sąjungos profsąjungų jau
nimo bokso čempijonu Donecke ta
po vilnietis L. Stefanovičius (75 kg). 
Sidabro medalius laimėjo kauniečiai 
R. Subas (51 kg) ir R. Ajauskas (75 
kg), bronzos medalius — vilnietis 
V. Bukauskas (51 kg), kauniečiai 
E. Vaitkus (48 kg) ir A. Leskauskas 
(81 kg). Komandiniu požiūriu čem- 
pijonais tapo “Vodniko” draugijos 
boksininkai, o Lietuvos “Žalgirio” 
komanda užėmė IV vietą.

AUŠROS ŽINIOS
Sportinė klubo veikla jau prasidė

jo. Visų klasių krepšinio ir stalo te
niso treniruotės pradėtos spalįo 12 
d., 6 v.v., trečiadienį, Prisikėlimo 
parapijos salėse. Stalo teniso vadovu 
sutiko būti J. Klevinas.

Krepšinio grupei — berniukams li
gi 12 metų vadovauti ir juos treni
ruoti sutiko Algis Nausėdas. Ši krep
šinio grupė treniruotes jau pradėjo. 
Sekantį kartą renkasi antradieniais.

V. M.

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

Skautų veikla
• J. Lukšos ir R. Kalantos minė

jimo rengėjai taria skautišką ačiū 
visiems, kurie prisidėjo, kad šis “ge
rasis darbelis” buvo įvertintas, su
prastas ir visokeriopai sėkmingas.

• Mindaugo dr-vės informacinė 
sueiga ir narių registracija — spalio 
17 d., 7 v.v., Prisikėlimo muzikos stu
dijoje. Draugovės vadovai pasitari
mui renkasi spalio 12 d., 8 v.v., pas 
v.s. Č. Senkevičių.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų k-to rengiamas bazaras ir pasi
linksminimas — lapkričio 12 d. (ne 
lapkričio 5 d., kaip klaidingai buvo 
paskelbta). Tėvų k-to pirmininkas 
kviečia visus prisidėti, kad bazaras 
būtų turtingas laimikiais ir gausus 
lankytojais. Sutelktos lėšos panau
dojamos skautiškai veiklai stiprinti. 
Užtat kiekvieno prisidėjimas yra ir 
moralinė parama. Nelikime abejingi 
tiems, .kurie organizuotai dirba lie
tuvybei!

• Spalio 1 d. tunto sueigoje pri- 
wtyrusių skaučių įžodį atliko: D. Šle-

nytė, Daiva Šlcnytė, L. Morkūnaitė, 
V. Stabačinskaitė, J. Vėlyvytė. Į 
jaun. skaučių dr-vę įstojo A. Puze- 
rytė ir G. Jonytė.

• LSB vyr skautininko įsakymu 
“Tėvynės sūnaus” žymeniu apdova
noti ps. Linas Saplys ir jūr b.v.vi. V. 
Keturakis. Žymenys prisegti tunto 
sueigoje spalio 1 d.

• Ps. L. Sapliui iš Mindaugo dr- 
vės draugininko pareigų pasitraukus, 
naujuoju draugininku paskirtas si. 
Edvardas Grybas (tel. 532-7284). Tai 
jaunas, bet pareigingas ir daug ža
dąs vadovas.

• Mergaitės ir berniukai nuo 3 m. 
amžiaus priimami į specialų vienetą. 
Skambinti ps. S. Kazilevičiūtei tel. 
669-1838 arba ps. D. Barzdžiūtei tel. 
661-0342.

• J jaun. skaučių dr-vę priimamos 
mergaitės nuo 6 m. amžiaus. Skam
binti ps. Astai Saplienei tel. 769- 
3811. Skautes kandidates registruo
ja tuntininkė V. Grybienė tel. 532- 
7284. Jei kas turėtų išaugtų unifor
mų, taipgi pranešti tuntininkei. Č. 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, lOką 
mą sykį skelbiamas, 
vimas. Našlė ima F

( atskiras namas, pir- 
platus privatus įvažia-

CLENDENAN-ROWLAND, palikimas, 8 kambarių dupleksas per 2 
augštu; geras įvažiavimas, 2 garažai; $10.000 įmokėti; atpiginta kaina.

JANE — ANNETTE — VIENAAU<Ji'r'jC C kambariu, pilnai Už
baigtas rūsys, nepersenas: ak ii O ■ -“>Ss, platus, privatus įva
žiavimas, garažas A R. 1*..“ atgal viena atvira mortgičiu su 
$8.000 {mokėjimu ■ “

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 viituvės 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, modernus, su privačiu įvažiavimu, įmokėti tik $8.000.
WESTON RD.-EGLINTON, naujai atremontuota krautuvė, plius 4 
kambarių butas; gera vieta betkokiam verslui, įmokėti apie $10.000.
TRIBUTIS — PACIFIC — BLOOR, 17 kambariu; 2 butai po tris 
miegamuosius, 1 — vieno miegamojo. Tik 15 metu 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

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

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb m jb * j| J|
TORONTO LIETUVIŲ f*
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA:
814% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
714% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 17 rr

IMA:

914% už asm. paskolas

914% už mortgičius

Ui jonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

1 1 1 3 Dundas St. W., vi E33 EzlCrl Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario * NUOLAIDA

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

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas 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

Sanačian dirt dteemorialsJBtė.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namu telefonas 278-4529



j Čikagos lietuvių horizonte
! j. , , , ,,, VLADAS RAMOJUS _ _ _

ANTRAKAIMIECIAI ANAPILYJE
“Antro kaimo” teatriniam vienetui 

šis ruduo tikrai darbingas. Rugsėjo 
24 d., i savo eiles Įjungęs naujų vei
dų, su gražiu pasisekimu pasirodė 
Klevelande, spalio 8 d. — “Nerijos” 
skaučių tunto baliuje Jaunimo Cent
re, Čikagoje; spalio 15 d., klebono 
kun. P. Ažubalio kviečiamas, antrą 
kartą dvejų metų laikotarpyje pasi
rodys Anapilio salėje, Mississaugo- 
je; lapkričio 12 d. vyksta į Filadel
fiją, o lapkričio 13 d. tos pačios ke
lionės metu pasirodys Elizabetho lie
tuviams. Šalia nuolatinių repeticijų, 
kurių metu ruošiamasi įvairioms 
gastrolėms, repetuojami škicai nau
jojo sezono premjerai ir spektak
liams Čikagoje.

Programa Anapilyje žada būti 
Įvairi ir spalvinga. Bus parodyti ge
riausi škicai iš praėjusio sezono 
spektaklių, kurių skaičius Čikagoje 
buvo rekordinis. Taip pat parinktas 
vienas kitas charakteringas škicas iš 
senesnių laikų, nes “Antras kaimas” 
Čikagoje gyvuoja jau 14-uosius me
tus ir per tą laiką scenon yra išvedęs 
dešimtis įvairių sceninių škicų. Vie
nas kitas škicas bus ir visai naujas, 
kuriuos Čikagoje pamatysim tik bu
simosios premjeros metu.

Antrakaimiečiai, pamilę Toronto 
ir apylinkių lietuvius, ypač kleboną 
kun. P. Ažubalį, pasiruošę Anapily
je pasirodyti kuo įspūdingiausiai. 
Jiems nemažą įkvėpimą paliko Kle- 
velandas, kur jų pasirodymą rugsėjo 
24 d. lydėjo ilgi ir šilti gausios pub
likos plojimai. Tai ypač pabrėžė 
“Antro kaimo” prievaizda A. T. An
tanaitis, susitikus “Šventojo narvo” 
spektaklyje Čikagoje.

DVIDEŠIMT METŲ
Šį mėnesį įvairiais renginiais mi

nime Jaunimo Centro Čikagoje 20 m. 
sukaktį. Spalio 8 d. įvyko naujosios 
kavinės atidarymas su vakariene, 
spalio 16 d. bus pagrindinis sukak
ties minėjimas su pamaldomis ir vai
šėmis, spalio 24 d. Los Angeles dra
mos sambūris Jaunimo Centro salė
je suvaidins B. Pūkelevičiūtės dra
mą “Palikimas”, teatrų festivalyje 
Toronte laimėjusią pirmąją premi
ją, o spalio 30 d. bus kompoz. Br. 
Markaičio, SJ, kūrinių koncertas. Į 
pagrindines iškilmes spalio 16 d. at
vyksta padidintojo Jaunimo Centro 
statytojas kun. J. Kubilius, SJ, bu
vęs jėzuitų provincijolas bei JC dir. 
kun. G. Kijauskas, SJ, ir kiti.

ISTORIJA IR SKAIČIAI
Jaunimo Centrui žemė buvo pra

kasta 1956. VII. 29. gi 1957. X. 6 JC 
jau buvo oficialiai atidarytas. Į jį 
persikėlė lit. mokyklos,- jaunimo or
ganizacijos ir beveik visa visuomeni
nė bei kultūrinė veikla. Pvz. 1966 
m. JC įvyko 6 teatro spektakliai, 10 
koncertų, 18 minėjimų, 113 paskai
tų, 5 Kalėdų eglutės, 130 pobūvių, 
7 vakarienės, 1.743 susirinkimai, 16 
sukaktuvių, 9 meno parodos, 195 
choro ir teatro repeticijos, 22 religi
nės paskaitos ir t.t. Per pirmąjį de
šimtmetį įsisiūbavo tokia milžiniš
ka veikla, kad patalpos pasidarė per- 
ankštos.

1966 m. lietuviai jėzuitai ėmėsi 
iniciatyvos JC, statytą kun. Br. Kriš- 
tanavičiaus rūpesčiu, padidinti, tą 
uždavinį pavesdami kun. J. Kubiliui. 
Naujajai statybai simboliškai žemė 
buvo prakasta 1967. X. 15, padidinto 
JC atidarymas įvyko 1972. IX. 10, o 
statybos pabaigtuvių iškilmės — 
1973. IX. 23. Kun. J. Kubilius su ki
tais Tėvais jėzuitais, besirūpindami 
statyba ir ypač lėšomis, taip sunkiai 
dirbo, kad darbą baigęs kun. J. Ku
bilius pasiprašė būti iškeliamas į 
ramų Montrealį.

Padidintas JC vėl prisipildė iki 
paskutinio kampo. Ypač populiari ir 
žmonių lankoma pasidarė kavinė, 
tarnaujanti ir kultūriniams uždavi
niams, nes čia kiekvieną penktadie
nio vakarą vyksta kultūrinės vakaro
nės ir šiaip įvairūs siauresnės apim
ties kultūriniai renginiai. Todėl prieš 
porą metų kun. A. Kezys ėmėsi ini

ciatyvos kavinę padidinti ir 20 metų 
sukakties proga jau turime puikią, 
didelę kavinę (iki 300 vietų), išpuoš
tą vitražais, kurioje skamba muzika 
ir sekmadieniais garuoja kava.

GYVA VEIKLA
Lietuvių veikla padidintame Jau

nimo Centre vėl milžiniška. JC vice
direktoriaus kun. V. Gutausko duo
menimis, 1975 m. JC mokėsi 295 mo
kiniai, lankydami 40 šeštadienių; per 
metus perėjo 17.200 mokinių. Penkis 
vakarinius kursus per metus lankė 
780 žmonių. Taigi, 1975 m. mokyk
lomis pasinaudojo 17.980 žmonių. JC 
yra prisiglaudusios 9 taut, šokių gru
pės su 235 šokėjais. Apskaičiuota, 
kad per metus čia šoko 9.174 šokėjai 
- jos. Organizacijų, nuolat besinau
dojančių JC pastoge, yra 11. Joms 
priklauso apie 1.000 žmonių. Orga
nizuoto jaunimo ir senimo per me
tus JC pasinaudojo 12.000. Keturiuo
se JC repetuojančiuose choruose yra 
246 dainininkai. Per metus repetici
jose dalyvavo apie 10.000 žmonių. 
Apskaičiuojant koncertus, banketus, 
parodas, vakarones ir t.t., rasta, kad 
per metus JC pasinaudojo apie 56.- 
000 žmonių. Sudėjęs visus skaičius, 
kun. V. Gutauskas išvedė, kad 1975 
m. JC pasinaudojo apie 155.000 lie
tuvių. Tokia tai tautinė gyvybė reiš
kiasi JC rūmuose Čikagoje.

BUVĘ DIREKTORIAI
Per 20 m. JC administravo šie di

rektoriai: 1956-57 m. kun. K. Peč- 
kys (miręs), 1957-1967 m. kun. J. 
Kubilius, 1967-68 m. kun. J. Raibu
žis (miręs), 1968-72 m. kun. J. Bore- 
vičius, 1972-74 m. kun. G. Kijauskas 
ir vicedirektorius kun. A. Kezys, nuo 
1974 m. — kun. A. Kezys ir vicedi
rektorius kun. V. Gutauskas. Nuo 
1974 m. JC direktoriams talkina ad
ministratorius ir ūkio reikalų vedė
jas Antanas Vaičaitis, JC praleidžiąs 
septynių dienų savaitėje laisvalaikį.

Dažnas mūsų JC vadiname lietu
vybės .švyturiu ar lietuvybės pilimi 
Čikagoje. Tokį vardą jis susidarė, 
per daugelį metų šviesdamas stipria 
tautine šviesa. Dvidešimtmečio su
kakties proga didžiausia pagarba to 
švyturio sumanytojams bei statyto
jams lietuviams jėzuitams, o taip pat 
visuomenei, aukomis statybą rėmu
siai. Atrodo, JC dar ilgai tarnaus Či
kagos ir apylinkių lietuviams, ypač 
augančiam jaunimui.

St. Petersburg, Fla.
NAUJAI ĮSTEIGTA LIETUVIŲ 

KATALIKŲ MISIJA, pavadinta Šv. 
Kazimiero vardu, jau pradėjo veikti. 
Jai vadovauja kun. F. Degutis, pran
ciškonas-. -Kadangi ši misija neturi 
savo šventovės, pamaldos yra laiko
mos Sv. Vardo šventovėje Gulfportc 
kiekvieną sekmadienį 4 v.p.p. Rink
liavos yra įnešamos į lietuvių misi
jos s-tą banke. Iš joje turimų lėšų 
apmokamos visos išlaidos. Vyskupo 
patvarkymu misijos globa pavesta 
šv. Vardo parapijos klebonui.

VLIKo SEIMAS įvyks š.m. gruo
džio 3-4 d.d. St. Petersburge. ALTos 
skyrius, kuriam pavesta rūpintis sei
mo ruoša, sukvietė vietinių organiza
cijų atstovų posėdį, kuriame buvo 
sudarytas priėmimo komitetas. Jo 
pirmininku išrinktas dail. A. Rūkš- 
telė.

TAUTOS ŠVENTĖ atšvęsta rugsė
jo 4 d. Pamaldos atlaikytos Šv. Var
do šventovėje. Pamokslą pasakė kun. 
J. Gasiūnas. Giedojimui vadovavo 
muz. P. Armonas. šauliai dalyvavo 
su vėliavomis. Lietuvių klube pietų 
metu atitinkamą kalbą pasakė K. 
Kleiva.

LIETUVIŲ KLUBO SEZONAS po 
vasaros atostogų pradedamas spalio 
16 d., 12 v., pietumis ir specialia me
nine programa. L. ž.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiškų duonų. Didelis 
mėsos gominiu pasirinkimas.
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

“Antro kaimo” vienetas po spektaklio Čikagoje. Iš k. į d.: R. Stakauskas, J. Aleksiūnas, V. Kavaliūnaitė, E. Būtė
nas, D. Noltaite, J. Ryskus, J. Jakštytė ir prievaizda A. T. Antanaitis. Spalio 15 d. jie atliks meninę programą 
Toronte-Mississaugoje metiniame Anapilio baliuje

Delhi-Tillsonburg
LIETUVOS KARIUOMENĖS at

kūrimo paminėjimas bus lapkričio 
26, šeštadienį, 7 v.v., Delhi lenkų 
salėje. Smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau. Minėjimą rengia 
DLK Gedimino šaulių kuopa. S. J.

St. Catharines, Ont.
AUKSINĘ VEDYBŲ SUKAKTĮ at

šventė Ona ir Antanas Šukiai. Vietos 
kanadiečių dienraštis įdėjo abiejų 
nuotrauką su trumpu jų gyvenimo 
aprašymu, paminėdamas, kad sukak
tuvininkai išaugino dvi dukteris, vie
ną sūnų ir turi penkis anūkus.

Tai neeilinė lietuvių šeima. A. Šu
kys yra Lietuvos nepriklausomybės 
kovų dalyvis, kovojęs visuose fron
tuose, įskaitant ir Klaipėdos atva
davimą. Apdovanotas įvairiais žyme
nimis, yra parašęs tų laikų atsimi
nimų knygą, visą laiką dalyvauja 
lietuviškoje spaudoje ir Bendruome
nės veikloje, yra karo veteranų ra
movės skyriaus narys ir buvęs pir
mininkas.

O. Šukienė iškentėjo Sibire 18 me
tų. Kartu su vyru ji dalyvauja vi
suose lietuviškuose renginiuose, pa
deda kuo galėdama. Joana, duktė, 
gyvenanti St. Catharines, yra šios 
Bendruomenės veiklos centre, kartu 
su savo vyru Algiu. Jų dukrelė Vil
tis buvo išrinkta iš 33 kandidačių 
Niagaros Vynuogių Festivalio kara
laite. Ji išgarsino Lietuvos vardą net 
Karibų jūros salose. Sūnus Linas 
taip pat yra aktyvus jaunimo veik
loje.

A. Šukys pasižymi sugebėjimu ras
ti bendrą kalbą su visais lietuviais. 
Abu su žmona yra labai gerbiami ir 
mylimi visų lietuvių. Jų tad nuošir
džiausi linkėjimai sukaktuvininkams 
— geriausios sveikatos ir dar ilgų, 
gražiausių metų! Kor.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA jau 
pradėjo veikti. Vedėja vėl sutiko bū
ti Stasė Zubrickienė. Ji turėtų su
laukti kiekvieno lietuvio-lietuvės pa
galbos, kur tik jai jos reikia. Garbė 
ir apylinkės valdybai, tvirtai stovin
čiai. lietuviškos veiklos sargyboje.

VILNIAUS DIENA ir Lietuvos 
patriarcho dr. Jono Basanavičiaus 
minėjimas įvyks Hamiltone spalio 22 
d. Jaunimo Centre. Visi esame kvie
čiami dalyvauti. Visi turime budėti 
Vilniaus ateities sargyboje ir pa
gerbti vieną žymiausių mūsų tautos 
su Vilniumi laisvės kovotoją J. Ba
sanavičių, mirusį prieš 50 metų Vil
niuje vasario 16 d. Kada tik reikia, 
hamiltoniečiai ateina mums į pagal
bą, tad ir mes turime tuo pat atsily
ginti. Vilniaus Dienos programai pa
sibaigus, įvyks pasilinksminimas, 
grojant J. Vaičiaus orkestrui.

ONTARIO PREMJERAS DAVIS 
pavaduotoju paskirtas mūsų Robert 
Welch, lietuvių bei kitų tautybių 
veiklos rėmėjas. Kor.

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

• namai
• ūkiai
• investaeijos
• mortgičiai

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

'Ištaigūs telefonas: 233-3323
Toronte — skambinkite Barauskui 743-0100
Wasagoje ir Stayneryje —
mūsų atstovui David Van Cise (705) 428-3725

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

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

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

Balio Maskeliūno įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Tėviškes žiburiai •

TORONTO®
1977. X. 13 — N. 41 (1444) • 9psl.

AtA 
Juliui Pargaliauskui

mirus, žmonai MARYTEI nuoširdžią užuojautą 

reiškia— _ .
S. Lungyte

A+A
Juozui Adomavičiui-Adams

mirus, žmoną NATALIJĄ, sūnų VIKTORĄ su žmo
na ir kitus gimines skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiu —

J. Pikšilingienė

b SKAITYTOJAI PASISAKO
ŽODŽIAI “AIDUI”

Iš Kolumbijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos gautas šis laiškas Hamil
tono mergaičių chorui “Aidas”, jo 
dirigentui bei vadovams.

“KLJS ir savo vardu' noriu pa
reikšti jums labai gilią padėką už 
jūsų apsilankymą pas mus Kolumbi
joje (Medeline), kuris mus taip 
pradžiugino ir davė naujo impulso 
toliau laikytis ir dirbti, matant tokį 
gražų pavyzdį jumyse.

Iš tiesų man teko labai trumpą 
laiką su jumis pabendrauti (vos ke
letą valandų), nes, deja, sąlygos ne
leido kitaip susitvarkyti. Tačiau ir 
per tokį trumpą laiką turėjau progos 
užmegzti naujų draugysčių, pažinti 
naujų mielų žmonių ir džiaugtis lie
tuvišku žodžiu, lietuviškomis dai
nomis, kurios mums yra tokios bran
gios. Jūsų atvykimas turi labai dide
lę reikšmę mums, nes ne vien at
vežėte žavingas dainas, kuriomis taip 
grožėjomės — atvežėte kartu ir 
džiaugsmą bei šviesą, kurie ilgai 
mus lydės.

Gal jums nelengva suprasti, ko
dėl mes taip įvertiname šiuos įvy
kius. Tai suprantama, nes pas jus 
yra daug lietuvių, turite daug įvai
rių tautinių grupių ir visada turite 
progos dalyvauti viename ar kitame 
parengime. Mes šiuos parengimus 
beveik visada organizuojame patys, 
dainuojame patys,’ šokame patys. Ir 
kas dar įdomiau ■ — dauguma gru
pės dalyvių nemoka lietuviškai. Tai
gi, ateina momentas, kada, rodos, jau 
daugiau nebeišlaikysi.,. Norisi gir
dėti lietuvišką žodį, lietuvišką dainą 
švarius. Tada vėl pasijunti esąs di
delės lietuviškos šeimos narys, kuris 
privalo taip pat savo pareigą at
likti!

Noriu jus Visas apkabinti ir pa
dėkoti už mielas valandas, draugiš
kumą, kurį mums parodėte, už visą 
tą lietuvišką nuotaiką, kuria mus ap
švietei! Jūsų visi pergyventi sunku
mai nėra veltui. Linkiu ir toliau tęs
ti šį jūsų darbą bei skleisti toliau 
visose šalyse Lietuvos vardą, lietu
višką dainą, lietuvišką žodį. Ačiū, 
šimtą kartų ačiū! Likite sveiki! Su 
pagarba —

Vacys Kęstutis Slotkus 
Kolumbijos Lietuvių Jaunimo S-ga 
Ap. Acr. No. 2029 Villavicencio 
(Meta), Colombia

MONTREALIEČIŲ EKSKURSIJA
Aš labai pasipiktinau Stebėtojo 

straipsniu “TŽ” 34 nr. apie Montrea- 
lio jaunimo ekskursiją į Lietuvą š. 
m. vasarą. Jisai savo straipsnyje ci
tuoja ištraukas iš propagandinio 
“Gimtojo Krašto” laikraščio. Negi ji
sai tiki į tai, ką tas laikraštis rašo? 
Juk padorus lietuvis žino, kad tai, 
kas ten parašyta, yra propaganda, ir 
į visa tai nekreipia dėmesio. Be to, 
jis rašo, kad grupiniai važinėjimai 
yra visuomet panaudojami sovietinei 
propagandai, bet užmiršo pasakyti, 
kad ir pavieniai važinėjimai yra pa
naudojami propagandai. Tai visi ži
no, ir niekas į tai nekreipia dėme
sio. Man atrodo, kad ta grupė atliko 
labai didelę misiją, būtent, parodė, 
kad visi kalba puikiausiai lietuviš
kai, be to, gali padainuoti lietuviš
kas dainas. Juk kiek kartų tame pa
čiame “GK” buvo rašyta, kad mūsų 
jaunimas jau nekalba lietuviškai. Pa
tariu Stebėtojui skaityti patriotinę 
lietuvių spaudą šiame kontinente, o 
ne kokią propagandinę šiukšlę. A.B.

’ •' ■ # * *
“Ekskursija (du kartu) panaudo

ta propagandai” — tokiu pavadini
mu, be mano skliausteliuose pridėto 
įtarpo, “Tž” 34 nr. komentuojamas 
“Gimtojo Krašto” reportažas apie 
Montrealio studentų ekskursiją Vil
niun. “Reportaže paminėti montrea- 
liečių pasisakymai (be pavardžių)” 
— rašoma “TŽ”. Tikrai, tai nepati
kimas informacijos būdas, kaip ir to 
“Tž” komentatoriaus, pasirašiusio 
“Stebėtoju”. Stebėtojau, jei esi 
džentelmenas, nusiimk kaukę prieš 
jauną savo oponentę ekskursijos da
lyvę Daną E. B. — juk ne Užgavė
nės! Donatas Bielskus

Dvidešimt trečioji Kanados 
Lietuvių Diena Londone, Ont., 
spalio 9 d. buvo visais atžvilgiais 
■sėkminga, išskyrus blogą orą. 
Išvakarėse Įvyko jaunimo vaka
ras, kuriame dalyvavo apie 150 
asmenų, Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungos suvažiavimas, 
krepšinio rungtynės, simpoziu
mas, didysis susipažinimo vaka
ras (dalyvavo apie 800 asmenų). 
Sekmadienio pamaldose vietinė
je bazilikoje dalyvavo apie 
1.000 lietuvių. Jas laikė ir pa
mokslą pasakė vysk. A. Deksnys 
iš Europos. Su juo Mišias atna
šavo 10 kunigų. Giedojo Mont
realio Aušros Vartų par. choras 
ir sol. V. Verikaitis. Popietinia
me koncerte, trukusiame 3 va
landas, dalyvavo apie 800 klau
sytojų. Programą atliko Mont
realio AV par. choras, jaunimo 
sambūriai, sol. I. Černienė ir 
sol. V. Rakauskaitė. LD išleistas 
ir kuklus leidinys, apsiribojąs 
vietinės veiklos informacija ir 
žiniomis apie meninės progra
mos atlikėjus.

Paroda “Kovojanti Lietuva”, 
paruošta Br. Kviklio, yra numa
tyta pakartoti Prisikėlimo Pa
rodų salėj ir Anapily. Tariama
si dėl datų. Parodos rūdiniais, 
kurie buvo išstatyti Daumanto - 
Kalantos minėjimo metu L. Na
muose, domėjosi gausi visuome
nė. Dėl spūsties ir laiko stokos 
nebuvo įmanoma ilgėliau stab
telti prie kaikurių labai retų ir 
įdomių dalykų, todėl pakartoji
mas turėtų patenkinti tuos, ku
rie norėjo ne tik peržvelgti roji
nius, bet kaiką ir pastudijuoti.

Iš senųjų ateivių Toronte 
rugsėjo 11 d. palaidoti Petras 
Bepirštis, 85 m. amžiaus, ii’ S. 
Barčienė, apie 70 m. amžiaus. 
Pirmasis dalyvavo pilietiniame 
Ispanijos kare kairiųjų pusėje. 
Jo laidotuvėse dalyvavo dar 
penki to karo veteranai, kovo
ję tame pačiame batalijone. At
sisveikinimo kalbą pasakė bu
vęs “L. Balso” red. J. Yla.

Sūnų ir Dukterų Draugija 
Toronte, kurioje spiečiasi seno
sios imigracijos lietuviai, dau
giausia kairiosios ir komunisti
nės linkmės, galvoja apie likvi
daciją. Jos centro komitetas iš
siuntinėjo anketą, atsiklausda- 
mas likusių narių nuomonės. Iš 
gautų duomenų atrodo, kad na

riai sutinka su likvidavimu. 
Likviduoti draugiją verčia ta 
aplinkybė, kad nedaug narių 
beliko, o ir tie sensta, mirtys 
dažnėja. Be to, tai padaryti ska
tina ir draudos departamentas, 
matąs susidariusią padėtį. Ka
dangi draugija yra pašalpinio 
pobūdžio, mokanti ir pomirti
nes draudas, gali neužtekti lė
šų visiems jas išmokėti. Toron
to kuopa persitvarko į klubą ir 
toliau veiks pagal naują čarte- 
rį, tvarkydama ir toliau turi
mus namus, kur buvo įsikūręs 
“Liaudies Balsas”.

Iš Prancūzijos pas Vandą ir 
Kazį Stankus Burlingtone, Ont., 
6 savaites viešėjo trys vienuolės 
pranciškietės — Elena Stanku
tė, Kotryna Norvilaitė, Agota 
Šarkutė. Jos visos' yra švėkšniš
kės, išvykusios iš Lietuvos 1929 
m. prel. Macijausko iniciatyva. 
Spalio 14 d. jos išskrido atgal 
Prancūzijon, kur dirba ir gyve
na prancūzų vienuolynuose. Ten 
dar yra nemažai seserų lietu
vaičių.

“Lithuanian Self-taught” — 
nedidelio formato vadovėlis pra
mokti lietuvių kalbos kitatau
čiams. Tai jau ketvirtoji laida. 
Vadovėlis paruoštas M. Varia- 
kojytės - Inkenienės. Kaina $2.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mielom 

rengėjom už darbą, rūpestį ir 
gražias dovanas mano mergva
kario proga. Tikrai nuoširdus 
ačiū visoms viešnioms, prisidė
jusioms dovanomis, gražiais lin
kėjimais ir atsilankymu. Prisi
minimas jūsų nuoširdumo pa
liks giliai mano širdyje.

Lina Vaitiekūnaitė 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju jums, mielos 
rengėjos ir viešnios, už tokį jaukų 
mergvakarį, suruoštą man.

Dėkoju už jūsų vargą, rūpestį ir 
brangias dovanas, kurios visais lai
kais primins jus ir jūsų gerumą bei 
duosnumą mums.

Esu labai dėkinga p. Elenutei Ža
lienei už tokią gražią kalbą ir gra
žiausius linkėjimus.

Dėkoju p-Iei adv. Joanai Kuraitei 
už taip puikiai pravestą popietę.

Dėkoju draugei Nėrytei, už tartą 
žodį, kuris buvo ir liks ypatingai 
mielas prisiminimas man.

Ačiū labai!
Nuoširdžiai Jūsų —

Margarita Lukošiūnaitė

I (^r) =ITE I

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

Tel. 361-0303

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

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

Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 
ALFONSAS IR TERESĖ ŽEBERTAVIČIAI

VEACENAS
All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

• Kas aukojasi pinigam, jų- ne- 
aukoja geriem darbam

i—-Namų, sklypų.— 
įsigijimo, bei kitais investavimo 
reikalais PIETVAKARIŲ FLO
RIDOJE mielai patarnaus 
EDA 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.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

| Visais kelionių
$ reikalais betkur
| pasaulyje skambinti

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

Vilniuje! "°
• Tiktai viena speciali ekskursija išskrenda iš Toronto

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

Vietos ribotos. • Užsiregistruokite dabar.

Kaina - $840
Marius Rusinas

Hetherington Travel 
1651 BLOOR STREET WEST 
Toronto, Ontario M6P 1A6

HETHERINGTON
Marius Rusinas j9 *r ~

5.30 v.v.)

KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkurią šąli sutvarkys

Tel. 531-4674
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

D
-p| INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS £TGDENC.>
DDrQlirP realestate W. G.lJ JAlJOll-liiri REALTOR

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

■ M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

ijisuitAitce
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TORONTO
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— SU liūdesiu sutikome vysk. 

Francis V. Allen staigią mirtį. Ve
lionis buvo nuoširdus šios parapijos 
bičiulis, nekartą padėjęs patarimais 
parapijos reikaluose.

— šį šeštadieni Anapilio salėje — 
metinis Anapilio balius. “Antro Kai
mo” linksmieji aktoriai iš Čikagos 
su naujai paruošta programa iškels 
daug įdomių aktualijų iš lietuviško
jo gyvenimo. Laisvų stalų dar yra. 
Juos galima dar užsisakyti.

— Praėjusį sekmadienį pamaldų 
metu prisiminta Vilniaus Diena.

— šį sekmadienį po 11 v. pamal
dų — jaunesniųjų ateitininkų stei
giamasis susirinkimas. Kviečiama 
jaunuolius-es tarp 8-15 m. atsilan
kyti. Susirinkimas įvyks klebonijos 
patalpose.

— Sekmadieniais 11 v. pamaldų 
metu pasauliečiai skaitovai po vasa
ros atostogų vėl įsijungė į liturgi
nius skaitymus Mišių metu.

— Praėjusią savaitę šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidoti: a.a. Juozas 
Adomavičius ir a.a. Anelė Bučins- ' 
kienė. Velionių artimiesiems nuošir
di užuojauta.

— Pamaldos sekmadienį: 10 v.r. 
už a.a. Celiną ščepanavičienę velio
nės 10 metų mirties sukakties proga, 
11 v. — už a.a. Joną Beržinską ir a.a. 
Antaną Lapaitį.

— Susituokė: Peter Renyi ir Vita
lija O. Ramanauskaitė, Robert N. 
Henderson ir Beata-Violeta Cele- 
jewska.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios 
— Antradienį, 7.30 v.v., parapijos 

tarybos posėdis.
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamokos.
— Sekmadienį, 9.30 v.r., Padėkos 

šventės pamaldos, po kurių Lietu
vių Namuose įvyks tradicinė mote
rų draugijos padėkos puota. Ta pro
ga programoje numatyta panagrinė
ti 1978 m. finansinę sąmatą, taip 
pat specialų šventovės remonto va
jų bei lietuvių parapijos tarybos na
rių papildymą šešiais nariais ir t.t. 
Tikimės gausaus dalyvavimo. Visi 
parapijos rėmėjai iš arti bei toli 
nuoširdžiai kviečiami.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienį popietėje daly

vavo apie 150 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: St. ir A. Krivickai iš 
Sudbury, Ont., L ir V. Jansen iš 
Ann Arbor, Mič., L Muliolis iš Kle- 
velando, A. Jomantienė iš Kauno, A. 
Stankevičius iš Kauno.

— K. Daunys padovanojo LN gra
žų, Lietuvoje pagamintą odinį albu
mą. I. ir V. Jansen padovanojo jų 
žaislų įmonėje pagamintą lokį. Dė
kojame.

— Nuo spalio 11 d. LN valgyklas 
tvarko J. Bubulienė. “Lokyje” jau 
duodami šilti užkandžiai. Nuo spalio 
16 J. Bubulienė tvarkys ir sekmadie
nio popietes.

— Spalio 9 P. Stauskui suėjo 18 
m. Ta proga jo seneliai p.p. Kazlaus
kai LN įnašą papildė $75 iki $100.

— LN nario įnašus sumokėjo: Pet
ras Jakubauskas $100, Paulius Staus
kas $75 (papildė iki $100), A. P. 
$25 (papildė iki $100) ir Rimas Cip
lijauskas $10 (papildė iki $36).

— Lapkričio 6, sekmadienį, 12 v., 
Gedimino Pilies menėje įvyks me
tinis Lietuvių Pensininkų Klubo ba- 
zaras.

— “N. Lietuvos” savaitraščiui 
remti komitetas lapkričio 5, šešta
dienį, 7 v.v., ruošia koncertą - balių. 
Komitetas prašo paaukoti loterijai 
laimikių.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmajai Komunijai registraci

ja ir pirmoji pamoka bus spalio 23 
d. po 10 v. Mišių pas seseles, 57 Syl
van Ave. Tel. 534-5773. Priimami ir 
lietuviškai nekalbantys vaikučiai.

— Sutvirtinimo sakramentui re
gistracija ir pirmoji pamoka — lap
kričio 6 d. po 10 v. Mišių pas seseles. 
Pirmoje pamokoje prašomi dalyvau
ti ir tėvai. Registruojami vaikai, su
laukę 11 metų amžiaus.

— Bendruomeninis atgailos sakra
mentas su privačia išpažintimi — 
spalio 27, 7.30 v.v., šventovėje.

— Pakrikštyta: Sara-Nataša, Dovy
do ir Aidos (Birštonaitės) Blodgett 
dukrelė; Mykolas Jonas Benediktas, 
Arvydo ir Juditos Stonkų sūnus; 
Aleksandras Vitas, Benfedikto ir Re
ginos Ceponkų sūnus.

— Mirusieji: Juozas Adomavičius - 
Adams, 52 m. Paliko žmoną Natali
ją, sūnų Viktorą ir marčią Leonę. 
Jiems gili užuojauta. Reiškiame už
uojautą Liudai Sukauskienci, Lietu
voje mirus jos mamytei Onai Sodai- 
tienei, ir Petrei Naudžiuvienei, Lie
tuvoje mirus jps broliui Juozui Osta- 
chavičiui.

— Spalio 23 d. — misijų sekma
dienis. Antroji rinkliava — misijoms.

— N. Pr. Marijos seserys ir rėmė
jų būrelis kviečia visus atsilankyti į 
arkiv. J. Matulaičio 50 m. mirties su
kakties minėjimą lapkričio 6 d., 5.30 
v.v., Prisikėlimo salėje. Kalbą pasa
kys sės. Ona Mikailaitė iš Putnamo, 
koncertinę dalį atliks sol. Roma Mas- 
tienė. Stalai rezervuojami; auka $10, 
pensininkams ir studentams $6. Bi
lietai gaunami parapijose, pas sese
les ir rėmėjus.

— Parapijos kat. moterų skyrius 
organizuoja uždaras rekolekcijas mo
terims lapkričio 18-20 d.d.

— Arkivyskupijos kunigų semina
re šią savaitę dalyvauja kun. E. Jur
gutis, OFM.

— Jaunimo choro repeticijos vyks
ta tuoj po 10 v. Mišių muzikos studi
joje.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Nek. 
Pr. M. kongr. vyriausią vadovę, už- 
pr. seselės, 8.30 už Aloyzą Kanapką, 
užpr. D. Razulevičius, 9 v. už Juliją, 
Juozą ir Liudą Racevičius, užpr. K. 
B. Čepaičiai, 9.30 už Eleną Astraus
kienę, užpr. J. Maziliauskas; sekma
dienį 8 v. už Kazį ir Edvardą Iva
nauskus, užpr. K. Ivanauskas, 9 v. už 
Oną Stankienę, užpr. K. Juknevičie
nė, 10 v. už Agotą Vainienę, užpr. L. 
V. Balaišiai, 11.30 už parapiją, 7 v.v. 
už Joaną Alksnienę, užpr. M. Levi- 
šauskienė.

A.a. vysk. Francis Allen, To
ronto arkivyskupo pagalbinin
kas, staigiai mirė nuo širdies 
priepuolio spalio 7 d. savo bute. 
Pašarvotas Our Lady of Sor
rows šventovėje iki spalio 12, 
trečiadienio, 2 v.p.p,, šv. Myko
lo katedroje — nuo spalio 12, 
trečiadienio, 3 v.p.p., iki laido
tuvių, t.y. ketvirtadienio 10.30 
v.r. Velionis buvo mielas lietu
vių bičiulis, nekartą dalyvavęs 
jų pamaldose, sakęs pamokslus.

Britanijos karalienė Elzbieta 
su savo vyru Pilypu lankysis 
Kanadoje. Iškilmingas sutiktu
vių balius ruošiamas Otavoje, 
Chateau Laurier viešbutyje, spa
lio 17 d. Iki šiol turimomis ži
niomis, iš lietuvių jin pakviesti 
— KLB pirm. J. R. Simanavi
čius ir prof. Joana Vaštokienė. 
Ta proga bus paminėta 25-rių 
metų karalienės viešpatavimo 
sukaktis.

Ir vėl bus proga pasijuokti — fira Al Hį ®^B B B
Iš Čikagos atvyksta "Antras Kaimas" flUB |wj i-į L;

spalio 15, šeštadieni
ANAPILIO salėje
Pradžia - 7 vai. vakaro Įėjimas — $s.oo

PROGRAMOJE:
a. "Antras Kaimas " 

su nau ja programa

loterija 
c. šokiai

ANAPILIO

TARYBA

Užsakyti stalus pas 
p. Ščepavičienę 
telefonu 766-3726

parapijos auditorijoje
R BILIETU KAINA: 
v suaugusiems $4.00, 
o studentams ir
S pensininkams $2.Gi) RENGĖJAI

TRADICINIAI METINIAI L. S. K.“VYTIS”

SŪKIAI
įvyks spalio 22, šeštadienį, ANAPILYJE

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į Toronto
Ateitininkų Tėvų Komiteto į ~į~ •
ruošiau tradicini [Į (H'(l 1 lj

i
spalio 22, šeštadienį, 7 v. vakaro 
Prisikėlimo

Puikus šokių orkestras, įdomi programa, turtinga 
loterija, stiprūs gėrimai, skanūs užkandžiai

Programą atliks Lietuvos estrados dainininkė
VIOLETA RAKAUSKAITĖ.

Šokiams gros • Bufetas, baras, • Pradžia • Visi 
Kaminsko "Muzika" loterija 7 vai. vakaro kviečiami!

• Bilietų kaina $5, 
studentams ir 
pensininkams $3.

• Stalus galima 
užsisakyti 
skambinant 
J. Budriui 
769-1254

K MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Rugsėjo 22 d. po ilgos ligos li
goninėje mirė Jonas Tumas, 78 m. 
amžiaus. Nuliūdę liko duktė Janina 
su šeima ir sūnus Stasys. Velionis 
į Kanadą buvo atvykęs prieš 49 me
tus. Turėjo daug draugų, kurie jį 
lankė ligoninėje ir gausiai dalyvavo 
laidotuvių Mišiose. Palaidotas šalia 
savo žmonos Otilijos, mirusios prieš 
14 m. Duktės Benienės ir dukterėčios 
E. Valiulienės rūpesčiu, velionies var
du, buvo paruošti pietūs. Nežiūrint 
labai lietingos dienos, laidotuvėse 
dalyvavo apie 100 asmenų.

— Kapinių lankymo dieną klebo
nas kun. dr. Jucevičius pašventino 
mirusių parapijiečių antkapinius pa
minklus Cote de Neigęs kapinėse.

— Spalio 15 d. — šv. Elzbietos 
dr-jos Mišios 6 v.v. Po Mišių — va
karienė narėms ir jų šeimoms.

— Rugsėjo 24 d. Šv. Kazimiero 
parapijoje vedybinių Mišių metu 
susituokė Judita Alanskytė su Rod
ney Brian iš Vankuverio. Vestuvinė 
puota įvyko “Ramada Inn” viešbu
tyje. Jaunoji pora numačiusi įsikur
ti Vankuveryje. S. Sk.
Aušros Vartų parapijos žinios

— Parapijos choras dalyvavo Ka
nados Lietuvių Dienoje Londone, 
Ont. Buvo nuvykęs specialiu auto
busu.

— Metinė parapijos vakarienė — 
lapkričio 12 d.

— Ignui Petrauskui padaryta ope
racija Reddy Memorial ligoninėje 
rugsėjo 29 d.

A.a. Steponas Kęsgailą, Joanos 
Kasperavičiūtės ir Silvestro sūnus, 
mirė nuo trečio širdies smūgio rug
sėjo 29 d. Reddy Memorial ligoninė
je. Liko nuliūdę: žmona Joana Ste
ponavičiūtė, brolis Antanas B. Ko
lumbijoje, broliai — Leonas, Vladas, 
seserys — Genė ir Ona Lietuvoje. 
Velionis buvo pašarvotas J. Wilson 
laidotuvių namuose. Po pamaldų AV 
šventovėje velionis buvo lėktuvu at
skraidintas į Torontą ir palaidotas 
lietuvių kapinėse. Iš Montrealio ve
lionį palydėjo: kun. J. Kubilius, J. 
Kęsgailicnė, Ir. Lukoševičienė, dr. 
P. Lukoševičius, J. ir M. Juodviršiai, 
Taip pat dalyvavo montrealiečiai — 
kun. St. Kulbis, SJ, p.p. Tauterai, 
p.p. Adomaičiai. Atsisveikinimo kal
bas pasakė: KLB pirm. J. R. Sima
navičius, šaulių vardu St. Jokūbaitis, 
“Rūtos” klubo vardu jo pirm. J. 
Adomaitis, artimųjų vardu — dr. P. 
Lukoševičius. Laidotuvių apeigas at
liko kun. J. Kubilius. Baigiant su
giedota giesmė “Marija, Marija” ir 
Lietuvos himnas.

“Rūtos” klubo susirinkimas — spa
lio 19, trečiadienį, šio klubo nariai 
bei narės jau ruošiasi kalėdiniam ba- 
zarui, kuris įvyks spalio 29-30 d.d.

Sol. Violetos Rakauskaitės koncer
tas — spalio 16, sekmadienį, Aušros 
Vartų salėje.

Greita s ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Kredito kooperatyvas “PARAMA”
užbaigė trečią metų ketvirtį su 17.9 mil. dol. balansu. Per šiuos 9 
mėnesius paaugta 3.5 milijono. /Asmeninių paskolų šiais metais iš
duota už $609.000,00 ir nckiln. turto paskolų už $3.466.000,00. Nuo 
spalio 1 d. “Paramoje” pradėjo dirbti nauja tarnautoja M. Zaleskie- 
nė. šiuo metu “Paramoje” yra pakankamai pinigų asm. paskolom 
ir mortgičiams. Nuošimčių palyginimas “Paramos” kr. koop. su kitais 
bankais:

Už asm. paskolas ima 
Už mortgičius — 
Moka už indėlius 

(chequing)
Moka už taup sąsk.

(non-cheq.)
Už spec. taup. sąsk.

Už 1 metų indėlius

“PARAMA”
9.5%
9.25%
6.0% (ketvirčio bal.)

7.0% (mėn. bal.)

7.5% (3 mėn. bal.
sumai nėra ribos)

8.25% (min. $500)

BANKAI
12.5%
10.5 — 10.25%
3.0% (pusmečio bal.)

5.25% (mėn. bal.)

6.75% minimum
$5000 suma) 

7.0% (min. $1000)
TAUPYK IR SKOLINKIS “PARAMOJE”!

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

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas I-me augšte su baldais kamba
rys ir virtuvė. Nerūkančiam vyrui. 
Skambinti tel. 537-9239 Toronte.

MOTERIS norėtų susipažinti su gy
venimo palydovu — rimtu ir gero 
būdo. Amžius 55-65 metų. Suintere
suotus prašau rašyti “T. Žiburių”, 
administracijai, pažymint “Našlei”.

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

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

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

POPIETĖ Dovydaičio
DUODA PASKOLAS:
Asmenines .............
Nckiln. turto .........
Čekių kredito .........
Invcstacincs nuo ....

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas ....
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.
Duoda nemokamą gyvybės opdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

.6.0% 
-. 7.5 % 
.8.5%
8.75% 
8.75%

10.0%
12.0%
10.5%
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I saleje Toronte

• Kęstučio Sušinsko ir Rūtos Voškevi- 
čiūtės įžvalgos, perskaičius monogra
fiją "Pranas Dovydaitis

• Dr. J. Girniaus paskaita: “Dabartinė 
mūsų jaunimo situacija dovydaitinėje 
perspektyvoje"
Meninė programa: Vidos Kazlauskaitės, Lino Rimkaus ir Vito Underio trijulė. 

Programai vadovauja Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė
Kavutė. Įėjimas — $3.00 Rengta —sendraugiai ateitininkai

Bendras baltiečių balius, skir
tas moksliniams darbams pa
remti, ruošiamas spalio 14, 
penktadienį, 7 v.v., Toronto 
“Hilton Harbour Castle” vieš
butyje. Kreiptis: T. Renkauskie- 
nė 978-6357 (namų).

Vilniaus Diena ir Lietuvos 
patriarcho dr. J. Basanavičiaus 
50 m. mirties sukakties prisimi
nimas yra rengiamas KLB Ha
miltono apyl. valdybos Jaunimo 
Centre, Hamiltone, spalio 22, 
šeštadieni. Meninę programos 
dali atlieka Toronto mergaičių 
trio “Vasaros garsai”, o paskai
tą skaito prof. A. Musteikis iš 
Buffalo. Po oficialios dalies bus 
pasilinksminimas. Nuoširdžiai 
kviečiami ir Toronto lietuviai.

Dail. Danguolės Stončiūtės - 
Kuolienės grafikos darbų paro
da bus atidaryta spalio 22, šeš
tadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo Pa
rodų salėje.

Popietę su a.a. prof. Dovydai
čiu rengia Toronto ateitininkai 
spalio 23, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo salėje. Tai bus kar
tu ir knygos apie Dovydaitį su
tiktuvės. Kalbės jos autorius dr. 
Juozas Girnius, “Aidų” žurnalo 
redaktorius iš Bostono. Jo pa
skaitos tema: “Dabartinė mūsų 
jaunimo situacija dovydaitinėje 
perspektyvoje”. Dalyvauti kvie
čiama ir plačioji visuomenė. 
Žiūr. skelbimą.

r
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Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Sevc 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 vasarą 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.

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIŲ NARIŲ

SUSEOOJVI AS
įvyks spalio 16, sekmadienį, 3 v.p.p., 
KARALIAUS MINDAUGO MENĖJE, LIETUVIŲ NAMUOSE 
Bus šie pranešimai: pirmininko, iždininko, parengimų 
komisijos, įstatų ir bingo komisijos, svetainės "Lokys" ir 
personalo priežiūros, remontų komisijos ir visuomeninės 
veiklos komisijos.
LN nariai ir visi lietuviai, norį susipažinti su Lietuvių 
Namų veikla, kviečiami dalyvauti susirinkime. LN 
Atsilankiusieji bus pavaišinti kava ir pyragaičiais, valdyba
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| Dailininkės DANGUOLĖS
I STONČIŪTĖS-KUOLIENĖS

dailės
22-23 |

Prisikėlimo | 
parapijos |

Parodų salėje |
Atidarymas - spalio 22, S 

šeštadienį, 4 vai. po pietų |

Hamiltono mergaičių choro 
“Aidas” koncertas — spalio 23, 
sekmadienį, L. Namuose.

KLB tarybos metinis suvažia
vimas — spalio 29-30 d.d. lietu
vių savininkų viešbutyje “New
port”. Ta proga bus paminėtas 
ir KLB veiklos 25-rių metų su
kaktis. Iškilminga vakarienė 
ruošiama spalio 30, sekmadienį, 
6 v.v., Prisikėlimo salėje.
PHOENIX ARIZONA. Norintieji čia 
įsikurti rašykite man: D. Zakaras, 
1239 E. Las Palmaritas, Phoenix, 
Arizona 85020, USA. Tel. (602) 997- 
5218. Aš mielai padėsiu.

A.a. Stp. Kęsgailos laidotuvių 
proga “TŽ” aplankė jų skaityto
jai p.p. Tauterai, J. Adomaitis 
su žmona, p.p. Ratavičiai.

Pirmosios aukos Pasaulio Lie
tuvių Dienoms. Stasys Kuzmas 
ir Jurgis Strazdas, Toronto LN 
valdybos nariai bei verslininkai 
-visuomenininkai, pirmieji pa
aukojo po $1.000 PLD. Leonar
das Kirkilis, nuolatinis sporto 
rėmėjas, šį kartą pasirodė su 
$500 irgi PLD. Visi trys aukoto
jai savo aukas paskyrė PLS Žai
dynėms. PLD finansų komisija 
reiškia jiems nuoširdžią padėką.

Ilgojo savaitgalio proga “TŽ” 
aplankė vysk. A. Deksnys, grįž
damas Romon iš Kanados Lie
tuvių Dienos. Kartu su juo lan
kėsi kun. dr. J. Gutauskas, kun. 
St. Kulbis, SJ, kun. J. Staškus. 
Taip pat lankėsi montrealiečiai 
p.p. Stropai.

Iš Australijos miesto Hobart, 
Tasmanijos saloje, Toronte lan
kėsi Tadas Surkevičius, ten tu
rįs drabužių krautuvę ir pasiva
dinęs T. Suris. Jis domisi lietu
viška spauda. Lydimas L. Kali
nausko, aplankė ir “Tėviškės ži
burius”.

Prof. Augustino Voldemaro, 
pirmojo Lietuvos ministerio pir
mininko ir užsienio reikalų mi
nisterio, bolševikų kalėjime nu
žudyto, 35 metų mirties minėji
mas - akademija rengiama spa
lio 23, sekmadienį. Programa: 
Toronto Prisikėlimo šventovėje
11.30 v.r. — Mišios už Velionį,
1.30 v.p.p. minėjimas - akademi
ja Toronto Lietuvių Namuose, 
Gedimino Pilies menėje. Po mi
nėjimo skaidrėse bus rodomas 
bolševikų siaubas Lietuvoje. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. Įėjimas — laisva auka 
minėjimo išlaidoms padengti. 
Minėjimą rengia Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są 
jungos Kanados krašto valdyba, 
išrinkta š.m. birželio 18 d. Pa
ris, Ont., įvykusiame suvažiavi
me, pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Stepas Varanka, vicepirm. 
ir atstovas centro valdyboje 
Juozas Dilys, sekr. Jeronimas 
Cicėnas, ižd. Vaclovas Skrebu- 
tėnas, narys Bronius Saplys. 
Valdyba jau pradėjo vykdyti 
vilniečių suvažiavime padarytus 
nutarimus. Ji taipgi numato ko
optuoti valdybon dar keletą as
menų.

O. B. Sergančiai su jauniau
siu sūnum išvyko žiemos sezo
nui į Floridą. Sūnus Vilius bai
gė gimnaziją labai gerais pažy
miais ir šiais metais pradeda 
studijuoti Amerikoj. Viliaus 
brolis Antanas yra baigęs To
ronto universitete inžinerijos 
mokslus ir dirba savo specia
lybėje Toronto apylinkėje. Abu 
broliai yra pasižymėję golfo 
sporte.

Kanados lietuvių solistai — 
Gina čapkauskienė - Butkutė ir 
Rimas Strimaitis sudarė duetą, 
paruošė atitinkamą programą ir 
jau pradėjo lankyti lietuvių ko
lonijas su koncertais. Pirmą 
kartą sėkmingai koncertavo Bos
tone spalio 9 d., akomponuoja- 
mi muz. Cibo. Jų programą su
daro daugiausia duetai iš įvairių 
operų ir lietuvių kompozitorių 
kūrinių. Taip pat jie dainuoja 
ir vieną kitą solo dalykų.

Solistė ROMA MASTIENĖ. Ji kon
certuos Toronte š.m. lapkričio 6 d. 
arkiv. Jurgio Matulaičio 50 metų 
mirties minėjime, kurį rengia N. Pr. 
Marijos seserys Prisikėlimo parapi
jos salėje Nuotr. V. Noreikos

Antanas Šileika, buvęs Š. 
Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungos pirmininkas, dalyva
vęs tautinių šokių grupėje “Gin
taras” ir skautų veikloje, reda
gavęs dvejus metus “TŽ” jau
nimo puslapį “Jaunimo Žibu
riai”, 1976 m. Toronto univer
sitete (Šv. Mykolo kolegijoje) 
baigė anglų kalbos bei litera
tūros studijas bakalauro laips
niu geriausiais pažymiais. Š.m. 
rugsėjo 16 d. išvyko į Paryžių 
gilinti prancūzų kalbos studijų 
Alliance Francaise institute.

Kanados sveikatos bei socia
linės gerovės ministerija yra su
dariusi specialią programą 
“New Horizons”, kuri pensinin
kų grupėms teikia finansinę pa
ramą, jeigu pasiūlomas koks 
nors tinkamas darbų projektas 
iš šių sričių: sporto bei žaidimų, 
rankdarbių, istorijos, kultūros, 
švietimo, socialinių paslaugų, in
formacijos. Tais reikalais reikia 
kreiptis į Ontario srities “New 
Horizons Program” vedėją Ja
mieson J. Dahl, 1243 Islington 
Ave., Room 609, Toronto, Ont. 
M8X 1Y9. Tel. 239-3973. Tuo 
adresu galima kreiptis ir iš pro
vincijos. Telefonu galima skam
binti “collect” 1-416-239-3973.


