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Jaunimo žygis
Mūsų organizaciniame gyvenime vėl švystelėjo džiaugs

mo banga, kai lietuvių jaunimo sąjunga su latviais ir estais 
suorganizavo ir įvykdė didelę dėl žmogaus teisių de
monstraciją Vašingtone. Tam dideliam renginiui Įkūnyti 
padėjo kelios lietuvių organizacijos ir daug pavienių lie
tuvių pinigais ir dalyvavimu. Nors toji demonstracija 
buvo rengiama visų trijų Pabaltijo tautų, didžiąją ir svar
biausią organizavimo darbą atliko bei didžiąją lėšų dalį 
sudėjo lietuviai. Tuo visi džiaugiamės ir didžiuojamės 
savo jaunimu, kuris ryžosi suaktyvinti kovą dėl žmogaus 
teisių komunistinės Rusijos pavergtame Pabaltijy. Su
prantama, kad demonstracija buvo nukreipta prieš rusiš
ką komunistinį imperializmą, prieš daugelio tautų paver
gėją ir išnaudotoją komunistinę Rusiją. Ta demonstraci
ja norėta parodyti, kad į kovą prieš rusišką komunistinį 
pavergėją išeina jaunoji baltiečių karta, kuri bus mažiau 
atlaidi ir pajėgesnė už senuosius, iš rusiško komunistinio 
“rojaus” išbėgusius.

AU BUVO amerikiečių spaudoje rašyta, kad prez. J. 
Carteris, išėjęs kovoti dėl žmogau teisių, išsigando 
rusiškos meškos niurnėjimo, sulėtino savo žingsnius 

ir ėmė rečiau minėti žmogaus teisių pažeidimus ten, kur 
jų daugiausia — komunistinėje Rusijoje, jos satelituose 
ir, žinoma, komunistinėse Azijos valstybėse. Baltiečių 
jaunimas, rengdamas demonstraciją Vašingtone, norėjo 
priminti prez. J. Carteriui ir jo vyriausybei, kad milijonai 
žmonių, komunistinės Rusijos pavergtų, šiandien neturi 
pačių pagrindinių žmogaus teisių, net tų, kurios pami
nėtos komunistinės Rusijos konstitucijoje. Kai prez. J. 
Carteris parašė laišką Sacharovui, milijonai pavergtųjų 
pajuto, kad naujajame pasaulyje, Amerikoje, yra žmogus, 
kuris išdrįso skriaudžiamuosius užtarti ir paguosti. Tad 
visų žvilgsniai ir viltys nukrypo, lyg į ankstyvą saulėtekį, 
į Ameriką, kuri skriaudžiamuosius ir persekiojamuosius 
visada paguosdavo, šiuo metu tos paguodos labiausiai rei
kalingi baltiečiai — lietuviai, latviai ir estai, nes jie ko
munistinės Rusijos valdžios labiausiai skriaudžiami ir per- 
sekiojarmi.

EMONSTRACIJOJE visi kalbėtojai minėjo tik žmo
gaus teises, kurias komunistinis okupantas atėmė iš 
baltiečių, juos vargina, rusina, primeta ateizmą, at

imdamas teisę į religijos ir sąžinės laisvę, draudžia tautines 
tradicijas, niekina jų tautybę ir net jų kalbą. Demonstraci
joje tiesiogiai niekas nereikalavo laisvės Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. Tačiau ir demonstracijos dalyviai, ir JAV vyriau
sybės atstovai, ir Baltieji Rūmai suprato, kad baltiečiai 
reikalauja laisvės, reikalauja atkurti nepriklausomas Pa
baltijo valstybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tam ir de
monstracija buvo rengiama JAV sostinėje — Vašingtone. 
Pavergtųjų baltiečių nuomone, tai esanti JAV vyriausy
bės pareiga, kurios ji neatliko II Didžiajam karui pasi
baigus. Vadovaudamasi Atlanto charta, JAV vyriausybė 
turėjo pasirūpinti visų Europos nusiaubtų ir okupuotų 
valstybių laisve, įsakydama Stalino armijoms grįžti į savo 
prieškarines komunistinės Rusijos sienas. JAV vyriau
sybė to nepadarė, tuo būdu paneigdama teisę į laisvę Lie
tuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, Čekoslovakijai, Bulga
rijai, Rumunijai ir Vengrijai. Todėl JAV vyriausybė yra 
visoms paminėtoms pavergtoms tautoms skolinga. Su
prantama ir natūralu, kad ir baltiečiai primena JAV vy
riausybei tą skolą bei laukia, kada ji bus pradėta mokėti: 
kada JAV vyriausybė pradės spausti komunistinę Rusiją 
pasitraukti iš Pabaltijo ir grąžinti laisvę Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai.

Aktyvesniųjų jaunų demonstrantų dalis nuėjo arti ko
munistinės Rusijos ambasados ir sudegino raudonąją vė
liavą, nes ji daugelio tautų pavergėjos vėliava, todėl ne
turinti teisės kabėti Laisvės krašto sostinėje. M. Stonys

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Nedarbas ir doleris
Paskutinieji Kanados statisti

kos duomenys sudaro nemažą 
dilemą federacinei premjero P. 
E. Trudeau liberalų vyriausy
bei. Rugsėjo mėnesį nedarbas, 
matuojamas sezoniniu masteliu, 
pakilo iki 8,3%, nors bedarbių 
skaičius sumažėjo 40.000 iki 
798.000. Praktiškai tai reiškia, 
kad bedarbių skaičiaus kritimas 
nebuvo pakankamas tam mėne
siui. Tikrąją būklę labiau išryš
kina šiemetinio rugsėjo palygi
nimas su pernykščiu. Tada Ka
nadoje buvo tik 670.000 bedar
bių — 128.000 mažiau nei šie
met. O rugsėjis paprastai būna 
vienu darbingiausių mėnesių. 
Tikroji nedarbo krizė ateina su 
žiemos mėnesiais. Rugsėjo duo
menys taipgi liudija infliacijos 
pakilimą iki 8,4%, kai tuo tar
pu pernai ji tada tesiekė 6,5%. 
Premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė su Antiinfliacinės Tarybos 
pagalba infliaciją šiemet buvo 
užsimojusi sumažinti iki 6%. 
Statistika liudija, kad šio plano 
nebus įmanoma įgyvendinti. Rū
pestį kelia ir kanadiško dolerio 
vertės kritimas pasaulinėje rin
koje. Lyginant su amerikietiš

kuoju, jis šiandien vertas tik 
apie 91 centą. Yra pranašų, tei
giančių dar didesnį dolerio kri
timą — žemiau 90 centų. Atro
do, premjero P. E. Trudeau vy
riausybė, prasidėjus rudeninei 
parlamento sesijai, turės pada
ryti eilę svarbių sprendimų. Ga
limas dalykas, kovojant su ne
darbu teks sumažinti pajamų 
mokesčius, šį žingsnį jau seniai 
siūlo opozicinės partijos ir Ka
nados Darbo Kongresas, prana
šaujantis bedarbių maištą.

Manitobos parlamento rinki
mus netikėtai laimėjo pažangių
jų konservatorių partija su savo 
vadu S. Lyonu, po aštuonerių 
metų išstumdama NDP socialis
tus ir jų premjerą E. Schreyerį, 
pasižymėjusį nemažu asmeniniu 
populiarumu. Naujajame 57-nių 
atstovų parlamente konservato
riai turės 33, NDP — 23, libe
ralai — 1. Labiausiai nukentė
jo liberalai, anksčiau parlamen
te turėję tris atstovus. Šį kartą 
nebuvo išrinktas net ir jų vadas 
Ch. Husbandas. NDP socialistų 
vyriausybė dabar tėra likusi Sa- 
skačevane. Skaudus pralaimėji-

(Nukelta į 8 psl.)

Baltiečių demonstracijoje Vašingtone rugsėjo 24 d. Iš kairės: Pasaulio Latvių Sąjungos pirm. L Spillners, rusų 
disidentas P. Litvinovas, VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, rusu disidentas rašytojas A. Amalrikas A. Dudaravičius

Iškilioji diena Kanadoje
Tūkstantinė dalyvių • Gausus būrys jaunimo • Plačios ir Įvairios programos 

Įspūdingos pamaldos dalyvaujant vysk. A. Deksniui ir 10 kunigų • Jaunimo simpoziumas

E. DANILIŪNAS
Įžanginiai renginiai

Renginiai vyko pagal nusisto
vėjusią ir daugumai patogiau
sią tvarką. Penktadienio vaka
rą įvyko jaunimo susipažinimo 
šokiai jaukioje Plumber’s salė
je, šeštadienio rytą — Kanados 
L. Jaunimo Sąjungos posėdžiai. 
Pagrindinis dalykas buvo sim
poziumas tema “Kritiškas žvilgs
nis į lietuvių įsijungimą į Ka
nados visuomenės gyvenimą”. 
Tarp jaunimą sveikinusių buvo 
ir svečias iš Europos vysk. A. 
Deksnys, raginęs laisvame kraš
te gyvenantį jaunimą nepa
miršti kenčiančios tėvynės ir 
stengtis padėti ten esantiems 
broliams.

Simpoziumo metu išryškėjo 
dvi nuomonės: vieni sakė, kad 
reikia įsilieti į Kanados visuo
menę, neprarandant lietuvišku
mo (buvo balsų ir už visišką su
siliejimą su kanadiečiai?, esą 
lietuviškumas trukdąs karje
rai), kiti gi tvirtino, kad ge
riausias kelias išsaugoti lietu
viškumui yra laikytis visai at
skirai.

Baigiamajame žodyje vysku
pas pastebėjo, esą jo patyrimas 
rodo, kad lietuviškumas karje
rai tikrai nekenkia. Kaip ryškų 
pavyzdį jis nurodė labai lietu
višką asmenį dr. Z. Danilevičių^ 
kuris yra Amerikos gydytojų 
profesinio žurnalo redakto
rius. Nors jaunimas, atrodo, 
neįstengė padaryti aiškaus 
sprendimo, bet moderatorė R. 
Lukoševičiūtė pastebėjo, kad 
gal vysk. Deksnio baigiamasis 
pareiškimas ir atstovauja iš 
simpoziumo išplaukiančiai išva

dai. Plačiau apie simpoziumą 
parašys pats jaunimas.

Numatytos krepšinio rungty
nės dėl susidėjusių aplinkybių 
negalėjo įvykti ir buvo iš anks
to atšauktos.

šeštadienio vakarą įvyko di
dysis susipažinimo balius vie
noje iš didžiausių Londono sa
lių “Progress Building”, daly
vaujant 800 tautiečių. Didžiau
sias jo pliusas — jaunimas 
skaičiumi pralenkė senimą, nes 
jo čia buvo arti 600! Baliaus 
metu buvo platinamas LD leidi
nys, redaguotas L. Keraitės- 
Dragūnienės (viršelis — kun. 
J. Staškaus).

Pamaldos bazilikoje
Sekmadienį 2.30 v.p.p. įvy

ko įspūdingos pamaldos Šv. 
Petro bazilikoje. Mišias konce- 
lebravo vysk. A. Deksnys su 10 
kunigų. Dalyvavo apie 1000 tau
tiečių. Giedojo Montrealio Auš
ros Vartų choras, vad. M. Roch, 
ir sol. V. Verikaitis. Jų galin
gus balsus sustiprino švento
vės (beveik visiškai užpildytos 
šventės dalyviais) gera akusti
ka. Tikrai buvo stiprus ir di
dingas įspūdis, o ypač tada, kai 
visos “Aido” choristės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
ilga eile ėjo Šv. Komunijos. Po
ra vietos vaikučių priėmė pir
mąją Komuniją. Gražų ir iškil
mių nuotaiką atitinkantį pa
mokslą pasakė pats vyskupas, 
pabrėždamas tikėjimo reikšmę 
tautai Lietuvoje ir išeivijoje. 
Po pamaldų visi nuskubėjo ap
žiūrėti meniškų nuotraukų pa
rodos koncerto patalpose.

Oficialioji dalis ir koncertas
Plačios programos koncertas 

įvyko vienos iš moderniškiau
sių Londono mokyklų — Saun
ders Secondary School — la
bai patogioje salėje. Programą 
atliko dvi solistės, du chorai’ ir 
keturios taut, šokių grupės. I. 
Černienė padainavo lietuviškų 
dainų ir vieną Rossini ariją, o 
V. Rakauskaitė, jauna viešnia 
iš Europos, 1976 m. atvykusi 
iš Lietuvos į Vakarus, padaina
vo estradinių dalykų. Hamilto
no “Aidas” su solistu Verikai- 
čiu, jam vadovavusiu, ir M. 
Roch vadovaujamas Montrealio 
Aušros Vartų choras atliko ke
liolika lietuviškų dainų. Solis
tei Černienei ir chorams meist
riškai akompanavo J. Govėdas. 
Dalyvavo šie taut, šokių viene
tai: Hamiltono “Gyvataras”, va
dovaujamas G. Breichmanie- 
nės, Toronto “Atžalynas”, vad. 
S. Martinkutės - Leparskienės, 
Windsoro “Neris”, vad. E. Sta- 
nevičiūtės-HoImes, ir Londono 
“Baltija”, vad. D. ir M. Chai- 
nauskų. šokiams akompanavo 
Londono “Atspindžių” orkest
ras. Koncertą lietuvių ir anglų 
k. pranešinėjo L. Keraitė-Dra- 
gūnienė. Programą koordinavo 
R. Vilienė. Nors koncertas už
truko net tris valandas, bet nuo
bodžiauti neteko, nes buvo la
bai įvairi ir gerai sustatyta pro
grama. žiūrovai kėlė progra
mos atlikėjams vieną po kitos 
ovacijas.

Kitchenerio televizijos stotis 
pirmadienio vakarą per žinias 
perdavė gražiai nufilmuotą Aš- 
tuonytį ir pridėjo, kad lietuviai 
sugeba rengti ne tik masines 
demonstracijas, prisimindami 
deportacijas ir reikalaudami

(Nukelta į 4-tą psl.)

NORVEGIJOS PARLAMENTO NOBELIO PREMIJŲ KOMITE
TAS PASKYRĖ dvi $140.000 vertės taikos premijas: 1976 m. — 
airėms Betty Williams ir Mairead Corrigan, 1977 m. — Londone 
centrą turinčiai organizacijai “Amnesty International”. Katalikės 
B. Williams ir M. Corrigan 1976 m. vasarą įsteigė taikos sąjūdį 
Š. Airijoje užbaigti protestantų ir katalikų susikirtimams. Joms 
pavyko suorganizuoti keletą masinių demonstracijų, sutelkiant 
abiejų grupių nuosaikesnį elementą. Norvegijos spauda jau 1976 
m. sąjūdžio steigėjom parūpino skaitytojų suaukotą $340.000 
premiją. Pinigai buvo panaudoti našlaičių šalpai, darbo parūpini- 
mui, pilietinio karo nuostolių pašalinimui. Tarptautinę organiza
ciją “Amnesty International” 1961 m. įsteigė britas advokatas 
Peter Benson, o jai dabar vado-»---------------------------------------
vauja Martin Ennals. Organiza-
cija turi apie 100.000 narių 78- 
niose valstybėse. Pagrindinį dė
mesį ji skiria politinių kalinių 
išlaisvinimui, jų bei jų šeimų 
globai. “Amnesty Internatio
nal” sąrašuose dabar yra apie 
4.000 politinių kalinių įvairio
se pasaulio valstybėse. Organi
zacija iš tikrųjų rūpinasi ne 
taikos, o žmogaus teisių reika
lais. Taikos premijos paskyri
mas sustiprins jos prestižą, 
žmogaus teises paversdamas 
taikos siekių pagrindu.

Kova už teises
Belgrado konferencijoj, svars

tančioje Helsinkio susitarimų 
įgyvendinimą, dėmesio centre 
tebėra žmogaus teisės. Dėl jų 
kėlimo sovietų delegacijos va
dovas J. Voroncovas laisvųjų 
valstybių delegatus apkaltino 
beprasmiška propaganda. Nors 
konkrečiai valstybės nebuvo 
paminėtos, visiems yra aišku, 
kad šis kaltinimas pirmiausia 
skiriamas JAV. Amerikiečių 
delegacijos vadovas A. Gold- 
bergas, atmetęs sovietų kaltini
mą, pradėjo dar aštresnį puoli
mą, primindamas komunistams 
išskirtas šeimas. Jo duomeni
mis, vienoje komunistinėje vals
tybėje yra 2.700, kitoje 2.000 
asmenų, norinčių išvykti į JAV 
pas savo šeimos narius. A. Gold- 
bergas pabrėžė, kad tūkstančiai 
tokių asmenų negauna išvyki
mo vizų, o kiti net nedrįsta jų 
prašyti dėl valdžios daromo 
spaudimo. Jis taipgi priminė 
Sovietų Sąjungai bei kitom ko
munistinėm šalim kalinius, per
sekiojamus dėl politinių ir reli
ginių įsitikinimų, Vakarų pa
saulio radijo laidų trukdymus, 
neįsileidimą vakarietiškos spau
dos, turistams taikomus suvar
žymus.

Derybų planas
Izraelio premjero M. Begino 

ministerių kabinetas patvirtino 
provizorinį planą Ženevos kon
ferencijai, paruoštą Vašingto
ne įvykusiame prez. J. Carte- 
rio, valstybės sekretoriaus C. 
Vance ir užsienio reikalų mi- 
nisterio M. Dayano susitikime. 
Nors buvo nutarta detalių ne
skelbti, jas atskleidė M. Daya
nas pokalbiuose su žurnalistais. 
Pradiniuose konferencijos po
sėdžiuose pasisakoma už jungti
nę arabų šalių ir palestiniečių 
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Baltijos valstybių himnai Vašingtone

Jauno korespondento pranešimas apie demonstraciją
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Rūta šiūlytė apie sudominimą lietuvių literatūra
Kokie išvyksta, žinome, kokie grįžta, neaišku

Išeivių kelionės į okupuotą Lietuvą ir jų elgsena
Istoriniai žemėlapiai pasakoja

P. štuopis apie žemėlapių panaudojimą informacijai

delegaciją. Atskiruose komite
tuose Izraelio atstovai tarsis su 
Egipto, Jordanijos, Sirijos ir 
Libano atstovais. Svarstant va
karinės Jordano pakrantės ir 
Gazos juostos reikalus, be pa
ties Izraelio, derybose dalyvaus 
Jordanija, Egiptas ir palestinie
čiai. Į šias derybas taipgi galės 
įsijungti ir Libanas. Derybų 
pagrindu patvirtinamos Jung
tinių Tautų rezoliucijos nr. 224 
ir nr. 338. Plano detalės galės 
būti pakeistos, kai paaiškės 
arabų šalių reakcija.

Pabėgo du čekai
Du jauni čekai, priklausan

tys pagalbiniam aerodromo 
personalui, nukreipė iš Karlo
vy Varų Prahon skridusį kelei
vinį “JAK-40” lėktuvą ir pri
vertė pilotą nusileisti Frank
furte. Čia jie pasiprašė politi
nės globos, bet, atrodo, bus tei
siami dėl lėktuvo keleiviams 
sudaryto pavojaus. Tai yra jau 
šeštas sėkmingas čekoslovakų 
pabėgimas V. Vokietijon pa
grobtu lėktuvu. V. Vokietija 
lėktuvus grąžina, pabėgėlių 
neišduoda, bet juos nuteisia ka
lėti keletą metų.
Nepavykęs skrydis
Sovietų Sąjunga po 24 valan

dų susigrąžino žemėn ervėlaivį 
“Sojuz 25” su kosmonautais V. 
Kovalenkovu ir V. Riuminu. 
Numatyto susijungimo su erd
vių laboratorija “Saliut 6” bu
vo atsisakyta, šiuo skrydžiu 
greičiausiai buvo norima pami
nėti “Sputniko” dvidešimtmetį 
ar Spalio revoliucijos šešiasde
šimtmetį. Vakariečiai daro iš
vadą, kad susijungimo teko at
sisakyti dėl ribotų erdvėlaivio 
kuro atsargų, nepavykus priar
tėti prie laboratorijos pirmuo
ju bandymu. Sovietų raketos į 
erdves tegali iškelti 7 tonų kro
vinį, o amerikiečių — 140 to
nų. Skrydžiuose į mėnulį ame
rikiečių krovinio riba yra 50 
tonų. Nuo 1971 metų sovietai 
turėjo jau penkis nesėkmingus 
skrydžius, kurių vienas baigėsi 
tragiška trijų kosmonautų mir
timi. Kalifornijoje šiuo metu 
sėkmingai vykdomi į lėktuvą 
panašaus “Enterprise” erdvė
laivio baidymai. Juo 1981 m. 
bus pradėti amerikiečių astro
nautų skrydžiai į erdvių labora
torijas. “Enterprise” erdvėlai
vis žemėn grįš kaip lėktuvas.
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Seinų lietuvių byla
Atsakymas Seinų lietuvių laiško autoriams

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

PREL. L. TULABA
Platus straipsnis, išspausdin

tas šio laikraščio skiltyse 1977. 
IX. 22, vėl kelia naują polemi
ką dėl Seinų lietuvių religinio 
aptarnavimo. Šį kartą polemika 
nukreipta ne tiek į vyskupą, 
kiek į mane. Atrodo, kad aš 
už visus kalčiausias, nes drįsau 
pareikšti savo nuomonę apie 
nesėkmingas lietuvių kovas 
prieš Lomžos vyskupą Šasi-, 
nowskj. Straipsnio autorius pa
tį straipsnį būtų padaręs įtiki
namesni, jei būt1! pasirašęs sa
vo pavarde, o ne dangstęsis ta
riamai visų už tikėjimą kovo
jančių lietuvių vardu. Bet tai 
jo reikalas. Aš iš savo pusės, 
nesileisdamas į bergždžią pole
miką, noriu padaryti keletą pa
stabų.

1. Nors straipsnyje reiškia
ma abejojimų dėl mano turimų 
informacijų apie tikrą padėtį 
Seinuose, drįstu pakartotinai 
teigti, kad esu pakankamai ge
rai informuotas, ir tai iš įvai
rių šaltinių. Nesu tiek naivus, 
kad tikėčiau vien tam, ką suži
nau iš Lomžos.

2. Piktinamasi, kam aš esu 
pareiškęs, kad triukšmaujan
čių lietuvių tarpe yra komunis
tinių agentų. Nors tai ir nepa
tinka straipsnio autoriui, deja, 
turiu pakartoti tą patį: taip, 
triukšmaujančių tarpe yra ko
munistinių agentų, kuriems ne 
tikėjimas rūpi, bet kėlimas ne
santaikos ir nustatymas žmo
nių prieš vyskupą. Juk šitai ryš
ki ir iš paties straipsnio. Mat, 
grasoma, jei Seinuose nebus 
leidžiama lietuviams turėti pa
maldų bazilikoje, tai jie pada
rysią, kad Lietuvoje lenkams 
nebūtų leidžiama turėti lenkiš
kai pamaldų. Ir teigiama, kad 
jie tai galį padaryti. Kokie tad 
teigėjo ar teigėjų santykiai su 
komunistine vyriausybe Lietu
voje?!

3. Klausiama, ar aš per dvi
dešimt metų esu ką laimėjęs 
Seinų lietuviams? Atsakau: taip, 
esu laimėjęs. Juk gauta bažny
tėlė, kurioj laikomos lietuviškos 
pamaldos. Deja, ilgą laiką šią 
bažnytėlę ir pamaldas kaikurie 
lietuviai boikotavo ir kurstė ki
tus boikotuoti. Teko raminti 
geros valios žmones, nurodant 
ir prašant priimti, ką duoda, bet 
prašyti vis daugiau. Malonu, 
kad straipsnio autorius dabar 
jau sutinka, jog turėti savą 
bažnyčią Seinuose būtų gera, 
jei ji būtų skirta pilnam parapi
jiniam aptarnavimui. Manau, 
kad galima šito prašyti vysku
pą. Aš iš savo pusės visa šir
dimi užtarsiu šį prašymą pas 
vyskupą, ir nėra negalima, kad 
atsakymas bus teigiamas. Pa
čią bažnytėlę bus galima padi
dinti.

Straipsnio autorius nemini, 
kad vyskupas atremontavo kop
lyčią žagariuose, kur sekmadie
niais lietuviai turi savo pamal
das. Vadinasi, vyskupas ne
draudžia, bet leidžia ir rūpina
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si, kad, kur galima, lietuviai tu
rėtų pamaldas savo kalba. Tai 
pagaliau pripažįsta ir straips
nio autorius, pastebėdamas, kad 
lietuviai turi pamaldas savo kal
ba Punske ir Smalėnuose. Jei
gu Seinuose neleidžiama bazili
koje turėti lietuviškų pamaldų, 
tai tam yra įvairių priežasčių, 
kurios nebūtinai priklauso nuo 
vyskupo nenoro, bet daugiau 
nuo vietinių sąlygų, o ypač nuo 
klebono priešingo nusistatymo, 
nors jis yra lietuviškos kilmės.

Vidugiriuose vyskupas nori 
įsteigti naują lietuvišką parapi
ją, bet, deja, iš lietuvių nesu

laukia reikiamos paramos. Tu
rėti Vidugiriuose naują lietu
višką parapiją nieku būdu ne
reikštų, jog lietuviai turėtų at
sisakyti lietuviškos bažnyčios 
Seinuose.

4. Buvau ir esu nuomonės, 
kad reikia atsiminti Kristaus 
pasakytą palyginimą apie val
dovą, kuris rengiasi į kovą. Iš
mintingas valdovas apskaičiuo
ja, ar begalės atsilaikyti su 
maža kariuomene prieš daug 
galingesnį priešą. Apskaičiavęs, 
jog negalės kovos laimėti, nu
sprendžia tartis ir taikytis. 
Straipsnio pabaigoje metamas 
šūkis, esą prieš lenkus lieka tik 
kova, primena Don Kichotą ir 
jo kovą su malūnais.

“Kronikos” vertimai
LKRŠ Rėmėjų Sąjunga lei

džia “LKB Kronikos” knygas 
lietuvių kalba ir rūpinasi verti
mais į svetimas kalbas. Šiemet 
išleido “LKB Kronikos” trečią 
tomą lietuvių kalba, o kitais 
metais išleis ketvirtą tomą. Vi
sos iki šiol gautos “Kronikos” 
yra išverstos į vokiečių ir italų 
kalbas ir leidžiamos knygomis.

LKRŠ Rėmėjų Sąjungos val
dyba leidžia “LKB Kronikos” 
knygas ispanų ir anglų kalbo
mis. Lojolos universitetas Čika
goje davė savo vardą, t.y. lei
džiamose knygose bus parašyta, 
kad leidžia Lojolos universite
tas. Tačiau “LKB Kronikos” 
redagavimu, spausdinimu, pla
tinimu ir finansų organizavimu 
turi rūpintis LKRŠ Rėmėjų Są
junga.

Norima “LKB Kronikos” kny
gas ispanų ir anglų kalbomis 
plačiai paskleisti Ispanijoje, 
Pietų Amerikoje, Amerikoje, 
Kanadoje, Anglijoje, Airijoje, 
Australijoje, Naujojoje Zelan
dijoje, jas išsiuntinėjant biblio
tekoms, universitetams, spau
dai, radijo ir televizijos stotims, 
vyskupams, vienuolynams, di
džiosioms organizacijoms, žy
miesiems asmenims, valdžios 
žmonėms, Jungtinių Tautų de
legacijoms, kitų valstybių dip
lomatams ir tarptautinėms or
ganizacijoms. Jų išleidimas ir 
platus paskleidimas pareika
laus labai didelių sumų lėšų. 
Laukiama iš lietuvių visuome
nės stiprios finansinės paramos 
(LK Religinės šalpos Rėmėjų 
Sąjunga, 6825 So. Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60629, USA).

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

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės
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ZECHARJA CĖSNA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nobelio premijos laureatas 
rašytojas Aleksandras Solženici- 
nas savo išsamiame veikale “Gu
lago salynas” tvirtina, esą, Sta
linas ketino “gydytojus - nuody
tojus” viešai pakarti Maskvoje 
Raudonojoje aikštėje. Pagal iš 
anksto numatytą planą egzeku
cijos dieną Maskvoje ir kituose 
Tarybų Sąjungos miestuose tu
rėję įvykti gerai organizuoti 
“stichiniai” pogromai. “Kilnio
ji” tarybinė vyriausybė, norė
dama apsaugoti savo piliečius 
žydus nuo rūstaus rusų tautos 
pasipiktinimo, ketinusi ištremti 
juos į tolimus Sibiro rajonus. 
Sunku pasakyti, ar Solženicinas 
teisus, bet vilniečiai geležinke
lininkai mane įtikinėjo, esą to
mis dienomis iš tikrųjų buvo pa
ruošti prekiniai vagonai, specia
liai pritaikyti žmonių trėmimui. 
Kaip žinoma, Stalinui mirus, 
maskviečiai gydytojai buvo rea
bilituoti, ir klastingas rusų šo
vinistų planas liko neįgyvendin
tas.

Reikia pripažinti, kad antižy
diška kampanija Lietuvoje ne
buvo tokia arši, kaip Rusijoje. 
Yra svarių įrodymų, kad LKP 
CK pirmasis sekretorius Anta
nas Sniečkus bei kiti Tarybų 
Lietuvos partiniai ir valstybi
niai vadovai kiek galėdami slo
pino aistras. Jų galimybės, de
ja, buvo labai ribotos. Centrali
zuotoje Stalino imperijoje visi 
privalo žaisti populiarų lietuvių 
liaudies žaidimą “Jūs, vaikeliai, 
taip darykit, kaip tėvelis daro”. 
Jei Maskvoje yra žydų-kenkėjų, 
jų, be abejonės, yra ir kitur, o 
jei nėra, tai privalu juos išpai
šyti.

Dirbau tuo metu Suvalkų Kal
varijos rajono laikraštyje re
dakcijos sekretoriaus pareigose. 
Buvau vienintelis žydas šiame 
nuošaliame miestelyje ii- tuo pa
čiu „ vienintelis kandidatas į 
“Džointo” agentus. Jutau grės
mingai artėjantį pavojų. Nei iš 
šio, nei iš to bičiuliai ir bend
radarbiai ėmė manęs šalintis, 
nustojo kvietę į gimtadienius, 
vardines ir šiaip pobūvius. Vi
sokios įstaigos staiga ėmė “pa
miršti” įtraukti mane į Įvairias 
komisijas, kurių šiaip visada 
apstu. Tapau perdėtai atsargus, 
vengiau kalbų, ginčų, bijojausi 
provokacijų. Bet visko iš anks
to nepramatysi. 1953 m. kovo 5 
d. mirė Stalinas. Buvau atsakin
gas už gedulingo laikraščio nu
merio išleidimą, nes redaktorius 
kaip tyčia (?!) tuo metu buvo iš
kviestas į Vilnių. Nepaprastai 
kruopščiai skaičiau korektūri
nius puslapius, be to, mano nu
rodymu juos skaitė visi redak
cijos darbuotojai. Apie ketvirtą 
valandą ryto pasirašiau numerį 
platinti ir, vos kojas vilkdamas, 
grįžau namo. Po kokio pusvalan
džio spaustuvės mašinistas Vin
cas širvinskas išsigandęs įsi
veržė į mano namus.

— Bėda, sekretoriau, pralei
dome korektūros klaidą. Milici
ja konfiskavo visą tiražą.

Kaip jie per pusvalandį rado 
klaidą, man iki šiol neaišku. 
Mes sėdėjome visą naktį. Taip 
iki šiol neaišku, kas šią nelem
tą klaidą rado ir taip skubiai iš
kvietė miliciją. Palikime šiuos 
klausimus be atsakymo. Skubiai 
ištaisėme klaidą ir atspausdino
me gedulingą numerį, pavėlavę 
vos valandą. Klaida tikrai men
ka: datoje 1953. III. 5 rymiško
je skaitlinėje nulūžo (ar kas 
nors atitinkamos įstaigos papra
šytas nulaužė) vieną “I”. Vadi
nasi, numarinome visų tautų 
“tėvą ir mokytoją” mėnesiu 
anksčiau — 1953 m. II. 5.

Ta proga reikėtų pasakyti, 
kad korektūros klaidų, iškrei
piančių tekstą, pasitaiko, ir nie
kas už jas pagyrimų negauna. 
Viename rajono laikraštyje ant
raštėje “Mes negalime Lenino 
užmiršti” paskutiniame žodyje 
buvo praleista “r” raidė. Gar
siai skaitoma antraštė, žinoma, 
skambėjo kurjoziškai. Skanda
las buvo grandiozinis. Valstybės 
saugumo organai visdėlto ne
įžiūrėjo šiame įvykyje sąmonin
gos ideologinės diversijos.

* * *
Kovo šeštosios rytą suėmė be

veik visus redakcijos ir spaustu
vės darbuotojus. Į pavakarę 
juos paleido. Visi tyli, žvilgsnius 
į žemę subedę, tik korektorė 
Gražina M. rado reikalą man pa
šnibždėti:

— Tardytojas ne tiek klaida, 
kiek jumis domėjosi.

Vienuoliktą valandą vakaro 
pats valstybės saugumo Kalva
rijos rajono skyriaus viršinin
kas kapitonas Dzidorius Jocius 

paskambino man ir, labai man
dagiai atsiprašęs už sutrukdy
mą tokiu vėlyvu laiku, paprašė 
užsukti valandėlei. Užėjau, kur 
dingsi. Išėjau iš ten apie šeš
tą valandą ryto, aiškiai suvok
damas, kad paskutinį kartą ma
tau brėkštantį dangų ne pro 
grotas. Man buvo pasakyta, kad 
tardymas tęsis ilgai ir man ne
valia išvykti iš Kalvarijos.

Į ką kreiptis, kas gali man 
padėti? Buvau vienui vienas. 
Nevedęs, tėvai ir visi giminės 
žuvo... gete. Net siuntinio į 
lagerį niekas neatsiųs.

Pasibeldžiau į gydytojo A.B. 
duris. Pamatęs mano veido iš
raišką, gyd. A.B. viską suprato. 
Visų pirma mane pagirdė stip
ria kava. A.B. ir jo žmona, su 
didele užuojauta išklausę mano 
pasakojimo, bandė mane pa
guosti.

— Dabar svarbiausia, — pra
bilo A.B., — laimėti laiką. Sta
linas mirė, gal gi kas nors pa
sikeis į gerą pusę. Patariu gul
ti į ligoninę.

— Jie savo auką ne tik iš li
goninės, bet ir iš kapo išlups.

— Tai tiesa, — A. B. palin
gavo galva, — bet biurokratinė 
procedūra gana paini. Areštą 
ligoninėje sankcionuoja tik res
publikos prokuroras. Be to, 
prie sankcijos reikia pridėti 
medicininę išvadą. Jocius turės 
specialiai valdininką komandi
ruoti į Vilnių. Reikia pastangų, 
ir tai nemažų. Vilniuje žmonės 
irgi darbu perkrauti. Tu ne vie
nintelis žydas, kurį reikia pa
sodinti. Raganų medžioklė vyks
ta visoje šalyje. Galimas daly
kas, kad Jocius nutars palauk
ti, kol sugrįši iš ligoninės. Juk 
tu jam niekur nedingsi.

Gyd. A.B. pamokė mane, 
kaip simuliuoti skrandžio opą. 
Su jo nukreipimu tą patį rytą, 
niekam nieko nepasakęs, išvy
kau į Kauno klinikas. Prasivo- 
liojau ligoninės lovoje daugiau 
kaip mėnesį ir ėmiau lėtai 
“sveikti” tik po to, kai Mask
vos gydytojai buvo pilnai reabi
lituoti. Politinė kampanija 
prieš žydus tam sykiui pasibai
gė. Grįžau į Kalvariją tarsi nie
ko dėtas. Tarp “bičiulių”, spau
džiusių man rąpką pasveikimo 
proga, buvo ir kapitonas Dz. 
Jocius.

IV. Įveikti barjerai
Stalinas mirė. Gaivūs vėjai 

padvelkė visoje Tarybų Sąjun
goje. Po ilgos ir atšiaurios žie
mos prasidėjo atodrėkis ... Vil
tys ir svajonės, kur jūsų saldy
bė? Tūkstančiai, dešimtys tūks
tančių žmonių ėmė grįžti iš 
trertities ir lagerių. Stalinas dar 
buvo dievas, bet jo žynius ir 
inkvizitorius jau pradėjo vyti 
lauk (jų tarpe ir kapitoną Dzi
dorių Jocių). Maskvoje sušaudė 
Beriją. Kai ima šaudyti bude
lius, žmonės pradeda tikėti ge
resne ateitimi.’

Lietuvoje “atodrėkis” reiškė
si tautiniu atgimimu. Knygy
nuose pasirodė V. Krėvės-Mic
kevičiaus, Kazio Borutos, Anta
no Miškinio ir kitų “uždraustų” 
rašytojų knygos. Studentai ren
ka parašus po peticija, kurioje 
reikalaujama Vilniuje pastatyti 
Didžiajam kunigaikščiui Gedi
minui — Lietuvos sostinės įkū
rėjui — paminklą, nes Maskvo
je kunigaikščiui Jurijui Dolgo- 
rukiui (Maskvos įkūrėjui) Ta
rybų valdžia jau seniai pastatė 
paminklą. Tačiau “quod licet 
Jovi, non licet bovi”. Peticija 
buvo atmesta ir jos iniciatoriai 
pasmerkti. Pagal laiką tai suta
po su Vengrijos sukilimu. Čia 
pat ir Vėlinės . .. Vilniuje ir 
ypač Kaune kilo garsiosios stu
dentų riaušės, negailestingai 
nuslopintos. Tiesa, masinių re
presijų nebuvo, tačiau vienas 
kitas smarkesnis studentas bu
vo pašalintas iš augštosios mo
kyklos ir tučtuojau pašauktas 
į kariuomenę.

* * *
Tautinis atgimimas Lietuvo

je, deja, neapsiėjo be antise
mitinių recidyvų. Ant Vilniaus 
universiteto centrinių rūmų sie
nų akis badė šūkis: “Rusai, neš- 
dinkitės lauk, o su žydais pa
tys susidorosime!” Vilniaus uni

AtA 
Juozui Adomavičiui

mirus, žmonai NATALIJAI, jos šeimai ir visiems 

giminėms liūdesio valandoje gilią užuojautą 

reiškia —
Angelė ir Petras 

Česnuliai

versiteto atlietuvinimo metu 
buvo atleisti ne tik rusai pro
fesoriai, bet ir žydai, dėstę savo 
dalykus lietuvių kalba. Ir visa 
tai po gydytojų bylos! Mes, Lie
tuvos žydai, tarytum atsidūrė
me tarp girnų. Ir vieni mūsų 
nekenčia, ir kiti uja. Už ką? 
Nemažai žydų buvo sukrėsti. 
Vadinasi, jei ne ortodoksinis 
komunizmas, skelbiantis “tau
tų draugystę”, mūsų jau seniai 
nebūtų buvę.

šią tezę patvirtino ir sukili
mas Vengrijoje, nukreiptas 
prieš komunizmą ir rusiškąjį 
neokolonijizmą. Bet, susimilda
mi, kodėl gi Vengrijoje tuo pa
čiu metu vyko ir žydų pogro
mai? Kodėl gi Plungėje kilo žy
dų pogromas? Nepamirškime, 
kad Tarybų Sąjungos vyriausy
bė, Chruščiovo vadovaujama, 
užėmė griežtą antiizraelišką po
ziciją, reikalaudama Izraelio ka
riuomenės išvedimo iš Sinajaus 
pusiasalio (1956-57 m.m.). An- 
tiizraeliškos karikatūros tarybi
nėje spaudoje, nenutrūkstamas 
Izraelio plūdimas Jungtinių 
Tautų Organizacijoje, Chruš
čiovo bičiuliavimasis su Nase- 
riu — argi visa tai neturėjo 
paveikti šūkio “O su žydais pa
tys susidorosime” autorių? Čia 
jau Ahasveras žydo enkavedis
to, tremiančio lietuvius į Sibirą, 
vaidmenyje nieko dėtas. Argi 
judofobija — biologinis reiški
nys, būdingas lietuvių tautai? 
NE! ir dar kartą NE!

* * *
1962 m. pavasarėjant sek

sualinis maniakas išprievarta
vo ir pasmaugė Vilniuje ketve
rtų metų mergaitę lietuvaitę. 
Miestas buvo įelektrintas iki 
maksimumo. Gandai, esą žydai 
papjovė mergytę macams, skli
do.po visą Lietuvą. Lietuvos ra
dijas ir televizijos komitetas, 
kuriame tada dirbau, gavo ke
letą šimtų laiškų su klausimu, 
ar žydai iš tikrųjų vartoja krikš
čionių kraują macams. Galiau
siai išaiškėjo, kad seksualinis 
maniakas buvo lietuvis (Petryla 
— jo pavardė; nusižudė, prisi
pažinęs prieš mirtį savo moti
nai). Aistros atslūgo. Kas gi 
būtų atsitikę, jei seksualinis 
maniakas būtų buvęs žydas? 
Juk ir žydai gali sirgti psichi
nėmis ligomis. Mano gera bi
čiulė ir bendradarbė Jonė to
mis pogrominės isterijos dieno
mis visiškai nuoširdžiai mane 
paklausė:

— Šnekalas apie krikščionių 
kraujo naudojimą macams, ži
noma, nieko bendro neturi su 
žydų religija, oficialiai visame 
pasaulyje pripažinta. Tačiau 
gal visdėlto yra kažkokia sek
ta. fanatiška, slapta, seniai at
skilusi nuo judaizmo, kuri nau
doja kraują macams? Juk nėra 
dūmu be ugnies ...

Pažįstu Jonę seniai. Drauge 
studijavome Vilniaus universi
tete, istorijos-filologijos fakul
tete. Tikrai žinau, kad ji nean- 
tisemitė. Bet pajutau jos balse 
tokį gilų nepasitikėjimą, tokį 
įtarumą ... Net negera pasida
rė. Savo dienoraštyje randu to
kį įrašą, padarytą tą pačią die
ną: “Jeigu plačių pažiūrų inte
ligentės moters sieloje įsišakni
jęs toks nepasitikėjimas ir įta
rumas, kas gi belieka norėti iš 
paprastų tamsių žmonių? Ne
jaugi barjeras, skiriantis “sa
vuosius” nuo “svetimųjų” ne
įveikiamas amžiams?”

Beje, Jonė teisi — nėra dū
mų be ugnies, šnekalas apie 
kraujo vartojimą macams turi 
istorines šaknis. Tuo kaltino 
pirmuosius Romos krikščionis, 
nes šv. Mišių metu paplotėlis 
(panašus į macą) ir vynas sim
boliškai paverčiami Dievo kūnu 
ir krauju. Romos imperija bu
vo pakanti kitoms religijoms, 
bet visada priešinosi žmonių 
aukojimui dievams. Krikščiony
bė plito iš senovės Izraelio, iš 
Jeruzalės, ir todėl daugelis ro
mėnų ir kiti europiečiai laikė 
pirmuosius krikščionis žydais. 
Vėliau šis nepagrįstas krikščio
nių kaltinimas buvo mechaniš
kai primestas žydams, istorijos 
eigoje nemažai dėl to nukentė- 
jusiems. (Bus daugiau)

Dvejų metų mirties sukaktis
Prabėgo dveji metai nuo 1975 m .spalio 19 d., 

kai iškeliavo amžinybėn 
a.a. Ona Grušienė -

mylima žmona ir motina. Nors laikas bėga, bet mes 
jos niekad nepamiršime. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžinę ramybę.

Sukakties proga šv. Mišios buvo atnašaujamos spa
lio 19 d. Wavoje, Toronte, Čikagoje ir Lietuvoje. Kvie
čiame visus mūsų artimuosius prisiminti velionę savo 
maldose.

Liūdintys: vyras Pranas, 
vaikai — Vytautas, Feliksas, 

Jonas, Marytė, 
sesuo ir broliai

Padėka
1977 m. rugpjūčio 24 d. tragiškai žuvus 

mūsų mylimam sūnui
a.a. Petrui-Jimmy Jurėnui, 

patyrėme daug nuoširdžios užuojautos bei pagalbos.
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus užjautusiems 

gilaus skausmo valandose.
Didžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už mal

das laidotuvių namuose, atlaikytas gedulingas Mišias, 
pasakytus pamokslus ir palydėjimą į kapines. Ačiū sol. 
A. Simanavičiui už giedojimą Mišių metu. Nuoširdus 
ačiū broliams, brolienėms, pusbroliams ir pusseserėms už 
suruoštus poloidotuvinius pietus. Dėkojame visiems už 
gausias gėles, užprašytas Mišias, pareikštas užuojautas 
"T. Žiburiuose”, už gausų dalyvavimą pamaldose ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą — Sv Jono lietuvių 
kapines Mississaugoje.

Jūsų nuoširdumo niekad nepamirštanti 
ir giliai liūdinti —

Alma ir Jonas Jurėnai su šeima

AtA
JUOZUI SEDLICKUI

mirus Ročesteryje, skausmo prislėgtą žmoną 

JUZEFĄ, dukrą BIRUTĘ LITVINIENĘ su šeima 

ir sūnų ROMĄ giliai užjaučiame ir kartu liū

dime —
Bronius Rakauskas
Steponavičius su šeima
Andrius Petkevičius su šeima 
Bernardas Petkevičius su šeima 
Pranas Krilavičius su šeima

Buvusiam Lietuvos universiteto studentų korpora
cijos "Samogitia" pirmininkui, Kauno miesto bur
mistrui, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkui, Lietuvių Tautininkų Sąjungos atkūrėjui 
Kanadoje g steponuj Kęsgailai 
mirus, jo žmonai JONEI ir broliui ANTANUI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

J. A. Rinkūnai M. St. Šetkai

Brangiam Žemaitijos sūnui

a.a. Steponui Kęsgailai

mirus, jo žmonai JONEI, giminėms ir artimie

siems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Stasė ir Aloyzas Viskantai

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus,

dukrą LIUDĄ SUKAUSKIENĘ ir šeimą liūdesio 

valandoje giliai užjaučiame —

Elzbieta ir Juozas Benečiai

Ada ir Aleksas Juciai



Dalis garbės svečių baltiečių demonstracijoje Vašingtone. Iš kairės: sen. P. V. Domenici, sen. H. H. Schmitt, 
kongreso narys J. J. Blanchard (vienas didžiųjų talkininkų), JAV prezidento J. Carterio atstovas M. L. Schneider, 
PLB pirm. Br. Nainys, JAV LB pirm. A. Gečys ir kiti Nuotr. J. Urbono

Sovietą politikos vairuotojai

Brazilija po trylikos metu
Žymaus senatoriaus buvusio ministerio ir rašytojo pareiškimas

RIMAS AMALVISKIS
Mūsų bendradarbis Brazilijoj
Prieš trylika metų Brazilija 

išvaikė tariamai “socialistinę” 
vyriausybę ir iki šiol valdoma 
pusiau autoritetinės valdžios. 
Leistos tik dvi partijos: ARENA 
(Tautinio Atsinaujinimo Parti
ja) ir MDB (Brazilijos Demokra
tinis Sąjūdis). ARENA — val
džios partija, MDB—opozicijos. 
Valstybės prezidentas, renka
mas senato ir parlamento, turi 
teisę suspenduoti, paleisti par
lamentą ir senatą, dešimties me
tų laikotarpiui suspenduoti pi
lietines teises betkuriam Brazi
lijos piliečiui. Ta teise jau buvo 
daugelį kartų pasinaudota “sub- 
versyviam elementui sudraus
ti”. Senatas ir parlamentas ren
kami visų krašto piliečių lais
vuose rinkimuose. Atsitinka, kad 
j krašto atstovus patenka komu
nistuojančio elemento, kuris, 
pradėjęs aktyviau reikštis, su
spenduojamas dešimčiai metų. 
Tada užverda nemažas bruzdė
jimas, kuris nuaidi ir per kitus 
kraštus...

Pastaruoju metu politinis Bra
zilijos gyvenimas pradėjo ašt-. 
riai įsisiūbuoti. Atrodo, laukiai 
ma rimtų įvykių ir didelių per
mainų. į nepatenkintųjų gretas 
gana aktyviai jungiasi krašto 
studentija, net Katalikų Bendri
jos vadovai. Jie pageidauja per
mainų, nors prieš 13 metų la
bai palankiai žiūrėjo į prokomu
nistinės vyriausybės pašalinimą.

Spauda turi žymiai daugiau 
laisvės, negu radijas ir televizi
ja, todėl spaudoje vyksta vis ašt
resnis apsikapojimas ir vis drą
sesnis plebiscito reikalavimas.

Sutrumpintai perduosiu min
tis žymaus senatoriaus, šiomis 
dienomis viešai pareikštas. Jis 
keliais atvejais buvo darbo, 
švietimo ir kultūros ministeriu, 
yra rašytojas ir pedagogas. Tai 
Jarbas Passarinho. Jis taip ap
taria Brazilijos politinę padėtį.

* * *
“Po trylikos porevoliucinių 

metų kraštas pergyvena anuos 
praeito šimtmečio monarchijos 
žlugimo laikus. Manifestai ir 
sklindantys šauksmai “mirtis 
revoliucijai” primena anuos lai
kus, kada taip aistringai buvo 
šaukiama “mirties monarchi
jai”. “Nepatenkintų ir nusivy
lusių” balsai vis garsesni. Tai 
man primena 1966 metus, kai 
Studentų Centre Santa Barbaro
je, JAV, aiškinausi dėl demokra
tinių Brazilijos institucijų. Ta
da aš kėliau klausimą, kodėl de
šiniųjų perversmai yra trumpa
laikiai, o kairiųjų galutiniai. Tai 
aš prisimenu ir dabar, kai Ku
bos kairiųjų perversmas yra se
nesnis už Brazilijos. Tenai Fi
delis ir šiandien yra visagalis 
“imperatorius”, ir niekas neke
lia balso, neprieštarauja. Skai
tau jo pašiepiančiai ciniškus at
sakymus Amerikos žurnalistei 
dėl piliečių laisvės ir teisių: 
“Jūs tai suprantate buržuaziniu 
požiūriu, o mano pažiūros į pi
liečių teises yra skirtingos...” 
Sacharovą ir kitus disidentus jis 
išvadino “šlapiomis katėmis”. 
Dėl politinių kalinių jis indife
rentiškai pastebėjo: “Nežinau, 
kiek dar jų turiu. Buvo per 15.- 
000, o dabar gal bus apie vie
nuolika, o gal net mažiau ...” 
Aišku, ta problema jam bereikš
mė, o pasaulis dėl to nesijaudi
na ir neprotestuoja. Tyli ir tas 
pagarsėjęs tuščiažodžiavimu 
“žmonių laisvės gynėjas”, dar
bais besireiškiąs priešingai. 
Siunčia Fidelis “laisvės nešėjų 
legijonus” į Afriką ir kitas ša
lis, o laisvu laiku priiminėja Ma

mą Hemingway ir “demokrati
jos čempijonus” McGovern, 
Frank Church ir vienu piršto 
pamojimu pasiunčia net tūks
tantį “profesorių” mokyti afri
kiečius Servanteso kalbos. Jokio 
sąžinės konflikto, jokio protes
to, nes tai tipiška kelionė į kai
rę, kurią kadaise dar Clement 
Atlee pavadino kelionės bilietu 
be grįžimo atgal...

* * *
1964 m. Brazilijos revoliuciją 

viso Vakarų pasaulio inteligen
tija aštriausiai pasmerkė. Inteli
gentija, kuri buvo ir yra aštriau
sias priešas, bet atlaidi komunis
tinei tironijai. Mes tapome Va
karų kultūros pasauliui “di
džiausio blogio sala”, tapome 
baisiais kapitalistiniais imperia
listais, kur žmonių teisės ir lais
vės suniekinamos, o darbo žmo
gus skriaudžiamas. O viskas, ką 
per trylika metų sukūrėme tau
tos gerovei, paniekinama iki 
augščiausio begėdiškumo laips
nio.

Rusų revoliucija jau turi 
60 metų ir ją vis tebepiešia gra
žiausiomis spalvomis. Tenai ne
jaučiamas “revoliucinis nuovar
gis”’, Tas pa t: su Kinija ir Ku
ba-. . Kofįėkiš jųnereikalauja- 
mos “direitps humanos”? O ko
kie naikinimai, po to vėlesni 
“reabilitavimai” ten vyksta, pa
sauliui visai neįdomu, nes visais 
keliais ir būdais siekiama su 
jais bičiulystės, draugystės ...

Visai neskaičiuojama, kiek 
milijonų kraujo aukų pareika
lavo anos revoliucijos, bet už
mirštama, kad 1964 m. Brazili
jos revoliucija apsiėjo be žmo
nių aukų, visai šimtamilijoninei 
tautai jos reikalaujant.

Dabar pergyvename masinį 
negatyvizmą išorėje ir viduje. Į 
viską, kas nuveikiama gero, at
rėžia šaltai ir skeptiškai: tai val
džios pareiga. Visais galimais 
būdais gerinamas darbininkijos 
gyvenimas, jų sveikata, jų se
natvė ... Didžiausiomis pastan
gomis skverbiamės į Transama- 
zonijos džiungles, dykumas pa
verčiame naudingais ir derlin
gais laukais, statom didžiausias 
pasaulyje hidroelektrines ga
minti pigiausiai elektros ener
gijai . . . Telekomunikacija 
jungiame tolimiausias sritis... 
Didžiausių atstumų krašte susi
siekimą pagerinome keleriopai, 
bet visi skeptiškai atšauna: tai 
valdžios pareiga. O Niujorko di
džioji spauda dar tyčiojasi: 
Transamazonija — tai faraoniš- 
kas pinigų mėtymas ... ir jun
giasi prie Europos ekologistų, 
esą norime sunaikinti vieninte
les didžiausias pasaulio džiung
les. Tai esą gresia naujų begali
nių dykumų atsiradimu. Galėtu
me juoktis, jeigu nebūtų skau
du ...

* * *
Mūsų švietime prieš trylika 

metų daugelis tūkstančių kandi
datų į universitetus neišsikovo
davo vietos, o šiandien yra pa
prastas reiškinys: ir darbininkų 
vaikai turi nemokamą mokslą 
kolegijose ir universitetuose, 
nes per 70% studentijos naudo
jasi nemokamu mokslu, pagal 
gabumų kriterijų. Jeigu seniau 
šimtui tūkstančių gyventojų tu
rėjome vos 130 studentų ir viso
je Brazilijoje turėjome 123.000 
studentų, tai šiandien jų turime 
1.210.000. Valstybiniuose uni
versitetuose turime 40% stu
dentų, kurių tėvai nėra baigę 
net pradžios mokyklos. Gi mūsų 
suaugusių švietimą vidaus ir už
sienio “draugai” vadina “fabri
kais kvalifikuotų darbininkų ga
minimui, kapitalistinei eksploa
tacijai ..Bet jeigu visa tai bū

tų atliekama “kairiųjų val
džios” rankomis, pasaulis svei
kintų ir skirtų internacionalines 
premijas...

★ * ★

Be abejonės, vos per 13 metų 
nepasiekėme to, ko norėtume. 
Kraštas buvo išgelbėtas nuo bol
ševikinės bedugnės, nuo raudo
nosios anarchijos, kuri buvo 
stipriai įkėlusi koją į vyriausy
bę, sindikatus, partijas, net... 
spausdino “savo pinigus” su 
mongolišku Lenino paveikslu. 
Šiandien tie tūkstančiai veltė
džių, agitatorių, propagandistų 
ir “idealistų”, praradę svajotas 
karjeras, šiaušiasi, agituoja,, kir
šina ir erzina — kursto jaut
riausią tautos elementą — stu
dentiją. Mes gerai žinom, kad 
esam dar toli nuo švediškos ge
rovės, bet jau ir neturime kris
talizuotų klasių, kokias turėjo
me prieš 15 metų: daktaro sū
nus — daktaras, darbininko — 
darbininkas, o ne! Dabar per 50 
% inteligentinio elemento yra 
darbininkų vaikai...

* * *
Šiandien ir aš pats galvoju 

apie anais laikais Santa Barba
roje man pateiktą klausimą: 
kiek laiko dar truks mūsų revo
liucija?

Vidaus ir užsienio spauda plė
šosi dėl mūsų nuteisto teroristo 
- žmogžudžio, kuris, vykdyda
mas kompartijos įsakymus, ken
kia savo tautai. Kompartijos 
agentai, importuoti iš Europos, 
Kubos ar Azijos, skelbia, kad 
Septintoji rugsėjo (tautos šven
tė) yra kapitalistinis farsas, mis
tifikacija. Šitie individai mus 
vadina amerikinių kapitalistų 
vasalais, nes neturime įstatymų, 
piliečių saugumo, asmens lais
vės ...

Tai erzina ir jaudina mažai 
galvojančius. Net ir pati Kata
likų Bendrija Mae e Mestra 
(Motina ir Mokytoja) rodo bau
ginančius ženklus. Ji, atrodo, 
apgaili, kad per šimtmečius yra 
buvusi kapitalistų sąjungininkė. 
Apgaili tik dabar? Ji net nelau
kia, kol Šventasis Tėvas pripa
žins socialistą krikščioniu. Tai 
būtų priešinga sveikam protui. 
Net augšto rango dvasiškiai ra
miai darosi teroristų gynėjais. 
Dvasiškiai skelbiasi socialistais 
ir karštais tikėjimo priešų užta
rėjais, žmogžudžių slėpėjais ir 
gynėjais . .. Sutinku, jeigu tai 
nėra priešinga krikščioniškai są
žinei. Aš galvoju apie tą socia
listą - dvasininką Hubert de Ma
tos, kuris tikrai vertas maldingo 
žodžio, solidaraus užtarimo, nes 
jau šešiolikti metai yra pūdo
mas Fidel Castro kalėjimuose, 
nors dar 1961 m. skelbėsi esąs 
komunistas nuo jaunų dienų ir 
talkinęs FC paimti valdžią. O jo 
vienintelis nusikaltimas — pa
sipriešinimas žmogžudiškai dik
tatoriaus politikai...

Kodėl gi tylima? Kodėl tyli
ma dėl griaunamos ir naikina
mos Tylos Bendrijos Rytų Eu
ropos kraštuose? O kas dedasi 
su tikinčiaisiais pačioje Sovietų 
Rusijoje? Kodėl keliamas pa
saulinis triukšmas dėl vieno ar 
dviejų nuteistų teroristų - žmog
žudžių ar iš užsienio importuo
tų agitatorių, o nematomas, gal 
nenorimas įžvelgti jau 60 me
tų trunkantis tautų teroras So- 
vietijoje?

Trylika metų ...
Aš visa širdimi apgailestauju, 

kad dar nesuspėjom įgyvendin
ti pilnos ir tikros demokratijos, 
bet... Kai iš visų pusių girdžiu: 
“delenda 64!”, aš galvoju: vėl 
išgyvename senosios imperijos 
žlugimą. Artima ateitis tai pa
rodys ..

Kas iškėlė Sovietų 
P. LELIS

“TŽ” š.m. rugsėjo 15 d. buvo 
išspausdintas nežinomo auto
riaus J. V. rašinys “Nuo suiru
tės iki pasaulio galybės”, ku
riame nurodyta, kaip 60 metų 
eigoje dvi didžiosios valstybės, 
turinčios skirtingas santvarkas, 
yra pasiekusios lemiamo vaid
mens tarptautiniame gyvenime 
ir politikoje. Autorius daugiau 
dėmesio skiria Sovietų Sąjun
gos iškilimui, palikdamas JAV 
iškilimą tik palyginimui. Jis 
mano, kad dabartiniame Sov. 
Sąjungos iškilime svarbiausią 
vaidmenį atliko jos užsienio 
reikalų vairuotojai - komisarai, 
kurių pei' 60 metų laikotarpį 
buvo tik keturi, būtent, Ciče- 
rinas, Litvinovas, Molotovas ir 
Gromyka. Jie užtikrinę Sovietų 
Sąjungos užsienio politikos 
vientisumą ir tęstinumą ... Nu
rodytos. ir tų keturių komisarų 
trumpos biografijos, paimtos iš 
LE. (Trumpą laiką buvęs užs. 
reikalų komisaru šepilovas klai
dingai pavadintas šepilevu, o 
Anglijos ambasadorius Bucha
nan — Buchaninu).

Tiek carinė, tiek sovietinė 
Rusija buvo ir yra skirtingas 
pasaulis nuo kitų, visada pa
klusnus vieno žmogaus užgai
doms ir valiai, todėl vertinimas 
jos politikos ar atskirų individų 
turi kitokį mastą, negu mums 
įprasta.

šiuo atveju manyčiau, kad 
autoriaus susidaryta nuomonė 
apie Sovietų Sąjungos iškilimą 
yra klaidinga vien dėlto, kad 
valstybės iškilmą lemia ne vien 
jos užsienio politika, bet gal 
daugiau vidaus politika, t. y. 
piliečių ir kultūros laisvė, pra
monės plėtimas, ekonominė ge
rovė ir t.t.

Valstybės iškilimas turi ne
vieną sąvoką. Jei didelėje vals
tybėje su šimtais milijonų gy
ventojų laikomos didžiausios 
karinės pajėgos imperialistinės 
politikos tikslais, bet vidaus po-, 
litikoje kraštas neturi laisvės ir 
gerovės, tai jau bus ne valsty
bės, o karinės diktatūros iš
kilimas. Toks iškilimas buvo 
hitlerinėje Vokietijoje, toks yra 
ir Sovietų Sąjungoje.

Sovietų Sąjungos visą užsie
nio ir vidaus politiką veda ne 
kokie ten vairuotojai komisa
rai, bet galingasis politbiuras. 
Stalino diktatūros laikais tiek 
užsienio, tiek vidaus politikoj 
paskutinį ir lemiamą žodį tar
davo didysis vadas, vėliau pasi
vadinęs premjeru, generalisimu 
ir maršalu.

Užsienio reikalų komisarai, 
dabar vadinami ministeriais, 
yra tik diplomatinės tarnybos 
biurokratai ir politbiuro nuta
rimų perdavėjai užsienio valsty
bėms. Vieną sykį Chruščiovas 
pasakė JAV delegatams: “Jei 
Gromyka nesilaikys mūsų in
strukcijų, tai jį išsiųsime į Si
birą, o jo vieton pašiursime ki
tą”. Tokio likimo susilaukė Še
pilovas, išbuvęs pareigose tik 7 
mėnesius.

Caro laikais užsienio reikalų 
ministerial turėjo savo srityje 
daugiau teisių, negu pats ca
ras. Pvz. 1907 m. Vokietijos 
kaizeris Vilhelmas, viešėdamas 
Rusijoj ir plaukiodamas su ca
ru jachta, prikalbėjo jį suda
ryti palankesnę Vokietijai su
tartį be užsienio reikalų minis
terio žinios. Caras ją pasirašė, 
priplaukus prie Bjorko salos 
Suomijos įlankoje. Tuo vardu 
sutartis ir pavadinta. Sužinojęs 
apie tą sutartį užsienio reikalų 
ministeris Lamsdorfas, pakėlė 
triukšmą: juk tokia sutartis bu
vo sudaryta su Prancūzija! Ką 
gi ji pasakys? Nesant kitos iš
eities, caro sudaryta sutartis 
buvo panaikinta. Min. Lamsdor- ’ 
fas (vokiečių kilmės) vairavo 
Rusijos užsienio politiką apie 
30 metų. Jis tarnavo net trim 
caram.

Pirmojo pasaulinio karo už
sienio reikalų ministeris Sazo
novas irgi turėjo savo politiką, 
nors jis “nuvairavo” carinę Ru
siją į pražūtį.

Iš sovietinių užsienio reikalų 
komisarų, neskaitant Trockio, 
kiek savarankiškesnis savo sri
tyje buvo Cičerinas, nes tuomet 
dar nebuvo įsigalėjęs Stalinas. 
Cičerinas pasirašė sutartį su 
Lietuvos min. pirm. M. Sleževi
čium; buvo atsilankęs ir Kaune.

Nuo 1917 m. iki šiol Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ko
misarų buvo ne keturi, kaip 
J. V. rašo, bet šeši. Neaišku ko
dėl str. autorius praleido pir
mutinį ir gal svarbiausią sovie
tų užsienio politikos pradinin
ką, Lietuvos Brastos derybinin
ką, komisarą L. Trockį, kuris

Sąjungos galybę?
tuo metu buvo lygus Leninui.

Trockis buvo užsienio reikalų 
komisaru nuo 1917. XI iki 1918. 
V. Taigi, L. Brastos sutarties 
pasirašymo metu užs. reikalų 
komisaru buvo ne Cičerinas, 
bet Trockis.

Nors L. Brastos sutartis bu
vo trumpalaikė, bet Lietuvai ir 
kitoms Baltijos tautoms ji buvo 
gyvybiškai svarbi ir reikalinga 
dėlto, kad pagal jos nustatus tos 
tautos buvo išskirtos iš Rusijos 
imperijos ir galėjo pradėti kur
ti savo nepriklausomas valsty
bes. Ši sutartis buvo padiktuo
ta rusams vokiečių karinės va
dovybės rytuose (generolo Hoff- 
mano ir Ludendorfo), kurie no
rėjo Baltijos kraštus pasilaiky
ti sau, bet Baltijos tautos, pasi
naudodamos palankia konjunk
tūra ir narsiai kovodamos su 
savo priešais, suspėjo įsistip
rinti bei sukurti savo nepri
klausomas valstybes. Pagal tą 
sutartį taip pat buvo atskirtos 
nuo Rusijos Suomija, Ukraina 
ir Lenkija. Sutartį pasirašė iš 
rusų pusės ne vienas Cičerinas, 
kaip rašo str. autorius, bet visi 
delegatai — Sokolnikovas, Jof- 
fe, Karahanas, Cičerinas, Pet- 
rovskis. Iš vokiečių ir austrų 
pusės — jų užsienių reikalų 
ministerial von Kuehlmannas ir 
Czerninas.

Derybose Trockis visaip ma
nevravo ir mulkino vokiečius, 
kol tie, netekę kantrybės, pa
siuntė ultimatumą ir pradėjo 
žygiuoti gilyn į Rusiją. Išsigan
dę bolševikai, po triukšmingų 
ginčų, ultimatumą priėmė ir su
tartį pasirašė, bet jau.buvo per- 
vėlu — vokiečiai suspėjo oku
puoti visą Ukrainą, Latviją ir 
Estiją. Taip Trockis su savo už
sienio politika “nei karas, nei 
taika” pralaimėjo ir turėjo at
sistatydinti.

Jis priešinosi sutarties pasi
rašymui dėlto, kad buvo įsiti
kinęs, jog Vokietijoj greit kils 
revoliucija, ir vokiečių armijos 
turės pasitraukti iš Rusijos (vė
liau tai iš dalies pasitvirtino). 
Vokiečiai pasitraukė iš Rusijos 
ne tiek dėl kilusios Vokietijoj 
revoliucijos, kiek dėl pralaimė
jimo vakarų fronte. Visdėlto 
Trockio, kaip užsienio reikalų 
komisaro, vaidmens negalima 
paneigti.

Nuo 1917 m. iki 1939 m. So
vietų Sąjunga buvo užsidariu
si savo kiaute ir tarptautinėj 
politikoj žymesnio vaidmens 
nevaidino. Ji ilgą laiką nepri
klausė Tautų Sąjungai, tik įsi
galėjus Vokietijoj Hitleriui, 
įstojo į narius. Tautų Sąjungo
je ir tarptautinėj politikoj pir
mu smuiku grojo Anglija, Pran
cūzija ir weimarine Vokietija, 
t.y. jų užsienio reikalų ministe
rial — Chamberlainas, Brian- 
das, Stresemanas.

Sovietų Sąjungą iškėlė į vir
šūnes tik H D. karas ir pergalė 
prieš vokiečius. Sovietai nete
ko tame kare apie 20 mil. savo 
piliečių, iš kurių 7.5 mil. už
muštų karių. Ji apiplėšė visus 
užkariautus kraštus, pagrobė 
žymiausius mokslininkus, pasi
naudojo modernia vakariečių 
technika.

Sovietų Sąjungos iškilimui ir 
komunizmo išsiplėtimui pasau
lyje sąlygas sudarė vienas žmo
gus — “Dievo rykštė” ... Hit
leris, kuris II D. karą užkūrė.

Premija už 
poeziją

Lietuvių Rašytojų Draugija 
Lietuvos nepriklausomybės 60- 
čiui paminėti skelbia 1,000 dol. 
literatūrinę premiją už poeziją 
šiomis sąlygomis:

1. Premiją gali gauti tik lais
vajame pasaulyje gyvenąs poe
tas, kuris savo iškilia poetine 
kūryba labiausiai gaivino, įkvė
pė ir stiprino tautą vienu ar ki
tu metu nuo 1918 iki 1978 
metų.

2. Premijuotiną poetą atren
ka Lietuvių Rašytojų Draugi
jos sudaryta speciali komisija.

3. Premija negali būti dali
nama tarp dviejų poetų.

4. Premija turi būti paskirta 
iki 1978 m. sausio pabaigos ir 
negali būti nukeliama į vėles
nį laiką. Ji iškilmingai įteikia
ma Literatūros šventėje Niu
jorke Vasario 16 išvakarėse.

Literatūrinės premijos už 
poeziją mecenatas ir iniciato
rius, Lietuvos Rašytojų Drau
gijai paaukojęs 1,000 dol., yra 
Klemensas Galiūnas iš Santa 
Barbara, Calif. 

> «■» < >«■»< >«■•< >«■»
• Lietuviškoji šeima yra mažoji 

Lietuva, kurioje auga ateities tauta
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Baltiečių jaunimas degina Sov. Sąjungos vėliavą 100 žingsnių nuo sovietinės 
ambasados Vašingtone rugsėjo 24 d., 6 v.v. Nuotr. A. Dudaravičiaus

Artėja laisvės diena
Gen. Lietuvos konsulo dr. J. Žmuidzino žodis 

Lietuvių Dienoje Londone
Gerbiami Bendruomenės 
pirmininkai, dvasiškiai ir 
tautiečiai,

Šia malonia proga norėčiau 
drauge su jumis pasidžiaugti, 
kad Londono lietuvių bendruo
menė, nors būdama nedidelė, 
sugebėjo šauniai suruošti šitą 
metinę Kanados lietuvių šventę.

Tad nuoširdus sveikinimas ir 
dėkingumas telydi šios Dienos 
ruošėjus, menininkus, simpo
ziumo dalyvius, sportininkus ir 
mūsų mokslinį atžalyną.

Ką reiškia ši Diena? Ogi ji 
ne tik mus suburia draugėn, 
pakelia nuotaiką, bet ir prime
na mums ir tai, kad ilgų amžių 
vyksme niekada lietuviai nebu
vo taip išblaškyti po pasaulį, 
kaip šiandien.

Tačiau, kita vertus, Lietuva 
taip pat niekada, kaip dabar, 
neturėjo užsieniuose tokio gau
saus patriotinio jaunimo, tiek 
savo ryžtingų ir pajėgių sūnų, 
besisielojančių ir besirūpinan
čių mūsų tautos likimu.

Dvasia lietuviška,
AL. GIMANTAS

Besisielodami išeiviškosios lie
tuvybės kiek galint ilgesniu 
pratęsimu, prirašėme eiles 
straipsnių, išklausėme dešimtis 
paskaitų ir seminarų, įvairiomis 
progomis diskutavome privačiai 
ir viešai. Kalbėdami apie tą ne
visai tikrą ateitį, paprastai visa 
tai rišame su savuoju jaunimu 
— jo nuotaikomis, sąmohingu- 
mu ir, bene svarbiausia, su jo 
lietuvių kalbos mokėjimo lygiu.

Gerokai pasidairius aplink, 
labai nenoromis skverbiasi ne
visai linksma mintis, kad minė
toje srityje, neskaitant gražių 
išimčių, padėtis nėra jau taip 
šviesi ir viltinga. Drįskime tarti 
be ilgesnių išvedžiojimų, kad 
išeivijos lietuviškojo jaunimo 
lietuvių kalba, jos vartojimas ir 
supratimas yra gana ribotas, ne
įvairus ir siauras.

Kaikurie mūsų veiksniai rim
tai susirūpino mokinių skaičiaus 
mažėjimu šeštadienio mokyklo
se, studentų mažėjimu lietuvių 
kalbos klasėse universitetuose 
ir kolegijose (ten, kur lituanis
tika yra dėstoma). Net ir litua
nistiniai vasaros kursai nesu
traukia didesnių būrių mūsų 
jaunimo. Tai vis gana aiškūs 
ženklai, rodą, kad rūpestis yra 
tikras ir visiškai su pagrindu.

Žinome atvejus, kad net ir 
tie, kurie prieš keletą metų sėk
mingai baigė lituanistines kla
ses; šiandien daug ką užmiršo ir 
nesugeba lietuviškai parašyti 
laiškų giminaičiams Lietuvoje. 
Tiesa, tokių bendrosios lietuviš
kosios nuotaikos nėra atvėsu- 
sios, bet domesys lietuvių kal
bai yra atvėsęs. Jų išsireiškimas, 
savęs išsakymas lietuvių kalba 
darosi vis sunkesnis ir ribotes
nis, jų vartojamas žodynas — 
grynai “virtuvinis”.

Neretai stebimės savo jau
nimo “neiškalbingumu”, visai 
užmiršdami, kad nevienam yra 
sunku, trūksta lietuviškų žo-1

Iš tikrųjų, kiekvienas geros 
valios lietuvis svetur, o taigi ir 
šioje Dienoje dalyvaujantis, yra 
lietuvių tautos nedalios paskir
tas bei įgaliotas Lietuvai lais
vinti pasiuntinys, ši Diena kaip 
tik ir primena mums tą šventą 
paskirtį.

Be to, Kanados Lietuvių Die
na liudija ir tai, jog išblokš
tasis lietuvis tebėra tautiškai 
gyvas ir šia dvidešimt trečiąja 
patriotine manifestacija jisai 
nuoširdžiai sveikina savo bro
lius okupantų dusinamoj Lietu
voj, o taip pat ir kiekvieną ki
tą tautietį, betkur šioj plane
toj begyvenantį ir Tėvynės 
laisvės aušros belaukiantį.

O tuo tarpu, kai Sovietų Są
jungos imperija, tarsi verdantis 
požeminis vulkanas prieš prasi
verždamas, šiurpiai virpa, o 
Vakarų demokratijos vis labiau 
stengiasi praplėsti laisvės sie
nas Europoje, — mes negalim 
netikėti, jog lietuvių tautai pa
tylomis artėja laisvės diena.

žodis svetimas
džių. Kiti, kaip tik dėlto viešu
moje bijosi prasitarti, kad neiš
šauktų kitų klausovų šypsenos 
ar nusistebėjimo.

Kaikurie mūsų paskaitinin
kai, turį jaunimo auditoriją, už
miršta, kad prelegento žodis ir 
mintis bus suprasta tik kalbant 
pamažu, aiškiai, gal net vieną 
kitą svarbesnę mintį pailiust
ruojant anglišku vertimu. Ta
čiau ir čia prisimintina, kad mū
sų jaunimui bus vis sunkiau ir 
sunkiau suprasti ištisas frazes 
ar vaizdingą lietuvišką žodį. 
Kaltiname jaunuosius nesido
mint lietuvišku grožiniu žodžiu, 
bet kaip jis ims tą knygą ir ly
rą, jei jam mūsų kalbiniai lo
biai, kad ir nesvetimi, tai sun
kiai įveikiami bei suprantami.

Besidžiaugdami jaunomis lie
tuviškomis šeimomis, lyg negir
domis praleidžiam faktą, jog 80 
% tokių sutuoktinių savitarpy- 
je vartoja anglų kalbą. Kartais 
galvoji apie tokių jaunų žmonių 
prieauglį — kokia bus jų gim
toji kalba, jei abu — tėtukas ir 
mamutė — kalbasi namuose ne
lietuviškai. Ar vieni seneliai pa
jėgs tą atžalyną bent kiek pra
mokyti lietuviškai?

Taigi, visos šitos mintys nėra 
nei malonios, nei šviesios. Ma
giškų receptų pasiūlos nėra. 
Reikia tačiau svarstyti, aptarti 
esamą padėtį ir pasiruošti 
sprendimams, kurie, rasi, iškart 
gali būti ir nepopuliarūs, ir dau
gumai nepriimtini. Patys mato
me, kad stebuklų šioje srityje 
nedaro nei išeiviškoji šeima, 
nei išeiviškoji mokykla. Išimtys, 
tegu ir neretos, skaisčios ir švie
čiančios, visdėlto rodo, kad nei 
šeima, nei mokykla savo misijos 
neatlieka. Tos šviečiančios išim
tys rodo, kad ir išeivijoje gali
ma pasiekti gerų rezultatų litu
anistinėje srityje. Reikia tik vi
siems pasitempti — ir šeimoms, 
ir mokykloms, ir kursams.
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® PAVERGTOJE TĖVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
niau “Gintarinės poros” konkursuo
se buvo tik klasikiniai ir P. Ameri
kos šokiai, šį kartą papildyti dar ir 
sovietiniais šokiais. Konkurso šokių 
melodijas grojo estradinis '“Vers
mės” ansamblis. Geriausia pramogi
nių šokių atlikėjų pora buvo pripa
žinti leningradiečiai Nadežda ir Vik
toras Dovydovskiai. Jiems teko pa
grindinis “Gintarinės poros-77” pri
zas. Sovietinių ir P. Amerikos šokių 
grupėje pirmavo maskviečiai Liud
mila ir Stanislovas Popovai. Mažą
jį “Gintarinės poros-77” prizą laimė
jo vokiečiai M. ir E. štrumfai už 
klasikinių šokių atlikimą.

SENELIŲ PRIEGLAUDA
Vilniuje, netoli Jeruzalės, statomi 

rūmai seneliams, suprojektuoti ar
chitekto V. Vėliaus. Juose vieno ar 
dviejų kambarių butuose, turinčiuo
se visus patogumus, bus apgyven
dinta 200 pensininkų. Jie turės 
bendras ir atskiro augšto valgyklas, 
bufetus, kino salę, skaityklą, poilsio 
kambarius. Gydomajame skyriuje 
bus poliklinika su voniomis, fiziote
rapijos bei kitų medicininių proce
dūrų kabinetais. Si prabangi prie
glauda būsianti skiriama seneliams, 
neturintiems šeimos ar artimųjų.

M. ŠUMAUSKO FILMAS
Rež. Balys Bratkauskas ir opera

torius Algis Juknevičius kuria filmą 
Lietuvos televizijai “Ko verkė pu
šys”, vaizduojantį Sovietų Sąjungos 
partizanus bei jų veiklą II D. karo 
metais. Scenarijų pagal Motiejaus 
Sumausko atsiminimu knygą “Gyve
nimo prasmė” parašė A. Beriozovas 
ir pats rež. B. Bratkauskas, pasinau
dodami tik kaikuriais jos motyvais, 
pakeisdami tikrų partizanų vardus, 
romantizuodami Maskvai tarnavu
sius žmones. Tačiau sakoma, kad 
tuos pagrindinius veikėjus nesunku 
bus atpažinti, šią vasarą buvo fil
muojamas partizanų susitikimas su 
gudais prie Rūdiškių, mūšio scenos 
Zimboliškių kaime, Švenčionių rajo
ne. Propagandiniam filmui yra su
telktas gausus net 30 aktorių būrys.

SKYRYBŲ PROBLEMOS
Jautrias vis gausėjančių skyrybų 

problemas palietė vilniečio S. Bie- 
liniaus laiškas “Tiesos” rugsėjo 15 
d. laidoj: “Mes su žmona išsiskyrė
me prieš ketverius metus. Turime 
septynerių metų sūnų. Vaikas labai 
prisirišęs prie šeimos, prie mamos ir 
manęs — tėvo. Ir kai jo paklausi, su 
kuo nori gyventi, jis atsako: su ma
myte ir tėveliu, abudu vienodai my
liu. O žmona po skyrybų man draus
davo lankyti vaiką namuose, tai aš 
ateidavau pas jį į darželį. Po kiek 
laiko mano buvusi žmona pradėjo 
vadinti; mane į namus atgal, kad 
sugrįžčiau j šeimą. Aš patikėjau ja, 
prisiminiau, kaip aš augau be tėvo, 
kaip sunku buvo. Tai karo žaizda. Ji 
pasiliko man ir kitiems, kurių tėvai 
žuvo karo metu. Betgi dabar taikos 
metas, ir kodėl vaikai turi augti be 
tėvo ar mamos? Vaikas nudžiugo, ir 
ji apsidžiaugė. Bet tai tęsėsi neilgai. 
Vieną dieną ji pasakė: “Išeik, tu 
man esi nereikalingas”. Sūnus per 
ašaras kalbėjo: “Neklausyk, tėveli, 
neišeik. Man vėl bus liūdna arba 
išeinam kartu”. Ar tikrai mylinti 
motina gali taip elgtis? Ji vėl pra-i 
dėjo girtauti, gauna atlyginimą, o 
po kelių dienų jo jau nebeturi. 
Kiek vaikas gali matyti geriančią 
motiną?”

V. Kst.

RESTAURUOJA KREMLIŲ
Vilniaus restauravimo dirbtuvių 

meistrai, vadovaujami darbų vykdy
tojo K. Baravyko, restauravo Krem
liaus sieną šalia Maskvos upės. Už 
atliktą darbą giriama mūro siūles 
taisiusi S. Butikytė, mūrininkai V. 
Salatka, K. Maksimovičius, V. Oren- 
tas, P. Ušakovas. Dabar vilniečių 
brigada vėl grįžo Kremliun res
tauruoti dar vienos jo sienos iki 
Spalio revoliucijos šešiasdešimtųjų 
metinių.

MITYBOS KLAUSIMAI
Vilniaus universitete įvyko dvi 

dienas trukusi konferencija “Teo-* 
riniai ir praktiniai mitybos klausi
mai”, surengta Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Gudijos. Dalyvių eilėse 
taipgi buvo šios srities specialistų 
iš Maskvos, Kievo, R. Vokietijos, 
JAV ir Čekoslovakijos. Konferenci
ją atidarė sveikatos “ininisteris” V. 
Kleiza. Joje buvo nagrinėjami teo- 
riniai ir eksperimentiniai, kliniki
niai ir higieniniai, metodiniai ir 
organizaciniai gyventojų mitybos 
klausimai. Dalyviai taipgi analizavo 
gyventojų mitybą, aptarė priemones 
jai gerinti.

BRANGESNIS UŽ VAIKUS?
“TŽ” 37 nr. šioje skiltyje buvo 

rašyta apie šunų apkandžiotus vai
kus Vilniuje, kur palaidų šunų sa
vininkai dažniausiai nesusilaukia jo
kios bausmės. Spalio 23 d. laidoje 
“Tiesa” paskelbė trumpą pranešimą: 
“Brangiai kainavo palaido šuns lai
kymas Mažeikių rajono “Jaunosios 
gvardijos” kolūkio laukininkystės 
darbininkui A. Jasmontui. Šuo, laks
tydamas po mišką, sugavo ir ap
draskė jauną briedžiuką, kuris nuo 
žaizdų nugaišo. Mažeikių rajono 
Liaudies teismas iš A. Jasmonto iš
ieškojo 255 rublius ...”

DAILININKAI Iš JAV
Rugsėjo 13 d. Lietuvos Dailininkų 

Sąjungoje Vilniuje viešėjo V. K. 
Jonynas ir V. Vizgirda. Apie šią 
JAV lietuvių dailininkų viešnagę 
“Literatūra ir Menas” savo 38 nr. 
rašo: “V. K. Jonynas pasidalijo ke
lionės po Lietuvą įspūdžiais, paro
dė naujausių savo darbų skaidres. 
V. Vizgirda skaidrėmis atspindėjo 
visą savo kūrybinį kelią, priminė 
kaikuriuos epizodus iš mokymosi 
metų Kauno meno mokykloje, Pary
žiuje, supažindino su dabartine sa
vo gyvenimo aplinka ir sąlygomis.”

RUDENS ŠVENTE
Tūkstančius šiauliečių bei šio 

miesto svečių sutraukė rudens šven
tė rugsėjo 25 d. Po atviru dangumi 
buvo surengta liaudies meistrų kūri
nių paroda, kurios rodinius galėjo 
įsigyti' šventės dalyviai. Centrinia
me miesto bulvare jiems taipgi bu
vo pardavinėjamos daržų ir sodų 
rudens gėrybės. Čia jų laukė įvai
riausi skanėstai, gražios gėlininkų 
išaugintų žiedų puokštės.

ŠOKĖJŲ KONKURSAS
Tradicinis "Gintarinės poros-77” 

konkursas Kauno sporto halėje šie
met buvo įtrauktas į sąjunginius 
renginius sovietinės Spalio revoliu
cijos šešiasdešimtmečiui. Dalyvavo 
kelios dešimtys pajėgiausių pramo
ginių šokių atlikėjų iš įvairių res
publikų, R. Vokietijos, Lenkijos ir 
Vengrijos. Tarptautinės klasės šo
kėjai Jūratė ir Česlovas Norvaišos, 
geriausia lietuvių pora, konkurse 
atliko tik parodomuosius šokius. Se

IRENA SLIŽYTĖ, Klementinos ir Kazimiero duktė, š.m. rugsėjo 24 d. 
etninių grupių festivalyje išrinkta karalaite — Folk Arts Queen Sault 
Ste. Marie, Ont., mieste. Irena yra XIII skyriaus mokinė Šv. Juozapo ko
legijoje. Ketina studijuoti jūros biologiją Guclpho universitete. Pernai mo
kėsi Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje ir gerai bagė VIII klasę. Yra veik
li ateitininkė. Vasarą, dalyvauja įvairiose lietuvių stovyklose. Buvo nuva
žiavusi į ateitininkų kongresą Klevelande Nuotr. “The Sault Daily Star”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperi 

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie-

“TALKA”M1L6
MOKAME UŽ:

niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo depozitus (P.C.A.) 6%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas 7%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savoit- term, depozitus 1 m. 8'/4%
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.

pensijų fondas 

IMAME UŽ:
8 '/i %

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. asmenines paskolas 11 %
Kapitalas — virš $9,000,000. nckiln. turto pask. 9% %

Užbaigiant Dvidešimt Trečiąją Kanados Lietuvių Dieną spalio 9 Londone, Ont. Scenoje išsirikiavę programos 
atlikėjai. Padėkos žodį sako KLB pirm. J. R. Simanavičius Nuotr. S. Kero

Iškilioji Diena Kanadoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

žmogaus teisių savo kilmės 
krašte, bet ir moka menu pasi
reikšti.

Oficialioji dalis Įvyko prieš 
koncertą ir jai vadovavo J. Va
laitis, buvęs Kanados Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas. Jis pa
kvietė KLB Londono apylinkės 
ir šios Lietuvių Dienos komite
to pirmininką M. Chainauską 
pradėti oficialiąją dalį. M. Chai- 
nauskas savo trumpame žodyje 
taikliai pabrėžė, kad lietuviai 
pasisako už vieningą Kanadą. 
Netenka abejoti, kad kanadie
čiai svečiai tuo buvo labai pa
tenkinti. Ontario provincijos 
valdžios ir savo asmeninius 
sveikinimus perdavė D. Peter
son, provincinio parlamento na
rys — Londono centro atsto
vas. Raštu sveikinimus atsiun
tė J. G. Diefenbakeris, Ontario 
premjeras W. G. Davis, kultū
ros min. R. Welch, Ontario 
opozicijos vadas S. Smith, mies
to burmistre J. Bigelow, PLB 
pirm. B. Nainys ir kt. Diefen
bakeris savo sveikinime pabrė
žė: “Pasiaukoję laisvei, lietu

A+A
Juozui Adomavičiui

mirus, gilių užuojautų reiškiame jo žmonai 

NATALIJAI, sūnui su žmona, visiems artimiesiems 

ir kartu liūdime —

A. J. Lajukai

A+A

Juozui Adomavičiui
mirus, žmoną, sūnų ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučia —

"Šatrijos' ir "Rambyno" tuntai

Romuvos valdyba

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 ŽEBERTAVICIAI

S HAMILTON
BUVUSI HAMILTONIETĖ a.a. 

Paulina Proškienė mirė Toronte spa
lio 6 d. Buvo atvežta į Hamiltoną, 
kur ir palaidota vietos kapinėse. Pa
liko seseris Oną Kargulevič Hamil
tone ir Eleną Liaudinskienę Sudbu- 
ryje.

VIETOS DIENRAŠTIS “The Spec
tator” spalio 7 d. pranešė iš St. 
John’s, kad laivo “Liudas Gira” kpt. 
Algirdas Kazakevičius nubaustas 
$15.000 bauda už žuvavimą Kanados 
vandenyse, t.y. 200 mylių ribose.

VILNIAUS DIENOS ir dr. Jono 
Basanavičiaus 50 m. mirties minėji
me Jaunimo Centro sceną puoš mū

vių kilmės kanadiečiai padarė 
labai didelį įnašą jų mylimai 
Kanadai, neužmiršdami savo 
protėvių šalies”, žodžiu sveiki
no gen. Lietuvos kosulas dr. 
J. žmuidzinas, pareiškęs, kad 
dabartiniai įvykiai kalba ypač 
už tai, kad nepriklausomybės 
atgavimas Lietuvai nėra bevil
tiškas dalykas.

Koncerto pabaigoje KLB 
Londono apylinkės ir LD komi
teto pirm. M. Chainauskas pa
dėkojo visiems į šią šventę at
vykusioms, ypač programos at
likėjams ir prie jos prisidėju- 
siems. Po to jis pakvietė KLB 
krašto valdybos pirm. J. R. Si
manavičių tarti žodį ir oficia
liai baigti 23-čiąją Lietuvių 
Dieną. Pastarasis išreiškė padė
ką M. Chainauskui ir visiems 
prie L. Dienos rengimo prisi- 
dėjusiem. Taip pat jis kvietė 
visus dalyvauti Pasaulio Lietu
vių Dienose 1978 m. birželio 
pabaigoje ir liepos pradžioje 
Toronte. Tuo šių metų iškilmės 
didžiumoje ir buvo baigtos, su- 
giedant Tautos himną.

sų patriarcho portretas, kurį nupie
šė Stp.- šetkus. Staliukus loterijai 
padovanojo “Tri” nekilnojamo turto 
b-vė ir R. Denninger.

“TRI REAL ESTATE” narys A. 
Pranckevičius iš bendrovės pasitrau
kė. Ja perėmė Zigmas Didžbalis.

K. B.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Sudbury, Ontario
LŠST MAIRONIO KUOPA š.m. 

lapkričio 26, šeštadienį. Šv. Kazimie
ro (lenkų) parapijos salėje, 210 
Drinkwater St., rengia Lietuvos ka
riuomenės ir kovotojų paminėjimą, 
įdomi programa. Vakarienė. Bufe
tas. Šokiai. Gros Lietuvių Bendruo
menės muzika. Bilietų kaina: $6 as
meniui (su vakariene). Bilietai jau 
platinami. Kreiptis į LŠST Mairo
nio kuopos valdybos narius arba 
tel. 673-7644, 897-6431. Kviečiami 
visi lietuviai dalyvauti ir pasikviesti 
svečių. Valdyba

NAUJIEJI RAJONINĖS VAL
DŽIOS ir miesto valdybos pastatai, 
kainavę mokesčių mokėtojams dide
les sumas pinigų, buvo oficialiai ati
daryti Ontario gubernatorės kaspi
no perkirpimu ir miesto galvų ati
daromosiomis kalbomis. Dalyvavo 
per 6.000 miesto ir apylinkių gyven
tojų. Visi lankytojai buvo pakviesti 
apžiūrėti moderniai įrengtų įstaigų 
ir kt. patalpų. Daugiakultūrės or
ganizacijos vadovybė, kuri įsikūrė 
naujuose pastatuose, surengė visų 
tame rajone gyvenančių tautybių 
meno parodą ir maisto gaminių iš
pardavimą. Dalyvavo ir lietuviai. 
Prie lietuvių stalų stovėjo eilės lan
kytojų, norėjusių paragauti valgių 
ir kepinių. Lietuviško maisto gami
niai buvo greičiausiai išparduoti. 
Miesto burmistras lietuviams atsiun
tė padėką. Naujųjų pastatų atidary
mo proga lietuviškų valgių ir kepi
nių gaminime ir parodoje dirbo bei 
prisidėjo: J. Labuckienė — vadovė, 
S. Semežienė, B. Stankuvienė, E. 
Tolvaišienė, N. Paulaitienė — šeimi
ninkės. Lietuvių Bendruomenės val
dyba joms nuoširdžiai dėkoja.

Vėliau daugiakultūrės organizaci
jos vadovybė, į kurią įeina ir lietu
vių atstovas, “Sudbury High” gimna
zijos patalpose surengė įvairių tau
tybių. arbatėlę ir tautinių drabužių 
parodą. Čia lietuviai taip pat turėjo 
pasisekimą. Moterų tautiniai drabu
žiai ir kepiniai visiems labai pati
ko. Kepinius greitai išpirko. Lietu
viškus pyragaičius ir kt. kepė: J. La
buckienė, S. Petrėnienė, A. Albrech- 
tienė, A. Liaudinskienė, J. Gatautie- 
nė. Patarnavimais ir darbais prisi
dėjo: J. Labuckienė, S. Semežienė, 
D. R. Kusinskytės ir J. Petrėnaitė. 
Visoms lietuviškas ačiū.

Per lietuvių spaudai ir Kanados 
Lietuvių Fondui remti gegužinę 
maistą gamino Liucija Griškonienė, 
bet per klaidą “TŽ” žinutėje ji ne
buvo paminėta. LB v-ba nuoširdžiai 
dėkoja ir už klaidą atsiprašo. L. Bv.

A.a. LUMBIENĖS METINĖS. “Gi
mėm, kad mirtume, mirsime, kad 
gyventume”. Šiuose žodžiuose slypi 
visa žmogiškosios buities filosofija. 
Prieš metus, mirties angelui pašau
kus į amžinybę, lietuvių kolonija ne
teko geros tautietės, šaulės, pedago
gės a.a. Gertrūdos Lumbienės. Ji 
savoi amžių praleido beauklėdama 
jaunimą — mokytojaudama Lietuvo
je, tremtinių stovyklose Vokietijoje 
ir didžiausią dalį — Tumo - Vaižgan
to šeštadieninėje mokykloje Sudbu- 
ryje. PLB valdyba ją atžymėjo gar
bės raštu. Keletą mėnesių prieš mir
tį susisiekimo nelaimėje sužeistas 
vėliau ligoninėje mirė jos vyro bro
lis a.a. Jonas Lumbis. Abu palaidoti 
Sudburio apylinkės Garsono katali
kų kapinėse. Mirties metinių sukak
čiai paminėti a.a. Gertrūdos vyras 
Vytautas Lumbis, sūnūs Virginijus 
ir Gediminas ant jų kapų pastatė 
gražius paminklus. Dalyvaujant šei
mos nariams, būreliui vietos lietu
vių kun. Ant. Sabas paminklus pa
šventino ir pasimeldė už jų vėles. 
Vyt. Lumbis visus dalyvius pakvie
tė į savo namus vakarienei. A.a. 
Gertrūda ir a.a. Jonai, ilsėkitės ra
mybėje toli nuo tėvynės, bet svetin
goje Kanados žemėje! Vyt. Lumbis, 
kaip pensininkas, laikinai atsisveiki
no visus dalyvius ir žiemos sezono 
praleisti išvyksta į Floridą, St. Pe- 
tersburgo miestą, savo vasarvietę.

VIRGINIJA KRIAUCELIŪNAITĖ 
- Hanson laimėjo Wintario loterijoje 
$1.000. J. Kručas

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) oTel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

JA Valstybės
VLIKo TARYBOS posėdyje rug

sėjo 17 d. Niujorke, Kultūros Židi
nyje, dalyvių dėmesį į sprendimo 
reikalaujančias problemas atkreipė 
tarybos pirm. V. Vaitiekūnas. Su 
valdybos veikla supažindino jos 
pirm. dr. K. J. Valiūnas, vicepirm. 
dr. B. Nemickas, narys informacijos 
reikalams B. Bieliukas. Lietuvių 
žmogaus teisių komisijos darbus nu
švietė jos pirm. dr. D. Krivickas, 
dalyvavęs žmogaus teisių konferenci
joje Europoje. Apie tikinčiųjų per
sekiojimą okupuotoje Lietuvoje yra 
išleistas 5.000 egz. tiražu kun. K. Pu- 
gevičiaus paruoštas specialus leidi
nys. Pranešimą apie Europos lietu
vių studijų savaitę padarė St. Lū
šys, VLIKo politikos ir teisių komi
sijos pirmininkas.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE 
VAŠINGTONE rugsėjo 20 d. susiti
ko trijų Baltijos respublikų at
stovai Lietuvos — dr. S. A. Bačkis, 
Latvijos — dr. A. Dinbergs ir Esti
jos — E. Jaaksonas. Pasitarime pa
sikeista informacijomis apie dabar
tinę Lietuvos, Latvijos, Estijos būk
lę, aptarta bendroji veikla.

NIUJORKO LIETUVIAI auksinę 
V. Brizgio kunigystės sukaktį pami
nėjo iškilmingomis Mišiomis Angelų 
Karalienės šventovėje. Mišias su su
kaktuvininku koncelebravo prel. J. 
Balkūnas. pasakęs ir pamokslą, kun. 
A. Petrauskas, kun. P. Raugalas, 
kun. P. Bulovas, kun. P. Baltakis, 
OFM, kun. J. Alcksiūnas, kun. K. 
Pugevičius, kun. J. Cekavičius, kun. 
A. Rubšys ir kun. dr. V. Širka. Aka
deminę dalį Kultūros Židinyje įva
diniu žodžiu pradėjo rengėjų komi
teto pirm. A. Vakselis. Apie vysk. 
V. Brizgio gyvenimą bei darbus kal
bėjo A. Masionis. Meninę dalį atliko 
pianistė D. Sakaitė, ištraukas iš 
vysk. V. Brizgio raštų skaitęs T. Au- 
linskas.

AMERIKIEČIŲ ERDVĖLAIVIAI 
“Voyager I” ir “Voyager II”, skren
dantys į Jupiterį ir Saturną, turi įra
šytas pavardes tų mokslininkų, kurie 
daug prisidėjo prie jų sukūrimo. Ta
me sąraše yra ir bostonietis dr. Vy
tenis M. Vasyliūnas, šiuo metu dir
bantis Max Plancko institute, V. Vo
kietijoje.

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, MI 
C, Čikagos marijonų vyresnysis ir 
Šv. Kazimiero provincijos tarybos 
narys, spalio 3 d. išskrido Argenti
non. Ten jis provincijolo vardu ap
lankys lietuvius marijonus, praves 
misijas lietuvių parapijose.

PRANO IR ALGIRDO BRAŽINS
KŲ BYLA JAV kongreso atstovo R. 
K. Dornano pastangomis vėl grąžin
ta į JAV kongresą. Ją spręs atstovų 
rūmų pakomisė imigracijos reika
lams. Prez. J. Carteriui jau pasiųsta 
40.000 parašų, reikalaujančių su
stabdyti Bražinskų deportaciją. Apie 
20.000 parašų gavo ir kongresmanas 
R. K. Dornanas.

PLK. LTN. CHARLES STULGA 
šiuo metu dirba Fort Bragg kariuo
menės bazėje. Į JAV kariuomenę jis 
įsijungė 1960 m. ir yra gavęs daug 
pasižymėjimo ženklų. Jis lanko mo
kyklas, siekdamas augštesnio laips
nio, ir ruošiasi ilgesnei karinei kar
jerai.

TAUTINĖSE LIETUVIŲ KAPI
NĖSE Čikagoje spalio 1 d. kun. J. 
Borevičius, SJ, pašventino pamink
lą a.a. Rapolui Skipičiui, pastatytą 
našlės L. Skipitienės, Šaulių Sąjun
gos bei kaikurių kolegų teisininkų 
aukomis.

INŽ. BRONIUS GARUNKšTIS, 
gyvenantis Rego Parke, N. Y., yra 
paskirtas vadovauti Sueso kanalo at
statymo bei praplėtimo darbams 
Egipte. Jis jau išvyko į Kairą, kur 
praleis apie vienerius metus.

Argentina
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJE. 

Buenos Aires mieste, rugsėjo 9 d. 
įvyko metinis Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Tarybos po
sėdis. Slaptu balsavimu naujon vai- 
dybon vienerių metų kadencijai iš
rinkti: pirm. R. Stalioraitis, vice
pirm. Z. Juknevičius, I sekr. kun. A. 
Steigvilas, II sekr. O. Kairelienė, 
ižd. A. Burba. ALOS Taryba koordi
nuoja visų kitų draugijų bei organi
zacijų vieklą. Pagrindinis dėmesys 
dabar teks VI-jam P. Amerikos lie
tuvių kongresui, kuris įvyks 1978 m. 
vasario 3-5 d.d. Urugvajuje, Monte
video mieste.

PAVASARIO SUTIKTUVES rug
sėjo 17 d. Buenos Aires mieste su
rengė Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje. Trijų dalių koncertinę 
programą ’ atliko “žibučių” ansamb
lio dainininkės — antros ir trečios 
kartos lietuvaitės, paruoštos vadovo 
dr. J. Simanausko. Jų pasirodyme 
skambėjo lietuvių kompozitorių dai
nos, papildytos keliais svetimtaučių 
kūriniais. Koncertui vadovavo pra
nešėjai Ž. Valentinaitė ir H. Leva- 
navičius, dalyvius supažindinę su 
“Žibučių" pasiektais laimėjimais jų 
dvejų veiklos metų laikotarpyje, lie
tuviškų dainų reikšme mūsų tautai. 
Pavasario karalaite buvo išrinkta 
Monika Baršauskaitė, jos palydovė
mis — Kristina Petraitytė ir Sandra 
Deveikytė. Naująją karalaitę M. 
Baršauskaitę apvainikavo praėjusių 
metų karalaitė Leticija Valentinaitė 
- Krusul. Pavasario šventė užbaigta 
vaišėmis ir šokiais iki ankstyvo ryto.

Brazilija
LABDAROS RATELIS, veikiant 

Šv. Kazimiero parapijoje Sao Paul 
lanko vienišus senelius bei kitus p 
galbos reikalingus tautiečius. Kai 
dų šventėms jis išleis lietuviški 
sveikinimo korteles, kurių pelni 
bus skirtas bendroms Kūčioms : 
šalpos reikalams.

SVEČIAI IŠ ČIKAGOS — rašyti 
ja Karolė Pažėraitė ir jos brolis K: 
zys Pažėra iki spalio 15 d. viešėj 
Sao Paulo mieste. Jiedu taipgi ato: 
togavo pas brolį Edvardą Pažėrą Gi 
arujoje.

LITERATŪROS RATELIS sav 
popietėje rugsėjo 24 d. Sao Pauli 
Šv. Kazimiero parapijos patalpos! 
aptarė veiklos planus. įdomų sav 
pergyvenimų vaizdelį “Lietuvių kai 
ba mane išgelbėjo” skaitė Joana Sat 
kūnaitė. Nutarta jį perduoti lietu 
viškai spaudai.

Australija
DEVYNIOLIKTĄ METINĮ JAU 

NIMO KONCERTĄ Adelaidėje, Šv 
Kazimiero parapijos salėje, suren 
gė vyr. moksleiviai ateitininkai 
Jiems pavyko sutelkti gausų atlikėji 
ir dar gausesnį žiūrovų būrį. Ilgi 
deklamacijų, dainų bei instrument! 
nės muzikos programą atliko dau 
giausia vaikai. Pvz. vaizdelį “Bičii; 
streikas”, paruoštą E. Varnienės, su 
vaidino vaikų darželį pradedančio! 
lankyti mergaitės, o smuikininkai 
Andrius Carter, 6 metų amžiaus 
scenon išėjo su jo ūgiui pritaikytu 
smuikeliu. Su rašytoja Šatrijos Ra
gana dalyvius supažindino V. Bagu 
šauskas, inscenizuotą ištrauką iš joi 
apysakos “Sename dvare” atliko R. 
Pranckūnaitė, L. Jablonskytė ir S. 
Kubilius. Tokiuose Adelaidės lietu
vių vaikų bei jaunimo koncertuose 
kadaise dalyvavo visa eilė dabar jau 
plataus pripažinimo susilaukusių 
jaunosios kartos veikėjų, jų tarpe 
— medicinos gydytojas dr. A. Ste
ponas, N. Masiulytė ir R. Kubiliūtė - 
Mauragienė — konservatorijas bai
gusios pianistės.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
savo narių susirinkime rugsėjo 25 d. 
patvirtino metinę apyskaitą. Iš jos 
paaiškėjo, kad per pastaruosius biu
džetinius metus pelno turėta $40.- 
000, pilnai grąžinta skola bankui. 
Klubo vadovybei! išrinkti: V. Sim- 
niškis, A. Reisgys, V. Juška, B. Ge
nys, R. Skeivys, A. Migus ir K. Pro
tas.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KRE
DITO DRAUGIJA “Talka”, prieš 16 
metų įsteigta Melburne, dabar jau 
turi ir savo skyrių Adelaidėje. Syd- 
nejaus skyriui atidaryti taipgi gauti 
visi valdžios leidimai. Metiniame 
“Talkos” susirinkime Melburne bu
vo pateikta 16-toji apyskaita. Balan
sas pirmą kartą peržengė milijoną, 
pasiekdamas $1.058.039. Dabartinę 
“Talkos” valdybą sudaro: pirm. P. 
Baltutis, sekr. V. Alekna, nariai — 
J. Balbata, J. Kalnėnas ir A. Muce- 
niekas.

Britanija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 

rugsėjo 10 d. surengė D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Mančesterio sky
rius, vadovaujamas pirm. A. Jalo- 
vecko. Paskaitą skaitė boltoniškis 
H. Vaines - Vaineikis. Dainų ir tau
tinių šokių programą atliko mišrus 
VVolverhamptono choras su vadove 
G. Ivanauskiene. Bradfordo lietuviai 
Tautos šventę paminėjo rugsėjo 17 
d. Vyčio klube. Susirgus paskaitinin
kui V. Capui, improvizuotą žodį apie 
kovojančią Lietuvą tarė kapelionas 
kun. J. Kuzmickis. Meninėje dalyje 
buvo išklausyta vilniečio aktoriaus 
L. Noreikos plokštelė, kurion jis yra 
■deklamavęs 12 Maironio eilėraščių. 
Tą pačią dieną kun. J. Kuzmickis Šv. 
Onos šventovėje atnašavo Mišias už 
du mūsų mirusius lituanistus — A. 
Salį ir J. Brazaitį.

Vokietija
VALDEMARAS KIRKICKAS, 21 

metus kalintas Sibire, širdies smū
giu mirė rugpjūčio 30 d. Luebecke, 
tesulaukęs 49 metų amžiaus. Velio
nis buvo tauragiškis. V. Vokietijon 
pas savo tėvus atvykęs tik 1971 m. 
su šeima. Dalyvaudavo lietuviškose 
pamaldose bei lietuvių renginiuose, 
pasakodavo skaudžius prisiminimus 
iš Sibiro. Palaidotas vietinėse Vor- 
werker kapinėse, kur ilsisi ir jo tė
vai. Laidotuvių apeigas atliko evan
gelikų kunigas,atsisveikinimo žo
dį tarė kun. V. šarka. Giliam liūde
sy velionis paliko našlę Petronėlę 
Kirkickienę, mažametę dukrelę Edi
tą ir V. Vokietijoje gyvenančią se
serį.

KUN. FR. SKĖRYS, evangelikų 
mokinių kapelionas Vasario 16 gim
nazijoje, rugsėjo 25 d. suorganizavo 
jų ekskursiją į Rothenburg ob der 
Tauber, šis miestas virš Tauberio 
upelio susilaukia daug turistų iš vi
so pasaulio, nes jis atrodo toks, koks 
buvo XVII šimtmetyje. Šv. Jokūbo 
šventovėje tebėra dail. Tilmano Rie- 
menschneidcrio Šv. Kraujo sukurtas 
altorius, labai augštas, meniškai iš
drožinėtas iš medžio. Po reformaci
jos šią didžiausią miesto šventovę 
perėmė evangelikai, ši tradicinė 
evangelikų mokinių ekskursija buvo 
jau dvidešimtoji. Jas nuo 1956 m. 
organizuoja kun. Fr. Skėrys, tada 
pradėjęs mokytojauti Vasario 16 
gimnazijoje. Pakeliui buvo aplanky
tos ir kitos vietovės.



Baltiečių jaunimas Vašingtone rugsėjo 24 d. pradeda spontanišką žygį į Soy. Sąjungos ambasadą, protestuoda
mi prieš vergiją Baltijos kraštuose. Apačioje — policija sustabdo žygininkus ir reikalauja suvynioti vėliavas, nu
leisti plakatus ir eiti po du N’uotr. A. Dudaravičiaus

Lietuvių literatūra ir išeivijos jaunimas

Baltiečių jaunimas demonstracijoje už žmogaus teises rugsėjo 24 d. Vašingtone netoli Sov. Sąjungos ambasados 
(100 žingsnių). Policija įsakė išsiskirstyti per 3 minutes, bet demonstrantai susėdo, vėliau perėjo į kitą gatvės 
kampą. Apačioje — jaunimas, prasiveržęs pro policijos eiles, degina Sov. Sąjungos vėliavą, unisonu šaukdamas: 
“Laisvės baltiečiams!” Nuotr. A. Dudaravičiaus

Baltijos valstybių himnai Vašingtone
ALGIMANTAS ČEPAS

Amerikos sostinę užklojo pil
kas dangus ir šiltas oras, kai 
rugsėjo 24 vidurdienyje pradė
jo rinktis baltiečių avangardas 
prie Linkolno paminklo. Nors 
ir buvo keturi tūkstančiai, ta 
minia neatrodė labai didelė pla

čioje aikštėje, kurią kadaise už
pildė 200.000 juodųjų žmonių. 
Bet mūsų siekiai nebuvo ma
žiau svarbesni už anos didesnės 
grupės. Mes taip pat kovojame 
už esmines teises.

Sunku buvo atskirti estus 
nuo latvių, latvius nuo lietu
vių, nes giminystė pradingo 

bendrame tiksle. Sakyta, kad 
lietuvių buvo dauguma, bet 
sunku būtų tai įrodyti, nes nie
kas neregistravo dalyvių, Sį 
kartą jaunimo skaičius atrodė 
tiek pat gausus, kaip ir vyres
nių žmonių. Tiesa, galėjo būti 
ir daugiau to jaunimo, bet ne
buvo galima skųstis, kad de-

Pergyvenimus, jausmus ir 
mintis drąsiai galima perduoti 
literatūroje. Lietuvių literatūra 
ypač gyvai atspindi tautos var
gus, kančias ir viltis. L. Gražu- 
lienė iš Detroito kalbėjo studen
tų ateitininkų stovykloje Daina
voje 1977 m. rugpjūčio 29 d. ir 
aiškino lietuvių literatūros sa
vybes bei trūkumus. Nors dau
guma minčių šitame straipsny
je kilo iš p. Gražulienės paskai
tos, norėčiau pasidalinti jomis 
su mielais skaitytojais.

Ilgus metus dirbusi su jauni
mu, p. Gražulienė įdomiai daro 
savo išvadas apie lietuviško jau
nimo skaitymo įpročius. Gaila, 
tik mažas nuošimtis iš viso skai
to lietuvišką spaudą, o ir iš tų, 
kurie skaito, daugumas tiktai 
vieną ar dvi lietuviškas knygas 
perskaito per metus. Angliškų 
romanų netrūksta, jų yra įvai
riausių. Dažnai praleidžiame lai
ką, beskaitydami kokį nors ro
maną, kurį galima pavadinti 
“trashy” arba, lietuviškai sa
kant, “šlamštas”. Ar nevertėtų 
pradėti skaityti įdomesnę lietu
višką knygą?

Iš viso, kodėl jaunimas ne
drįsta skaityti lietuviškų kny
gų? Įvairiausių pasiteisinimų 
galima surasti: persunku su
prasti temas, neįdomios, sunku 
surasti naujesnį rašytą romaną, 
vis tos pačios temos kartojasi, 
t.y. bėgimas į Ameriką, karas ir 
panašiai. Galima pateisinti kai- 
kuriuos nepasitenkinimus. Lie
tuvių tarpe nėra klasikų rašyto
jų. Savo tarpe nerasime Šeks
pyro, Dickenso, Faulknerio ar 
panašių. Be to, tie, kurie dėsto 
lituanistiką mokyklose, peranks- 
ti mėgina įpiršti sunkesnę lietu
višką literatūrą. Turime nedaug 
gerų rašytojų, o ir tuos netinka
mai pateikiame. Dėlto jaunuolis 
nusisuka, nekreipia jokio dėme
sio. Vaikas, būdamas trylikos 
metų, nesupranta Vinco Kudir
kos satyros “Lietuvos tilto atsi
minimai”. Jeigu jau reikia aiš-

Pasaulio Lietuvių 
Sportinės Žaidynės
Kas dalyvaus PLS Žaidynėse? Vis

kas paaiškės po registracijos, tačiau 
šis tas yra žinoma ir dabar, po pa
ruošiamųjų užklausimų. Be abejo
nės, daugiausia dalyvių bus iš JAV 
ir Kanados, šalia jų. daugiausia už
jūrio dalyvių atgabens Australija. 
Kolumbija atvyks su krepšinio ko
manda. Vyčio Kęstutis Banelis, ku
ris dabar mokosi Vasario 16 gimna
zijoje, žada suorganizuoti gimnazijos 
krepšinio komandą. Bus sportininkų 
ir iš kitų kolonijų. Tikimasi jų su
silaukti ir iš Punsko. Nevisiems 
lengva bus pasiekti Kanadą. Gal la
biausiai nuskriausti yra Brazilijos 
sportininkai. Jų išvykos yra suvaržy
tos. Norint išvykti iš Brazilijos, rei
kia įmokėti SI.000 užstatą, šis už
statas bus grąžintas tik praėjus vie- 
neriem metam po sugrįžimo.

Krepšinis bus gausiausia sporto ša
ka žaidynėse. Daug dalyvių sutrauks 
lauko teniso ir golfo varžybos. Lau
ko teniso varžybos bus atviros vi
siems dalyviams ir manoma, kad da
lyvaus apie 80-100 žaidėjų. Varžy
bas praves Čikagos Vytautas Gry
bauskas ir Toronto Jonas Žukaus
kas. Golfo varžybomis rūpinsis To
ronto lietuvių golfo klubas.

Balys Savickas pakviestas praves
ti šaudymo varžybas.

Futbolo varžybose greičiausiai te- 
matysime dvi komandas <— Niujorko 
ir Čikagos. Futbolas nėra papulia- 
rus mūsų jaunuomenėje, tad dau
giau dalyvių vargiai ar susilauksime.

Iš PLS Žaidynių nuostatų. Apran
ga: "Klubo pavadinimas turi būti pa
žymėtas lietuviškai ant aprangos 
krūtinės augštyje. Jokie kiti ženklai 
ant aprangos žymėti neleidžiami, iš
skyrus dalyvaujančių kraštų tautinės 
vėliavos spalvas ar jų emblemas, 
kaip pvz. Kanados klevo lapas”.

A. S.

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

monstracijoje dalyvavo tik se
ni imigrantai. Anksčiau mūsų 
krašto kaiipynams atrodydavo, 
kad problema išnyks su ateivių 
mirtimi, nes jaunimo nesima- 
tydavo. Šį kartą jaunimas veiks
mingiausiai pasirodė ne pagrin
dinėje demonstracijoje, bet 
spontaniškame žygyje į sovietų 
ambasadą. Tik du šimtai jauni
mo atkreipė daugiau dėmesio, 
negu visa pagrindinė demonst
racija. Apie tai daugiau para
šyta kitų, tai čia nekartosiu.

Baltiečių demonstracijos tiks
lai buvo keli. Pagrindinis siekis 
buvo atkreipti laisvojo pasau
lio dėmesį į baltiečių kraštų pa
dėtį, ypač Helsinkio sutarties 
šviesoje. Buvo iškelti sutarties 
laužymai, okupacinės valdžios 
savivaliavimas, žmogaus teisių 
nepaisymas. Kitas tikslas — 

kinti juokus bei reikšmę, litera
tūra praranda savo tikslą bei 
humorą. Reikėtų stengtis, kad 
jaunuolis skaitytų lietuviškai su 
džiaugsmu, o išmokti kokią nors 
pamokėlę galima ir beskaitant 
beletristinuis dalykėlius.

Rašytojui nepaprastai sunkus 
uždavinys parašyti pasakėlę, 
knygą ar eilėraštį vaikui. Mat, 
užaugęs, pilnai subrendęs žmo
gus greitai pamiršta, kaip de
šimties metų vaikas galvoja ir 
reaguoja į pasaulį bei aplinką. 
Dažnai parašyta knyga labai il
gai jieško leidėjo. Visdėlto tu
rime didelį pasirinkimą įvai
riausių knygų.

Vyresniam jaunimui pramo
ginės literatūros beveik nėra. 
Neperseniai “Draugo” premi
juota “Sauja skatikų”, parašyta 
Kazio Almeno, atsirado mūsų 
knygų lentynose. Tai vieninte
lis detektyvinis romanas lietu
vių išeivijos literatūroje. Nors 
jam trūksta vietomis faktų, ta
čiau šis romanas rašytas pagal 
amerikiečių literatūros reikala
vimus ir todėl sudomino dides
nį skaičių jaunimo.

Lietuviams karas buvo gilus 
pergyvenimas ir tikrovė. Dėlto 
mūsų literatūroje dažnai karto
jama ta tema. Bet norint galima 
susirasti įdomių knygų karo te
ma ir perskaityti. Ką žinai, o gal 
ir patiks!?

Kviečiu vyresnio amžiaus jau
nimą nors truputėlį daugiau 
skaityti bei rašyti gimtąja tėvų 
kalba. Nebūtų sunkus uždavinys 
susiburti mažoje grupelėje ir 
pradėti pvz. vaikui pasakėlę ra
šyti. Juk kiek idėjų kyla stovyk
lose, idėjų, kurios būtų, tinka
mos knygai... Mes dar esame 
pilni jaunystės dvasios ir galime 
lengviau vaikui perduoti mintis 
bei jausmus, negu pensininkas 
rašytojas. Jau dabar liūdna da

Amerikos latvių sąjungos atstovas su dviem tautietėm baltiečių demonstracijoje \ ašingtone. Apačioje — plakatų 
kalba apie pažeistas žmogaus teises Baltijos kraštuose Nuotr. A. Dudaravičiaus

sustiprinti laisvės viltį sovietų 
okupuotuose kraštuose. Pirmas 
tikslas buvo iš dalies pasiektas 
nes įvykis pateko į laikraščių 
skiltis ir televizijos reportažus. 
Apie antrą tikslą sunkiau pasa
kyti, nes toks dalykas sunkiai 
matuojamas ir gal tik paaiškės 
po ilgesnio laiko.

Demonstracijos pranešėjas bu
vo latvis Uldis Sipols. Jis tarė 
pirmus žodžius ir invokacijom 
kvietė vysk. Vincentą Brizgį, 
kun. Ralph Duffy, kun. Rudolf 
Troost ir kun. Aleksą Vein- 
bergs. Kalbėjo įvairūs perei- 
gūnai. Mark L. Schneider (vals
tybės dept, vicekoordinatorius 
žmogaus teisių srityje), senato
rius Pete V. Domenici (R-New 
Mexico), sen. Robert Dole (R- 
Kansas), sen. Howard M. Met- 
zenbaum (D-Ohio), sen. Jack 

rosi, kad turime mažai rašytojų, 
o ateityje kas perims jų vietas 
ir užims naujas?

Simas Sužiedėlis, buvęs Atei
tininkų Federacijos vadas 1952- 
1963 metais, sako: turėtų būti

Dvi lietuvaitės prie Baltųjų Rūmų Vašingtone rugsėjo 23 d. dalina praei
viams lapelius apie baltiečių rengiama demonstracija. Jos ten išstovėjo 6 
valandas. Apačioje — lietuvis ir lietuvaitė dalina minėtus lapelius praei
viams prie Sov. Sąjungos ambasados Vašingtone Nuotr. A. Dudaravičiaus

Smith (R-New Mexico), ats. Ja
mes J. Blanchard (D-Mich.) ir 
sovietų disidentai Andre Amal- 
rik ir Pavel Litvinov. Jie visi 
skirtingais būdais pabrėžė Bal
tijos kraštų teisę į laisvę viso
se srityse. Sen. Dole, būdamas 
narys toje komisijoje, kuri da
lyvauja Belgrado konferencijo
je, svarstančioje Helsinkio nu
tarimų vykdymą, pažadėjo ten 
iškelti mums aktualius klausi
mus ir pastabas.

Po kalbų buvo kultūrinė pro
gramos dalis. Dainavo latvių 
liaudies dainininkė Rūta Švil
pė, o lietuvių šokių grupė “Auš
rinė” parodė savo meną. Visa 
programa gan sklandžiai pra
ėjo, nors tarpais buvo ir trupu
tį nuobodu. Gal geriausia de
monstracijos dalis buvo plaka
tai. Kaikurie buvo tikrai gud

vienuolika Dievo įsakymų. Vie 
nuoliktasis būtų “kalbėk lietu
viškai!” Prie vienuolikto aš pri
dedu dvyliktą Dievo įsakymą, 
būtent, skaityk ir rašyk lietuviš- 
ka*! Rūta - Ona šiūlytė 

riai sugalvoti. Gaila, kad nevi
sus galiu atsiminti ir paminė
ti. Vienas jų buvo: “Soviets are 
giving ĮJ.S. (skaityti mus) the 
business.” Dar kitas: “Curtains 
are for baths, not people”. Ap
lamai, plakatų ir vėliavų ne
trūko.

Baigiant vertėtų paminėti de
monstracijos organizatorius. 
Nors daug kas prisidėjo prie 
organizavimo darbo ir visus 
būtų neįmanoma išvardinti, rei
kėtų paminėti, kad iniciatyva 
kilo iš jaunimo, būtent, iš ne
seniai įsteigtos Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos. Joje po
litiniams reikalams vadovauja 
Viktoras Nakas. Iš šito rengi
nio galima spręsti, kad jauni
mas išeivijoje nėra apleidęs 
tautos reikalų ir kad sovietai 
turės vargo su mūsų karta.



VIET 11

Buvęs Hamiltono Vysk. M. Valančiaus šeštadieninės mokyklos vedėjas J. Mikšys pagerbimo metu džiaugiasi gauta 
dovana — paveikslu, kurį dovanojo prel. dr. J. Tadarauskas, organizacijos ir kiti Hamiltono vienetai. Paveikslas 
— dail. T. Valiaus. Iš kairės: L. Tamošauskas, J. Mikšys, Ant. Mikšienė, tėvų komiteto pirm. D. Vaitiekūnienė, 
kun. St. Kulbis, J. Rinkūnienė ir A. Rinkūnas Nuotr. J. Miltenio

Gerbiamasis Kunige 
Redaktoriau,
Nuoširdžiai noriu Jums padė

koti, kad “Tėviškės Žiburiai” 
dažnai ir teigiamai pasisako Va
sario 16 gimnazijos reikalais. 
Šiuo laišku noriu su Jumis ir 
“TŽ” skaitytojais pasidalinti 
tos mūsų gimnazijos džiaugs
mais ir rūpesčiais. Šiuo laiku 
gimnazijoje mokosi ir gyvena 
67 mokiniai: 34 berniukai ir 
33 mergaitės. Iš jų 11 iš JAV, 
9 iš Kanados ir 1 iš Venecuelos,

Laiškas gimnazijos reikalu
o kiti iš Vokietijos. Visapusiš
kai gražus jaunimas. Jį moko ir 
aulėja 20 mokytojų, įskaitant ir 
bendrabučių vedėjus. Nemaža 
dalis mokytojų samdomi tik ke
letui valandų į savaitę.

Turime gražų ir patogų mer
gaičių bendrabutį, kuriame gy
vena 33 mergaitės, o joms va
dovauja Marytė Dambriūnaitė 
iš JAV. Padeda Vincenta Pan- 
cerienė. Pilies rūmuose gyvena

34 berniukai. Jiems laikinai 
vadovauja A. Veršelis. Jis ap
krautas dar daugeliu ūkinių 
darbų. Būtinai reikia pastovaus 
berniukų bendrabučio vedėjo, 
kuris pasišvęstų vien berniukų 
auklėjimui ir vadovavimui. To
kio Vokietijoje nesitikime su
rasti. Mūsų visa viltis — JAV 
ir Kanada. “Tėviškės Žiburiuo
se” 36 nr. skaičiau, kad Alvy
das J. Petrauskas, baigęs psi

chologiją, mylintis jaunimą, 
planuoja vykti į V. Europą. Bū
tų miela, kad jis pasiryžtų mū
sų bendrabutyje bent metus pa
dirbėti.

Berniukų bendrabučio patal
pos reikalingos pagražinimo, 
bet ypatingai geresnių lovų ir 
naujos patalynės. Labai būtų 
gražu, jei “Tėviškės Žiburiu” 
skaitytojai, kurie dar neturėjo 
progos savo auka paremti Va
sario 16 gimnazijos, dabar pa-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kokie išvyksta, žinome, kokie grįžta, neaišku
STEPAS VARANKA

Savo gimtinės ir artimųjų il
gesys skatina išeivius, kad ir 
blogiausiomis sąlygomis, aplan
kyti paliktą tėviškę ir gimines. 
Lankymas savo giminių, kaimy
nų, pažįstamų ir draugų yra na
tūralus žmoniškumo paprotys. 
Niekur pasaulyje nėra varžtų 
vieni kitų lankymui, išskyrus 
“demokratiškiausią” Sovietų 
Sąjungą ir jos globojamas tau
tas. Laisvajame pasaulyje gimi
nės gali lankyti kalėjimuose ir 
didžiausius nusikaltėlius, teik
ti jiems visokeriopą materiali
nę ir moralinę pagalbą. Tai 
žmoniškumo apraiškos.

Kodėl lietuviams ir kitų Bal
tijos valstybių gyventojams var
žoma laisvai lankyti savo gimi
nes ir draugus, gyvenančius už 
Lietuvos ribų? Tiesa, retkar- 
čiai kaikas gauna tokius leidi
mus per protekcijas ir kyšius. 
Tie laimingieji grįžę turi atlik
ti “išpažintį”: pranešti ką ma
tė, girdėjo ir su kuo kalbėjo. 
Kaikurie išvykstantieji užsienin 
gauna tam tikrus uždavinius at
likti.

Juokingai ir tragiškai atrodo, 
kai atvykęs sūnus ar duktė pas 
tėvą bei motiną baimingai klau
sia: “ar čia nėra paslėptų mik
rofonų?” Mums tai skamba juo
kingai. Prieš keletą metų Ka- 
rtadoje lankėsi keli žymūs par
eigūnai. Jiems buvo sudarytos 
sąlygos nueiti į privačias vaka-

DAINIUS ŽUTAUTAS šiais metais 
baigė odontologiją ir dirba kaip 
dantų gydytojas Waterdown, Ont. 
(Hamiltono priemiestis). Gimė 1952 
m. Toronte, baigė katalikų pradžios 
mokyklą bei gimnaziją, Įstojo į To
ronto universitetą, vėliau perėjo į 
Yorko universitetą ir pagaliau į 
Western universitetą, kurį ir baigė. 
Taip pat yra baigęs Maironio mo
kyklą Toronte, muzikos konservato
rijos 8 metų pianino kursą. Mėgsta 
sportą, ypač tenisą ir golfą.

A. a. RAPOLAS U G I N T A S, savo 
testamentu palikęs Vasario 16 gim
nazijai $5000. Mirė rugsėjo 15 d., pa
laidotas rugsėjo 19 d. prie Filadel
fijos. Buvo gimęs 1893 m. Baigęs 
Žemės Ūkio Akademiją Dotnuvoje, 
buvo miškų urėdu Telšiuose. į JAV 
atvyko 1949 m. Buvo nevedęs.

rones ir pasikalbėti su tautie
čiais. Jie vengė prakalbų ir at
viresnių pasikalbėjimų dėl mik
rofonų baimės. Jie taip pat ven
gė atviriau pasisakyti, kai su 
jais sykiu būdavo kitas jų tau
tietis iš Lietuvos.

Atvykęs svečias iš okupuotos 
Lietuvos, dalindamasis su savo 
gimine ilgų metų nesimatymo 
ilgesiu, nutildo savo balsą ir 
pereina į šnibždėjimą, pasako
damas apie savo ir kitų tautie
čių vargus bei kančias. Ar tie 
maskviniai pamokymai išvyks
tančiam į užsienį tiek baimės 
įvaro, ar tai tos “laimingos ša
lies” sistema taip vargšus įbau
gina, kad jie bijosi net savo še
šėlio. Policinė sovietų sistema 
priverčia žmogų būti labai at
sargiu. Gerai žinome, kad nie
kur pasaulyje nėra tokios šni
pinėjimo ir išdavinėjimo prie
vartos. Tam niekšingam darbui 
žmonės yra priverčiami įvai
riom suktom priemonėm. Atsi
randa ir parsidavėlių, kurie sa
vo tautiečius siunčia į kalėjimą 
ar Sibirą. Yra pavyzdžių iš Sta
lino laikų, kad vaikai skundė 
savo tėvus, kurie buvo sušau
dyti, o vaikai gavo medalius. 
Tokiam Morozovui už tėvo išda
vimą yra pastatytas net pamink
las.

Iš vykstančiųjų lankyti savo 
giminių okupuotoje Lietuvoje 
teko girdėti tokius posakius: 
“Važiuoju, bet bijau, kad nepa
kenkčiau giminėms”. Yra ne
mažai norinčių vykti, bet bijan
čių. Sako: “gali prisikabinti 
prie mažiausio dalykėlio”. Vie
toje džiaugsmo — baimė ir rū
pestis. Planuojantieji išvykti 
veikėjai savo veikloje “apsnūs
ta”, vengia pasisakymų prieš 
komunizmą ir Sovietų Sąjungos 
sistemą, nesirodo viešumoje.

Grįžusieji iš viešnagės dažnai 
taip pat vengia komentarų ir 
atviresnių pasisakymų iš kelio
nės. Yra jaučiama jų baimė dėl 
likusių ten giminių. Lankymo 
simptomai jau pradeda reikštis 
ir išeivijos bendruomenėje: vie
nas kitas nutolsta nuo veiklos, 
pradeda skleisti artimesnio 
bendradarbiavimo idėjas su 
krašto pavergėjais, pasigirsta 
smerkimai disidentų ir kovoto
jų už laisvę. Galbūt likę Lietu
voje giminės prašo nesireikšti 
tautinėje veikloje, kad jiems 
kuo nors nepakenktų.

John Barron savo knygoje 
“KGB, The Secret Work of So
viet Secret Agents” smulkiai 
aprašo, kaip komunistų slaptoji 
policija veikia. Ji naudoja fan
tastiškiausias ir žiauriausias 
priemones, telkiant agentus-iš- 
davikus-pranešėjus. Įdomus yra 
skyrius: “Disinformation-Poiso
ning Public Opinion”. Tame 
skyriuje smulkiai aprašyta, kaip 
sovietai moka klaidinti pasau
lio opiniją pagal jiems naudin-

gą liniją.
Jeigu sovietų organams rei

kia žinių, jie gali rinkti jas iš 
viešų šaltinių. Tai tikriausiai ir 
yra daroma. Kam tad varginti 
tais uždaviniais išvykstančius į 
svečius? Išeivijos lietuviai ne
turi jokių pavojingų paslapčių. 
Spauda, organizacijos, švento
vės, knygos ir klubai yra laisvai 
prieinami kiekvienam doram 
tautiečiui. Organizacijų valdy
bų narių pavardės ir pareigos 
yra skelbiamos viešai spaudoje. 
Visų išeivių lietuvių tikslas yra 
aiškus — atgauti laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. To trokš
ta ir visi tautiečiai pavergtoje 
Lietuvoje. Turime gerai įsisą
moninti, kad pataikavimu lais
vės neatgausime.

Torontiečių Algio ir Birutės Kernių 
duktė GAILĖ KERNIŪTĖ-AAMODT 
šiais metais Yorko universitete bai
gė 4 metų antropologijos mokslus 
bakalaurės laipsniu (su garbės pažy
mėjimu). Dabar gilina studijas ta
me pačiame universitete ir ruošiasi 
magistrės laipsniui kaip asistentė 
pas prof. Merilyn Silverman. Gailė 
priklausė “Vyčio” sporto klubui, bu
vo viena iš geresnių plaukikių Ka
nadoje ir kartu kandidatė į Miun
cheno olimpiadą

Norite gauti 
socialinės draudos 
numeri pirmą kartą?
Jei pametėt savo 
kortelę ar norit 
pakeisti detales, 
nesivadovaukit 
kieno nors praėjusią 
metą patarimais.

Kur prašyti socialinės draudos numerio ir ko 
reikia jo prašant. Kur? Savo vietinėje UIC nedarbo 
draudos įstaigoje. Ko reikia? Tapatybės įrodymo. 
Jeigu esate Kanadoje gimęs pilietis, jums reikės 
tokio dokumento, kaip gimimo metrika arba 
krikšto metrika Kvebeke. Natūralizuotiems 
kanadiečiams reikia pilietybės pažymėjimo. Jeigu 
esate imigrantas, pakaks jūsų paso bei imigracijos 
dokumentų, bet jie turės būti originalai arba 
patvirtintos kopijos.

Jums taipgi reikės antrinio tapatybės įrodymo, 
ko nors oficialaus su jūsų vardu bei pavarde, pvz. 
vairuotojo leidimo ar mokyklos pažymių kortelės. 
Užtenka ir jų foto kopijų.

Prašymų blankai gaunami visose UIC nedarbo 
draudos įstaigose, pašto skyriuose, Kanados 
Darbo Jėgos Centruose, rajoninės pajamų 
mokesčio institucijose. Paprašę jus tokių svarbių 
dokumentų, nenorime, kad jie būtų pamesti ar 
užmesti. Todėl mes kviečiam jus asmeniškai 
atvykti į vietinę nedarbo draudos įstaigą. Ten bus 
patvirtinta, kad pateikėte reikalingus dokumentus, 
sutvarkyti jūsų prašymai ir pasiųsti Otavon. 
Dokumentus galėsite parsinešti namo. Kortelė bus 
atsiųsta paštu, ši lengva procedūra jūsų laukia 
ir tais atvejais, kai norite atgauti pamestą 
socialinės draudos numerio kortelę, pakeisti savo 
vardą ar kitas detales.

Jei negalite atvykti į savo vietinę UIC įstaigą, 
kreipkitės į Kanados Darbo Jėgos Centrą arba 
pasiųskite prašymą tiesiai Otavon, pridėdami 
originalius dokumentus ar patvirtintas kopijas.

Tapatybės įrodymas yra geriausia garantija, 
kad jūsų socialinės draudos numeris neatsidurs kito 
asmens rankose. O tai yra labai svarbu.

Du dalykai yra 
pakeisti.

Jūsų socialinės draudos numeris priklauso 
tik jums.

■ Government Gouvernement
■ T of Canada du Canada

SOCIAL Canada NUMĖRO 
INSURANCE DASSURANCE

NUMBER SOCIALE

123 456 789
JOHN DOE

SIGNATURE

JŪSŲ SOCIALINĖS 
DRAUDOS 
NUMERIS 
PRIKLAUSO 
TIK JUMS.

Automobilio taisymas gali būti brangus

Ontario kaip tik ir ateina jums 
Į pagalba, kad už automobilio 
pataisymo doleri gautumėte 

kuo daugiausia

DANA RUNIMAITĖ, profesijonalė 
gitariste iš Čikagos. Ji koncertuos 
Toronto Lietuvių Namuose moterų 
ir vyrų būrelių rengiamame pobū
vyje spalio 29 d.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikq duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Skundai dėl taisymo savo gausumu yra 
antroje vietoje iš visų automobilį liečiančių 
skundų Ontario provincijoje.

Į pagalbą vairuotojams taisymo srityje 
ateina Ontario vartotojų ir komercinių reikalų 
ministerija (Ontario Ministry of Consumer 
and Commercial Relations) — ji paruošė 
speciales lipdės, nurodančias, "kaip gauti 
daugiausia už automobilio taisymo dolerį." 
Automobilių gamintojai ir jų pardavėjai 
yra prašyti išdalinti jas naujų automobilių 
pirkėjams. Be to, jos gaunamos ir minėtoje 
ministerijoje.

Štai taisymo nurodymai:
• Jeigu jūsų garantija tebegalioja, 

rūpestingai ją perskaitykite ir tiksliai 
nustatykite kas už ką moka.

• Pasižiūrėkite į turimąjį savininko vadovėlį 
— galbūt jame rasite esamos problemos 
sprendimą.

• Tiksliai paaiškinkite savo problemą 
taisytojui ir nesidrovėkite jį klausti.

• Prašykite kainos, prieš pradedant didesnius 
taisymus. Žiūrėkite, kad visi taisymai 
būtų jūsų patvirtinti, ir niekuomet 
nepasirašykite neužpildyto užsakymo 
blanko.

• Išsiteiraukite apie visas taisymo garantijas 
— dalių ir darbo.

Jei matote, kad esate suvedžiotas arba 
apgautas, galite remtis įstatymu "The 
Business Practices Act."

Jūsų provincijos vyriausybė nori, kad 
žinotumėte savo teises, nustatytas minėtojo 
įstatymo "The Business Practices Act".

Pilnos informacijos reikalu prašykite 
laišku knygelės "Consumer Guide to The 
Ontario Business Practices Act", 
Consumer and Commercial 
Relations/Car Repair, 
Queen's Park, 
Toronto, Ontario M7A 2H6

Larry Grossman, 
Minister of 
Consumer and 
Commercial Relations
William Davis, Premier

Province of Ontario
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Neeilinis dainos vakaras

Istoriniai žemėlapiai pasakoja
Mūsų tautybių savaitėje Ka

ravane ir kituose renginiuose 
parodome gintarą, tautinių dra
bužių, audinių, pašto ženklų, 
šiek tiek meno ir dar šio to, bet 
retai pakabiname kokį žemėla
pį, o jei pakabiname, tai dažnai 
arba ne tą ir ne tokį, arba kur 
nuošaliai ir dar aplankstytą, ne
apipavidalintą.

O, rodos, negali sakyti, kad 
lietuviai būtų ne žemėlapiškai 
•nusiteikę. Lietuvoje turėjome 
nevieną teritorinę problemą ir 
be žemėlapių neapsiėjome. Vė
liau, traukdamiesi į Vakarus ar
ba planuodami emigruoti, vėl 
orientavomės pagal žemėlapius. 
Ir dabar, važinėdami po dide
lius miestus ir užmiesčius, pla
čias Kanados provincijas, Ame
rikos valstijas, neišsiverčiame 
be planų ir žemėlapių.

Taigi, mes turbūt ir rengi
niuose mielai grupuotumės apie 
centre pakabintą tinkamą didelį 
sieninį Lietuvos, Pabaltijo ar 
Europos žemėlapį — komentuo
tume, prisimintume, diskutuotu
me. žemėlapis ir mūsų drau
gams kitataučiams ryškiai ir 
tiksliai parodytų, kur ta mūsų 
Lietuva. Renginyje žemėlapis 
būtų ne koks eilinis rodinys, ne 
papuošalas, ne kartografinė re
tenybė, bet mūsų skundas, mū
sų tautinių aspiracijų deklaracL 
ja, mūsų politikos credo ir mū
sų pačių atsinaujinimo žvilgsnis 
į tolimą tėvynės praeitį.

Kokie žemėlapiai?
Kokie žemėlapiai tiktų mūsų 

renginiams? Visų pirma — tra
dicinės tautinės sampratos Lie
tuvos žemėlapis. Retas mūsų 
bus atsivežęs tokį žemėlapį iš 
Lietuvos, bet daugelis yra įsigi
ję jau čia gražų, tikslų, rimtą, 
spalvingą ir patogaus dydžio J. 
Andriaus “Lietuvos žemėlapį” 
su Lietuvių Enciklopedijos pre
numerata (1:500.000; 35 x 46 in- 
čų dydžio). Užklijuokit šį žemė
lapį ant tam tikros plonos dro
bės, aprūpinkite žemėlapiškom 
kartelėm (arba atiduokite tą 
darbą atlikti profesionalams, ku
rių adresus rasite miesto telefo
nų knygos skyriuje “Maps”; pvz. 
Toronte Landgridge Ltd.) ir tu
rėsite rimtą, gražų žemėlapį ren- 
giniams, organizacijų centrams 
ir sau.

Čikagoje galima tokį žemėla
pį, tik dar didesnio formato (45 
x 59 inčų), nebrangiai pirkti vi
siškai apipavidalintą, su pamu
šalu ir kartelėmis. Tokį žemė
lapį Toronte turi Lietuvių Na
mai ir gali skolinti.

Plačiau orientuotis ir parody
ti, kur yra Lietuva, tinka gero 
dydžio, spalvingas ir nebrangus 
politinis Europos žemėlapis “Eu
rope, giant colorprint map” (1: 
6,650,000; 29 x 42 inčų dydžio). 
Europa yra mūsų tėvynė plačia 
prasme: jos didieji sukrėtimai 
paliečia ir Lietuvą. Ir šį žemė
lapį nesunku padaryti sieniniu 
ir šį bei tą išryškinti, kaip kad 
Toronto Liet. Namai yra pada
rę. Kadangi čia Lietuva, Latvi
ja ir Estija jau pažymėtos kaip 
Rusijos dalys geltonai ir vos pa
stebimos, tai tenka jų buvusias 
sienas paryškinti, geležinę už
dangą skersai Europą ir toliau 
pastiprinti dantyta linija, rusų 
užimtas (susitarus su Vokietija) 
teritorijas pirmu jų “Drang 
nach Westen” pasistūmėjimu 
(apie 400.000 kv. km. ir apie 
22.000.000 gyventojų — suomių, 
baltiečių, lenkų, ukrainiečių be- 
sarabų) pažymėti horizontaliais 
brūkšniais, o karo eigoje jų ant
rą pasistūmėjimą pačiame Euro
pos viduryje nužymėti raudono
mis vertikaliomis linijomis (ir 
vėl apie 400.000 kv. km. ploto 
ir apie 100.000.000 gyventojų). 
Tai ta garsioji ištisų tautų Gu
lago stovykla pačiame Europos

viduryje už geležinės uždangos 
ir geležinių grotų. Tą rusų įsi
veržimą dramatiškai simbolizuo
ja raudonos strėlės, o pridėti 
paaiškinimai vadina jį rusų 
“Drang nach Westen” bei im
perializmu.

Šitaip paryškintas ir sudra- 
mintas žemėlapis rodo, kiek ma
ža tos Vakarų Europos beliko, 
kokia trapi jos padėtis, kai jo
kios vietinės reikšmingos atspa
ros prieš šį rusų kolosą nematy
ti. Senosios Rusijos svajonė — 
Bosforas ir Dardanelai — čia 
pat, netoli Adriatikos jūra ir 
Prancūzija, o beveik visos slavų 
tautos jau yra Rusijos imperijo
je — panslavizmo programa 
įvykdyta jėga! Lietuva jau liku
si toli užpakalyje slavų jūroje. 
Prie šio žemėlapio yra tikrai ko 
susimąstyti.

Baltijos žemėlapiai
Pasėtos Baltijos sąjungos sėk

los ir brutali rusų okupacija la
biau suartino baltiečius emigra
cijoje, tremtyje ir tėvynėje. Pa
laikyti jų vienybės idėjoms ir 
jų laisvės asperacijoms reikia 
turėti ir bendrą šių trijų Balti
jos valstybių žemėlapį — reikia 
matyte matyti tuos tokius sa
vus jūrų ir sienų kontūrus, upių 
upelių mezginius, miestų mies- 

. telių sietyną.' Bčt tokio žemėla
pio pirkti nėra. Tad Toronto- 
Liet. Namų žmonės, nesulaukę 
kartografų ir braižytojų talkos, 
pasigamino jį patys. Taip atsira
do gana simpatiškas, spalvin
gas, užklijuotas ant kartono, 
varnišuotas, su smulkiais paaiš
kinimais žemėlapis “Three Bal
tic States 1939-1945” (1:1000,- 
000; 25 x 38 inčų formato). Čia 
gal trūks piešinio precizijos, dai
lių užrašų ar lygių spalvų, bet 
čia aiškiai matome valstybių sie
nas ir jų keitimąsi, matome tas 
nelemtas kruvinas rusų invazi
jos strėles iš rytų, matome stai
gi} Rytų Prūsijos (ir Maž. Lietu
vos) suslavinimą, kuris, kaip ko
kia tvano banga, nusirito vaka
ruose iki Oderio ir užbaigė sla
viškąjį aisčių apsupimo žiedą.

Senovės Lietuva
Mūsų žemėlapiuose nevertėtų 

pamiršti ir Lietuvos senovės. 

THREE BALTIC STATES m. IM!
I.: . I«jun • m I|- cuai i , Kim.,, IM1.—ą

Kai Amerikos žemynas buvo dar 
visai nežinomas, tai lietuviai jau 
sudarė savo valstybę Didžiąją 
Lietuvos Kunigaikštystę, ją 13- 
15 š. išplėtė nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros, sukaupė daug ru
siškų ir ukrainietiškų žemių, at
laikė vokiečių veržimąsi į rytus, 
o totorių veržimąsi į vakarus. 
Jie parodė tikrai nepaprastą ka
rinę ir politinę galybę.

šito neatvaizduoti sieniniame 
žemėlapyje negalime. Padidin
kite bent dukart A. Šapokos 
“Lietuvos istorijos” žemėlapį 
“Lietuva 13-15 amžiuje” (iki 1: 
2.500.000), pridėkite anglišką 
pavadinimą ir paaiškinimus, 
priklijuokite prie stipraus karto
no, nuvarnišuokite ir turėsite 30 
x 33 inčų sieninį žemėlapį ren
giniams bei lituanistinėms mo
kykloms.

šitaip galima padaryti ir su 
antru A. Šapokos istorijos žemė
lapiu “Kunigaikštijos sunyki
mas ir padalinimai XVII-XVIII 
amž.” su tiksliu anglišku pava
dinimu “Decline and partition 
of Grand Duchy of Lithuania in 
XVII and XVIII century (in com
monwealth with Poland since 
1569)”. Šitas žemėlapis (1:2.250.- 
000, 22 x 30 dydžio) pabrėžia 
abiejų didžiųjų kaimynų — vo
kiečių ir rusų — nuolatinę grės
mę sunaikinti aisčius, pakliuvu-, 
sius į jų tarpą.

Patys paruoškime!
Tad štai tas keletas aktualių 

ir istorinių žemėlapių parengi
mams, lituanistinėms mokyk
loms ir sau. Juos lengva nusi
pirkti, jeigu reikia, kiek modi
fikuoti, padidinti iš mažesnių 
arba net pasigaminti, bet pas
kiau būtinai apipavidalinti, kaip 
tikrus sieninius žemėlapius, ir 
tik tada pakabinti publikai.

Renginiuose, netoli žemėla
pio, įspūdžiui sustiprinti galima 
padėti “Lietuvių Enciklopedi
ją” ir “Encyclopedia Lituani- 
ca”, A. Šapokos ir V. Sruogie
nės storas Lietuvos istorijas, A. 
Geručio “Lithuania 700 Years”, 
“Lithuanians in Canada”, J. 
Daumanto “Freedom Fighters” 
ir pan. Tuo būdu turėsime stip
rų parodos centrą. p _

Operos solistės Nijolės
V. VERIKAITIS

Muzika užgimė drauge su 
žmogaus siela ir 

yra jos svarbiausioji ir 
pirmutinė kalba.

M. K. ČIURLIONIS

Paskutiniu metu mums tenka 
vis rečiau ir rečiau išgirsti tik
rai gerus dainos rečitalius. Ren
giami įvairūs vakarai, įtrau
kiant vietines ir kviestines pa
jėgas, bet geri rečitaliai yra re
tenybė.

Š.m. rugsėjo 20 d. Toronto 
Lietuvių Namų salėje įvyko so
listės Nijolės Ambrazaitytės 
dainų rečitalis, kurį reikia lai
kyti neeiliniu ir retai pasitai
kančia dainos meno apraiška.

Nijolė Ambrazaitytė yra gra
žaus balso, geros mokyklos ir 
nepaprasto muzikalumo daini
ninkė. Jos pasirinkta programa 
buvo puiki, atlikimas — be 
priekaištų. Sceninė išvaizda ir 
judesiai — teatriniai, bet ne
perdėti.

Visas jos dainavimas pagrįs
tas balso grožiu, stiliaus supra
timu, geru frazavimu bei pui
kia interpretacija. Programos 
surikiavimas taip pat buvo ne 
tradicinis.

Pirmoje dalyje ji padainavo 
XVII šimtmečio dainas: A. Cal- 
daros “Salve amiche” ir B. Mar
celio “H mio bei foco”. Vėliau 
ji perėjo į operų arijas. Pirmą
ja jų padainavo vieną iš gra
žiausių arijų mezzosopranui 
jų repertuare iš Glucko ope
ros “Orfėjus ir Euridikė”. 
Vien dėl šios arijos buvo verta 
atvykti į šį koncertą, šioje ari
joje mezzosopranas vaizduoja 
įsimylėjusį jaunuolį, kuris ken- 
čia-pergyvena mylimosios nete
kimo tragediją. Esu girdėjęs 
šią ariją atliekant garsiąją mū
sų dainininkę Maureen Forres
ter. Nijolė už ją buvo prana
šesnė. M. Forrester yra pripa
žinta pirmaujančia pasaulyje 
dainininke. Tai daug ką pasa
ko apie N. Ambrazaitytę.

N. Ambrazaitytė taipgi padai

Naujas “Į Laisvę” numeris
PRANYS ALŠĖNAS

Skaitytojus pasiekė 1977 m. 
“J Laisvę” žurnalo 70 (107) nr. 
Jame Vincas -B4rrtusevičius gana 
ilgame ir itin nuobodžiame 
straipsnyje, užimančiame net 17 
puslapių, nagrinėja temą apie 
intelektualus, inteligentus, jų 
dešinę ir kairę. Esą, apskritai 
intelektualo samprata glaudžiai 
siejama su inteligento sąvoka. 
Pagal filosofo J. Girniaus aptar
ti, išdėstytą Lietuvių Enciklo
pedijoj, intelektualas yra inteli
gentas, kuris pasižymi kūrybine 
iniciatyva. Apskritai intelektu
alui J. Girnius priskiriąs dvi pa
grindines savybes — kritinę są
monę ir kūrybinį entuziazmą. 
Inteligentu Girnius vadinąs 
žmogų, išėjusį bent vidurinį 
mokslą ir dirbantį protinį dar
bą. Šalia to, inteligentiškumo 
esme Girnius laikąs dar visą ei
lę savybių: žinojimo alkį, kritiš
kumą, savo asmeninių ribų są
monę, jieškojimo dvasios išlai
kymą, atvirumą tiesai. Vienok 
Bartusevičius, nurodydamas ir 
cituodamas kitų asmenų pasisa
kymus, kaip amerikiečio socio
logo S. M. Lipseto ir daugelio 
vokiečių mintytojų, randa, kad 
J. Girnius inteligento, tuo pačiu 
ii’ intelekto, sampratoms teikia 
idealinę prasmę ir jas pakelia 
į moralinių vertybių eilę. Tai, 
girdi, sudaro vienokią ar kitokią 
etiketę besinešiojančių žmonių 
grupę, kažkuo vertesnę, prana
šesnę už kitus žmones. Pasak 
Bartusevičiaus, šitaip žiūrėti į 
žmonių grupes nesame pratę . ..

Vytautas Vaitiekūnas, “Į Lais
vę” redaktorius, pats būdamas 
teisininkas įdėjo tokio pat ilgio, 
bet labai naudingą straipsnį: 
“Kas nauja naujoj sovietų kon
stitucijoje?” Ten lyginamos net 
trys sovietų konstitucijos (1918, 
1923, 1936 m. įjungiant ir šie
metinę — brežnevinę), pabrė
žiant, jog visos jos galiojo tik 
tiek ir ten, kiek ir kur nesikir- 
to su kompartijos interesais. 
Taip būsią ir su Brežnevo kon
stitucija. Esą, feodalizmo bajo
rystė buvusi paveldima iš tėvų, 
kapitalizmo “bajorystė” įgyja
ma pralobimu, o sovietinė — 
priklausymu partijai.

Naujas skyrius brežnevinėje 
konstitucijoje — socialinė pa
žanga ir kultūra — kalba apie

J. BURKAUS
“Du dvasinių būtybių pasauliai”,

444 psl. knyga, užsisakytina: Sūduva, 809 Ramble St., 
Hot Springs, AR. 71901, USA. Kaina: JAV $8.50.

Ambrazaitytės rečitalis Toronte
navo ariją iš Mocarto “Figaro 
vestuvių”, Zybelio kupletus iš 
Gounod “Fausto” ir čigonės 
dainą iš Bizet “Carmen”. Vi
suose šiuose kūriniuose ji pa
sirodė kaip įdomi interpreta- 
torė.

Antrą rečitalio dalį Ambra
zaitytė skyrė lietuviškai dainai. 
Jai tai pavyko neblogiau, kaip 
ir pirmoje. Ji parinko įvairų ir 
daugelį stilių apimantį reper
tuarą. čia buvo girdimi ir se
nieji mūsų kompozitorių kūri
niai (E. Gailevičiaus, J. Tallat- 
Kelpša, B. Dvarionas), ir nau
jesnieji (Brundzaitė, Bajoras, 
Kairiūkštis). Kaip ir pirmoje, 
taip ir antroje dalyje ji pasi
rodė kaip tikra dainos meistrė. 
Kiekvienos dainos savitumas 
buvo išjieškotas, išgyventas ir 
pateiktas be priekaištų.

Teko pastebėti išeivijos spau
doje priekaištų N. Ambrazaity
tei, esą ji neįtraukusi į savo re
pertuarą čia gyvenančių kom
pozitorių kūrinių. Man teko su 
soliste išsikalbėti apie tai. Ji 
labai domėjosi čia gyvenusiais 
ir gyvenančiais bei kuriančiais 
muzikais. Jai įteikiau keletą 
kompoz. VI. Jakubėno ir K. V. 
Banaičio kūrinių. Ji jų nebuvo 
nei mačiusi, nei girdėjusi. Ji 
jais susidomėjo. Tikiuosi, jeigu 
jai bus proga vėl mus pasiekti, 
padainuos ir gautuosius kūri
nius. Reikia neužmiršti, jog čia 
sukurti dalykai nevisuomet pa
siekia Lietuvą, todėl priekaiš
tas, kad ji neįtraukė į savo re
pertuarą išeivijoje kuriančių 
kompozitorių kūrinių, yra be 
pagrindo.

Koncertą muzikiniu atžvilgiu 
reikia laikyti labai gerai pavy
kusiu. Nors jis buvo surengtas 
per labai trumpą laiką, sudomi
no gana gražų būrį muzikos en
tuziastų — klausytojų susirin
ko apie 400.

Solistei akompanavo mūsiš
kis J. Govėdas. Jis tai atliko 
puikiai. Joną Govėdą reikia lai
kyti vienu iš geriausių akompa
niatorių išeivijoje.

sovietinės valstybės pagalbą 
“suartėti visoms SSSR nacijoms 
ir tautybėms”. F a k t i š k a i tai 
konstitucinis įsipareigojimas ru
sinti pavergtąsias tautas.

Tęsiamas ir, berods, užbaigia
mas Stasio Žymanto ilgas tęsini- 
nis straipsnis “Susitikimai su 
Pranu Padaliu”. Įdėtas sutrum
pintas Raimundo Kudukio pa
skaitos, skaitytos LFB politinių 
studijų savaitgalyje Los Ange
les 1977. II. 6, tekstas ir J. Ko
jelio to politinių studijų savait
galio reportažinis aprašymas. 
Esą, Rimo Muloko pasisakymas 
buvęs įdomus tuo, kad jis kate
goriškai neigęs savo paties vi
suomeniškos veiklos praktiką, 
politinės veiklos prasmę, veiks
nių reikšmę (vienas Balzekas Či
kagoje daugiau padarąs už visus 
veiksnius), o LB beveik pasmer
kęs. Ji esanti kalta dėl Encyclo
pedia Britanica, dėl Čikagos ka
pinių, dėl vienuolynų žemių, pa
rapijų sunykimo, jaunimo na
mų, senelių prieglaudų, dėl lie
tuvių dingimo iš lietuviško gy
venimo ir t.t. Jis pats priklau
sąs tautininkams, esąs narys vy
riausių LB ir ALTos organų ...

Perduodamos mintys apie eu
rokomunizmą politinių mokslų 
profesoriaus ir politinių veikalų 
autoriaus Charles Gati straips
nio, atspausto “Foreign Affairs” 
žurnale 1977. IV. Pateikiamos 
kun. prof. A. Paškaus mintys, 
atspaustos “Ateityje” ir svars
tančios moralinės maišaties reiš
kinius šių dienų pasaulyje. Ko
mentuojamos kaikurios mintys 
iš “Sėjos” žurnalo, o “Užgesu
siuose žiburiuose” rašoma apie 
dr. D. Jasaitį, gen. Kazį Mustei- 
kį ir Praną Vainauską. Esą D. 
Jasaitis, nors okupuotoje Lietu
voje glaudžiai bendradarbiavęs 
rezistencinėj veikloj, bet nepri
tapęs prie frontininkų. Gen. K. 
Musteikis, savo metu simpatiza
vęs prof. Voldemarui, vėliau ve
lionis buvęs labai ištikimas Sme
tonai ir jo režimui. Būdamas 
“yes-man” tipo žmogus, velionis 
labai tikęs autoritetinio režimo 
ministeriu. Pr. Vainauskas nuo 
1915 m. tapęs krikščioniu demo
kratu, o nuo 1927 m. buvęs ir jų 
centro komitete. Savo mentali
tetu velionis buvęs technikinio 
pobūdžio žmogus.
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C KlILIUIihl JI VEIKLOJE
KELIAUJANTI LIETUVIŲ DAI

LININKŲ darbų paroda, skirta JAV 
200 metų sukakčiai, suorganizuota 
Illinois valstijos meno tarybos nario 
S. Balzeko ir skulptoriaus P. Alek
sos, buvo atidaryta 1976 m. vasario 
18 d. Čikagos centre, viešosios bib
liotekos patalpose. Vėliau jos rūdi
niai buvo pervežti į kitas Čikagos 
institucijas, pasiekė Springfieldą, M. 
Vernoną. Oficialaus uždarymo paro
da susilaukė š. m. rugsėjo 6 d. Ore
gone, Lorado Taft galerijoje. Paro
doje su vienu savo kūriniu dalyvavo 
30 lietuvių dailininkų: P. Aleksa, V. 
Aleknienė, V. Balukienė, N. Banie
nė, H. Blyskis, B. Blinstrup, A. Co
oper, V. Eivaitė, R. Jautokaitė, J. 
Kelečius, J. Kinka, A. Kurauskas, 
A. Marčiulionis, E. Marčiulionienė, 
R. Marder, seselė Mercedes, J, Mon- 
kutė-Marks, B. Morkūnienė, R. Mo- 
zoliauskas, B. Murinas, A. Petriko- 
nis, Z. Sodeikienė, D. Stončiūtė-Kuo- 
lienė, A. Sutkuvienė, M. Stankūnie
nė, M. Šileikis, I. Šimkuvienė, J. 
Tričys, E. Valaitis ir G. Žumbakienė. 
Parodose dalinama literatūra lanky
tojus supažindino ne tik su dailinin
kais, bet ir su pačia Lietuva, jos kul
tūra, dabartinėmis problemomis. Pa
rodos užbaigtuves savo rezidencijo
je surengė Lietuvių Kultūros Muzė- 
jaus Čikagoje pirm. Stanley Balze
kas, talkinamas kuratoriaus K. Balt- 
ramaičio, skulptoriaus P. Aleksos, 
dail. J. Monkutės - Marks. Trumpą 
padėkos žodį parodoje dalyvavu
siems dailininkams tarė St. Balzekas 
su kitais užbaigtuvių rengėjais, o dai
lininkų vardu muzėjaus vadovybei 
padėkojo M. Šileikis ir seselė Merce
des.

PROF. DR. S. K. CHATTERJEI, 
ilgametis kalbotyros bei įvairių in
doeuropiečių kalbų dėstytojas Kal
kutos universitete, mirė šiame Indi
jos mieste š.m. gegužės 29 d , sulau
kęs 86 metų amžiaus. Velionis, do
mėdamasis baltų kalbomis bei kultū
ra, 1964 ir 1966 m. lankėsi Vilniuje. 
Augštuosiuose Indijos instituto kur
suose Simloje 1966 m. skaitė paskai
tas apie baltų ir arijų kultūrų ryšius. 
Tų paskaitų pagrindu 1968 m. išleido 
studiją “Balts and Aryans” (“Baltai 
ir arijai”), pateikdamas indoeuropis- 
tikai ir baltistikai įdomių pastabų 
bei sugretinimų.

PASIKALBĖJIMĄ SU ALGIU 
BUDRIU, pasižymėjusiu fantastiniais 
savo romanais, rytinėje programoje 
“Today’s Sight” rugsėjo 14 d. trans
liavo Niujorko televizija. Praėjusį 
pavasarį jis išleido gražaus įvertini
mo susilaukusią knygą “Michael
mas”. Joje vaizduojami 1999 m. įvy
kiai, kai pasaulį valdo Michaelmas 
su slaptų elektroninių skaitytuvų pa
galba.

TŪKSTANČIO DOLERIŲ PREMI
JĄ lietuvių leidyklai paskirs Čikago
je sudaryta komisija: žurn. Vladas 
Būtėnas, dail. Povilas Kaupas, žurn. 
Bronius Kviklys, dr. Juozas Meš
kauskas ir Stasė Semėnienė. Premi
ja, kurios mecenatas yra kun. dr. 
Juozas Prunskis, numatyta leidyklai, 
daugiausia pasitarnavusiai Lietuvos 
bei lietuvių tautos reikalams krikš
čioniškos minties knygomis. Leidyk
las iki 1978 m. sausio 15 d. gali siū
lyti visi lietuviai betkuriam vertin
tojų komisijos nariui.

MELBURNIETĖ ALDONA JUŠ
KAITĖ, baigdama bibliotekinkys- 
tės kursą universitete, savo diplomi
niam darbui parašė studiją “Lithua
nian Literature in Australian Libra
ries” (“Lietuvių literatūra Australi
jos bibliotekose”), ši jos 100 psl. stu
dija buvo išleista kaip parankinė 
knyga visoms Australijos bibliote
koms. Autorė ne tik rašo apie lietu
viškas knygas Australijos biblioteko
se, bet ir pateikia žinių apie Lietu
vos istoriją, lietuvius išeivijoje, 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
bibliotekas, lietuvių leidinius šioje 
šalyje. Studijos pabaigoje skaityto
jai supažindinami su lietuvių išeivių 
leidiniais visame pasaulyje, žymes
nėmis leidyklomis, nurodoma, kur ir 
pas ką Australijoje galima gauti to
kių leidinių.

DAIL. VLADAS ŽILIUS spalio 14 
- 21 d.d. dalyvavo tapybos ir grafi
kos parodoje Vašingtono dailės klu
be. Jo darbus šiai parodai Vašingto
ne parūpino Norten T. Dodge iš sa
vo rinkinių. Naujųjų dail. V. Žilio 
kūrinių paroda įvyks Brooklyne, N. 
Y., Kultūros Židinyje, 1978 m. sau
sio 7-8 d.d.

BALTIEČIŲ MENO DRAUGIJA 
“Baltija”, įsteigta Niujorke prieš 
vienerius metus, pirmąją savo narių 
darbų parodą rengia spalio 29-30 d. 
d. Kultūros Židinyje. Numatoma iš
statyti apie 90 tapybos, grafikos ir 
skulptūros kūrinių. Juos atrinks de
vynių dailininkų komitetas, kuriame 
lietuviams atstovauja K. žoromskis, 
V. Žilius ir E. Urbaitytė.

KLEVELANDO “GRANDINĖLĖ”, 
vadovaujama L. Sagio, laimėjo I 
vietą rugsėjo 22-25 d.d. tarptautinia
me festivalyje Oadize, Ohio valstijo
je. Šį festivalį kasmet rengia anglies 
kasyklų bendrovės bei kasimo ma
šinų gamyklos. Tarp parodon suvež
tų mašinų buvo įrengtos šešios sce
nos, kuriose programą atliko net 37 
etninių grupių bei amerikiečių an
sambliai ir pavieniai menininkai. 
“Grandinėlei" buvo įteiktas auksinės 
spalvos trofėjus, nusagstytas ang
lies kristalais.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
vidurinės meno mokyklos styginis 
orkestras, vadovaujamas prof. S. 
Sondeckio, gastroliavo penkiuose 
Olandijos miestuose, atlikdamas P. 
Čaikovskio, H. Purcello, F. Kreis- 
lerio ir B. Kutavičiaus kūrinius. Šiai 
išvykai buvo paruoštos ir seniausio 
olandų kompoz. H. Andriseno va
riacijos. Vilniečių orkestras jau yra 
lankęsis Olandijoje prieš keletą me
tų, pernai laimėjęs aukso medal) 
tarptautiniame H. von Karajano 
vardo jaunimo orkestrų konkurse 
V. Berlyne.

TARPTAUTINIAME SAVIVEIK
LINIŲ FILMŲ festivalyje “Unika- 
77" lietuviškiesiems atstovauja Pa
nevėžio kelių eksploatacijos valdy
bos vyr. inž. J. Lauraičio pieštinis 
filmas “Ech!...” šis satyrinis kūri
nys, keliantis opias gamtos apsau
gos problemas, yra laimėjęs pirmą
sias vietas Lietuvos ir Pabaltijo sa
viveiklinių filmų festivaliuose, auk
so medalį Maskvoj įvykusioj apžiū
roj.

DAILĖS MUZĖJUJE Vilniuje bu
vo surengta norvegų dail. E. Mun- 
cho šimto grafikos darbų paroda. 
Jis gyveno bei kūrė XIX š. pabaik 
goję ir XX š. pradžioje.

TRECIAJAME TARPTAUTINIA
ME GITARISTŲ seminare Vengri
joje, Esterhomo mieste, dalyvavo 
vilnietis S. šilinskas. Dalyvius jis 
supažindino su pernai Trakuose 
įvykusiu sąjunginiu gitaristų susiti
kimu, lietuvių kompozitorių E. Bal
sio, V. Barkausko, V. Montvilos, V. 
Paketūro, J. Tamulionio kūriniais 
gitarai. Seminaro koncertuose S. ši
linskas pirmą kartą atliko naująjj 
V. Barkausko kūrinį "Siuita B”.

SIMFONINIS VILNIAUS FIL
HARMONIJOS orkestras, diriguoja
mas J. Domarko, naująjį sezoną pra
dėjo koncertais Kaune ir Vilniuje. 
Jų programoje buvo J. Brahmso 
“Antrasis koncertas fortepijonui su 
orkestru” ir J. Juzeliūno trečioji 
simfonija “Žmogaus lyra”, E. Mie
želaičio žodžiais sukurta solistui, 
mišriam chorui ir orkestrui, šiuose 
koncertuose dalyvavo maskvietis 
pianistas G. Sokolovas, Vilniaus 
operos sol. V. Bakas, valstybinis 
Kauno choras.

P A B A LT I J O KOMPOZITORIŲ 
KŪRINIAMS skirtą koncertą Jalto
je surengė valstybinės Krymo fil
harmonijos dirigentas Alvydas šul- 
čys. Estų, latvių ir lietuvių kompo. 
zicijas atliko jo diriguojamas sim
foninis filharmonijos orkestras. Lie
tuviškoje koncerto dalyje skambėjo 
J. Juozapaičio simfonija “Rex”, R. 
žigaičio uvertiūra “Jaunystė”, E. 
Balsio “Antrasis koncertas smuikui 
su orkestru”, atliktas su vilniečiu 
smuikininku R. Katilium.

RYGOJE ĮVYKUSI PARODA dai
lės mėgėjus supažindino su dviejų 
Antiniu, tėvo ir sūnaus, skulptūro
mis. Abu jie turi Roberto vardus. 
Vyresniajam Antiniu! šioje parodo
je atstovavo tokios jo skulptūros, 
kaip "Kanklininkas”, “Dūdorius”, 
“Vaikai skaito”, “Skausmas”, "Žil
vino šeima”, jaunesniajam — “šven
tė”, “Ateitis”, “Rutulys”, “Žmogus”, 
“Augimas”. Kauno mieste yra atida
rytas tėvo ir sūnaus Antinių skulp
tūrų sodelis. Mėnesį trukusiai paro
dai Rygoje jiedu parūpino 40 natūra
laus ir mažesnio dydžio savo skulp
tūrų.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME
NO DRAUGIJOS surengtoje parodo
je Vilniuje dalyvavo apie 30 estų 
fotografų, priklausančių Talino fo
to klubui. Jų nuotraukos daugiausia 
atspindėjo pramonės, žemės ūkio 
vaizdus, menininkų bei kultūros vai- 
kėjų veidus. Rudenėjančios gamtos 
peizažus atskleidė spalvoti T. Grepo, 
L. Mianiko bei kaikurių kitų foto
grafų darbai.

STYGINIS VILNIAUS KVARTE
TAS, kurį sudaro A. Vainiūnaitė, D. 
Katkus, P. Kunca ir A. Vasiliaus
kas, naująjį sezoną pradėjo Vilniu
je, grįžęs iš gastrolių Latvijoje. Pra
diniam sezono koncertui jie buvo 
pasirinkę tris M. K. Čiurlionio, D. 
šostakovičiaus ir J. Brahmso kvar
tetus. šis vilniečių kvartetas yra lai
mėjęs aukso medalį tarptautiniame 
konkurse Belgijoje, Liežo mieste.

VILNIAUS BALETO TEATRO so
listai L. Aškelovičiūtė ir V. Kudžma 
su kitais šios srities Sovietų Sąjun
gos menininkais lankėsi Italijoje. 
Bendriems koncertams Romoje, Mi
lane, Venecijoje bei kituose Italijos 
miestuose lietuviškojo baleto atsto
vai buvo paruošę ištraukas iš P. 
Čaikovskio “Gulbių ežero”, “Mie
gančiosios gražuolės", J. Juzeliūno 
baleto “Ant marių kranto”, tautinę 
choreografinę kompoziciją "Palan
gos Juzė". Koncertai buvo skirti so
vietinės Spalio revoliucijos 60 me
tų sukakčiai.

VILNIAUS UNIVERSITETO kie
mo teatras, vadovaujamas vyr. rež. 
V. Limanto, kiekvieną pavasarį ir 
rudenį scenos mėgėjus pakviečia į 
tradicinius savo spektaklius, šį ru-' 
denį buvo pakartoti pavasariniai 
spektakliai: Skargos kieme — saty
rinė V. šukšino pasaka "Iki trečių 
gaidžių”, Trakų pilyje — V. Krėvės 
drama “Šarūnas”, dalyvaujant žy
miesiems dramos aktoriams K. Ky
mantaitei ir H. Kurauskui. Spektak
lių sąrašą papildė muzikinė J. Broš- 
kevičiaus komedija “Senos kronikos 
receptas”. y. Kst.
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CHOLKRD
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 | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
S,c,’«’e st -Toronto' Ont • Tel. 532-3400

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

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

1 DUODA PASKOLAS:
E asmenines .......................... 91/i%
E nekiln. turto........................9V4%
E 'investacines ..........................10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

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

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

ir Bloor Autorite Garage, ?96 nBr°ckt *v,f- , ° 7 (torp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michetin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK pETT|T

Simnn ę television kykl f PLzf Savininko. — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televiziįas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mas NDP socialistus pernai išti
ko B. Kolumbijoje, o šiemet — 
Manitoboje. Jų pozicijos taipgi 
susilpnėjo ir Ontario provinci
joje. Daug kas daro išvadą, kad 
Kanados provincijos vis labiau 
nusigręžia nuo socializmo. Nau
jasis Manitobos premjeras S. 
Lyonas rinkiminiame vajuje 
propagavo finansinę savitvardą, 
laisvės principus ekonomijai. 
Jis žada pertvarkyti pajamų 
mokestį provincijos gyvento
jams ir bendrovėms, kurį socia
listai buvo padidinę daugiau už
dirbantiems. Galimas dalykas, 
bus atsisakyta ir valdinės auto
mobilių draudos, tačiau bus pa
likta socialistų įvesta nemoka
ma sveikatos drauda.

Toronte gyvenantys čekoslo- 
vakai, atvykę Kanadon po 1968 
m. sovietinės invazijos, skun
džiasi šantažine amnestija, ku
rią komunistinis režimas paskel
bė praėjusį pavasarį. Pagal tą 
amnestiją Čekoslovakijos pilie
tybė atšaukiama visiems, kurie 
reiškėsi ar reiškiasi antikomu
nistinėje veikloje. Jie niekada 
negalės lankytis Čekoslovakijo
je. Kitiems duodamas pasirin
kimas — patiems atsisakyti Če
koslovakijos pilietybės ir tuo 
būdu prarasti lankymosi teisę 
arba pasirašyti dokumentus Če
koslovakijos ambasadose, įteisi
nančius jų pasilikimą užsienyje. 
Tokiu atveju reikia prisiekti iš
tikimybę dabartiniam Čekoslo
vakijos režimui, atsakyti į daug 
asmeninio pobūdžio klausimų. 
Amnestijos kritikai nepateikia 
savo pavardžių, nes daugelis jų 
yra palikę šeimos narius bei gi
mines Čekoslovakijoje ir bijo 
galimo kompartijos keršto. Nuo 
1968 m. Kanada įsileido 9.072 
pabėgėlius iš Čekoslovakijos, 
kurie beveik visi dabar jau yra 
Kanados piliečiai. Reikalavimas 
prisiekti ištikimybę kompartijai 
Čekoslovakijoje esąs kišimasis į 
Kanados piliečių reikalus. Ka
nados užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnai teisinasi, kad 
jiems neįmanoma imtis jokių 
veiksmų, kol nėra gautas kon
kretus kurio nors čekoslovakų 
kilmės kanadiečio skundas.

Imigracijos min. B. Culleno 
pranešimu, dėl nedarbo gali 
tekti sumažinti naujųjų ateivių

skaičių. Pernai jų tebuvo įsileis
ta 149.429, t.y. 20f/ mažiau nei 
1975 m. Imigraciją dabar tvar
ko naujasis įstatymas, duodan
tis teisę vyriausybei nustatyti 
metinę ateivių kvotą pagal eko
nomines aplinkybes ir turimų 
darbų pasiūlą. Kalbėdamas To
ronto italams kaimyniniame 
Woodbridge miestelyje, jis tei
gė, jog dabar bus daugiau atsi
žvelgiama į darbo neturinčių ka
nadiečių problemas. Išimtis bet
gi numatoma išvietintiems ar 
persekiojamiems asmenims, ku
rie norės atvažiuoti Kanadon.

Imigracijos reikaluose sva
resnio žodžio nori ir Kvebeko 
provincija. Jos imigracijos min. 
J. Couture, Montrealyje susiti
kęs su etninės spaudos redak
toriais, pasisakė už politinių pa
bėgėlių įsileidimą Kvebekan iš 
viso pasaulio. Jo nuomone, fe
deracinė vyriausybė jiems ski
rianti permenką dėmesį. Dėlto 
pastebimas nuolatinis susirūpi
nimas bei nerimas etninių Kve
beko grupių eilėse. Pasak J. 
Couture, Kvebekas turi įsivesti 
savarankišką politinių pabėgė
lių programą, pabrėždamas di
dėjantį savo vaidmenį pasauly
je. Be to, Kvebekas turi gauti 
lygias teises su Otava dėl atei
vių įsileidimo į šią provinciją ir 
jų atrankos, šiuo reikalu bus 
priimtas specialus įstatymas 
provinciniame parlamente, ve
damos derybos su premjero P. 
E. Trudeau vyriausybe.

Komunistinės Kinijos švent
raščiu buvo tapusi raudona kny
gutė su kompartijos vado Mao 
išsireiškimais, apimančiais visas 
gyvenimo sritis. Panašų princi
pą dabar žada panaudoti sepa
ratizmo reikalams ir Kvebeko 
partija su įvairiais savo vado R. 
Levesque posakiais. Pirmiausia 
šį sumaymą Paryžiaus dienraš
tyje “Le Figaro” iškėlė tarpvy
riausybinių Kvebeko reikalų 
min. C. Morinas. Toji 100 psl. 
knygutė, tik truputį didesnė už 
cigarečių dėžutę, pateikdama 
premjero R. Levesque mintis, 
stengsis išlaikyti proporciją su 
kiniečių Mao, britų Churchilliu 
ir net Prancūzijos De Gaulliu. 
Knygutės išleidimą pradiniu 
25.000 egz. tiražu patvirtino 
"Edition Heritage” leidyklos 
atstovas L. Payettas.

©^SPORTAS
Jugoslavija - Europos krepšinio meisteris

Belgijoje neseniai pasibaigė XX- 
osios Europos vyrų krepšinio pirme
nybės. Jugoslavija baigminiame žai
dime nugalėjo Sov. Sąjungą 74:61 ir 
trečią kartą iš eilės tapo Europos 
meisteriu. Jugoslavai meisterystes 
laimėjo 1973 m. Barcelonoje ir 1975 
m. Belgrade. Kovoje dėl trečios vie
tos Čekoslovakija nugalėjo Italiją 
91:81. Galutinė pirmenybių lentelė 
taip atrodo: 1. Jugoslavija, 2; Sov. 
Sąjunga, 3. Čekoslovakija, 4. Itali
ja, 5. Izraelis, 6. Bulgarija, 7. Olan
dija, 8. Belgija, 9. Ispanija, 10. Suo
mija, 11. Prancūzija, 12. Austrija. 
Pirmos aštuonios komandos galės 
dalyvauti XXI-siose pirmenybėse, 
kurios įvyks 1979 m. Italijoje. Pažy
mėtinas silpnokas Ispanijos ir Pran

cūzijos pasirodymas šiose pirmeny
bėse.

Visos komandos buvo padalytos į 
du pogrupius po 6 komandas. Pogru
piuose įvyko dvi staigmenos, nors 
jos nedaug teturėjo įtakos tolimes
nėms pergalėms. Italija savo pogru
pyje bene pirmą kantą nugalėjo Sov. 
Sąjungą 95:87 ir tapo šio pogrupio 
nugalėtoja. Sov. Sąjunga liko antra. 
Kitame pogrupyje Čekoslovakija 
įveikė Europos meisterį Jugoslaviją 
111:103 ir taip pat tapo pogrupio 
nugalėtoja. Vėliau pirmųjų dviejų 
vietų laimėtojai pogrupiuose varžė
si dėl pirmųjų keturių vietų ir meis
terystes.

Lietuviškų pavardžių Sov. Sąjun
gos komandoje šį kantą nesimatė. S.

Ateitininkų žinios
Automobilių plovimą organizuoja 

vyr. moksleiviai ir dalį pelno skiria 
“Ateities” žurnalui. Automobiliai 
bus plaunami spalio 22, šeštadienį, 
nuo 11.30 v.r. šeštadieninės mokyk
los kieme. Tėvai, kurių vaikai lanko 
šeštadieninę mokyklą, prašomi at
vykti anksčiau ir leisti nuplauti 
moksleiviams savo automobilius.

Vyr. moksleivių susirinkimas 
įvyks spalio 23, sekmadienį, 12 v., 
ateitininkų kambaryje — muzikos 
studijoje. Kviečiami atvykti ir ne- 
ateitininkai, kurie domisi ateitinin
kų veikla.

Jaunučių berniukų ir mergaičių 
susirinkimas įvyks spalio 23, sek
madienį, 2 Vjp.p., pas seseles (57 
Sylvan Ave.). Visi kviečiami daly
vauti. Kviečiami ir nauji nariai.

Prano Dovydaičio monografijos 
sutiktuvės — tai vienas didžiųjų įvy
kių Toronte. Tikimasi gausaus To
ronto visuomenės dalyvavimo. Do
vydaičio dvasia tebėra gyva ir šian
dien. Skaitant jo monografiją, daro
si aišku, kad Dovydaitis buvo tikras 
pranašas. Dr. J. Girnius, monografi
jos autorius, knygos pabaigoje ra
šo: “Svarbiausia, pačiu savo gyveni
mu Dovydaitis rodo ir nukrikščionė- 
jusiems, kaip vykdyti kilnų žmogaus 
pašaukimą, ir krikščionims, kaip bū
ti ne formaliniais, bet evangeliniais 
krikščionimis”.

Skautų veikla
• Jei kas dar nėra įsigijęs Romu

vos 15 metų sukaktuvinių ženklų, jų 
galima gauti “Šatrijos” tiekimo sky
riuje pas s. P. Saplienę, tel. 654- 
9052. Kaina — $1.

• Romuvos vadovybė dėkoja J. 
Balsiui už garsiakalbių aparatūros 
peržiūrėjimą ir sutvarkymą.
! • V.s. V. Bacevičius iš Klevelan- 
do į Romuvą atvežė 1.000 atvirukų, 
kuriuos jis išleido LSS 60 m. veik
los sukakčiai paminėti. Ačiū už to
kią didelę dovaną. Taipgi dėkojame 
broliui Vladui už stovyklines nuo
traukas.

• Mindaugo dr-vės vadovų pasi
tarime draugininkas si. E. Grybas 
pateikė žiemos veiklos planus. Nu
matyta eilė iškylų visai dr-vei ir vy
resniems. Sudarytas sk. vyčių kan
didatų būrelis. Dr-vei talkins ir ją 
toliau globos ps. L. Saplys ir v.s. C. 
Senkevičius.

• VI tautinė stovykla JAV bus 
Treasure Valley Reservation, prie 
Worcester, Mass., 1978 m. rugpjūčio 
13-25 d.d. Bus paminėta 60 metų su
kaktis. C. S.

Laiškas gimnazijos 
reikalu

(Atkelta iš 6-to psl.) 
aukotų pilną lovą ar bent pata
lynę. Manau, kad yra tokių 
skaitytojų, kurie dėl vienos pa
aukotos lovos elgetomis neiš
eis. Mes visi savo kalbose pasi
sakome, kad jaunimas yra mū
sų ir Lietuvos ateitis, tačiau 
nuo mūsų priklausys, kiek su
gebėsime jaunimą tai ateičiai 
paruošti.

Visiems už viską nuoširdžiai 
dėkoju- ir gausios Dievo palai
mos linkiu.

Jūsų —
T. Alfonsas Bernatonis, 
kuratorijos valdybos 

pirmininkas
r—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.

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

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

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

CONSTANCE RONCESVALLES, 10_ kg-'j 
mą sykį skelbiamas: > 
vimas. Našlė ima r I
CLENDENAN-ROWLAND 
augštu; geras įvažigv'-i

SSVALLES, 10 jg atskiras namas, pir- 
AR D u O' A a platus privates įvažia- 
“ Jr.iia mortgičių.
.AND, palikir>->. $ariu dupleksas per 2 

r?iu.uO0 įmokėti; atpiginta kaina.

JĄNE • ANNETTE VIENAAUfJir'ic Q kambariu, pilnai už- 
žia1vimasrUear’ažasPe"Sl»! lt tŠ V Q Platus, privatus įva-
$8 000 ^mokėjimu P A U atgal vieną atvirą mortgičių su

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

MISSISSAUGA, prabangus vienaaugštis ant didelio sklypo, 4 mie- 
3 ™ ?°S p!'ausyklos’ nauji kilimai. Prašoma kaina tik

$89.000. Vertas daug daugiau.

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

QUEEN-COWAN, Q 11 O T A Sskirstytas į 4 butus;
privatus įvažiavimar ** “„TL. ^oy.900.

VARSITY-DUNDAS, 6 kambariai, su užbaigtu rūsiu; namas apie 18 
metų senumo, modernus, su privačiu įvažiavimu, įmokėti tik $8.000.
WESTON RD.-EGLIN TON, naujai atremontuota krautuvė, plius 4 
kambarių butas; gera vieta betkokiam verslui, įmokėti apie $10.000.
TRIBUTIS PACIFIC — ’f ASrių; 2 butai po tris
miegamuosius, 1 O O ® -•» 15 metų senumo. Van
deniu-alyva sildoi p JXl»„_.a4ai. Geroj vietoj ir gerame stovy
je. Prašoma kaina $119.000.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8%% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą 
7V2% už spec, taupymo sąsk. 
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

9’/g% už asm. paskolas

9 % % už mortgičius

AKTYVAI virš 18 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. 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,
Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautinėse parašiutinio sporto 

varžybose Bulgarijoje susitiko sep
tynių komunistinių šalių miestų ko
mandos. Jas laimėjo Lodzės parašiu
tininkai. Individualioje įskaitoje II 
vietas išsikovojo Vilniaus atstovai B. 
Paulauskaitė ir G. Varnagiris. Vil
niečiai taipgi buvo antrieji grupi
niuose šuoliuose ir komandinėse var
žybose.

Sovietų krepšinio federacijos pa
skelbtame 25 geriausių krepšininkų 
sąraše yra keturi lietuviai. Į geriau
sių puolėjų dešimtuką IX-ju įrašytas 
L. Žukaitis, X-ju — A. Pavilonis. Jie 
yra Kauno “Žalgirio” ir Vilniaus 
“Statybos” atstovai. Geriausių gynė
jų dešimtuke randame du Kauno žal
giriečius: V-ju įtrauktą A. Linkevi
čių, IX-ju — S. Jovaišą.

novo -Akademiką” 88:75. Jiems bu
vo įteiktas Lenkijos studentų spor
to sąjungos prizas. Turnyre ypač ge
rai žaidė kaunietis S. Jovaiša, su 139 
pelnytais taškais pralenkęs visus ki
tus krepšininkus.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruočių tvarkaraštis 

šiek tiek pasikeitė: trečiadieniais 
8.30 - 10 v.v. jauniai B ir A, penk
tadieniais 7-9 v.v. jauniai D ir C. 
Komandų vadovais sutiko būti: jau
nių D — Jonas Karpis, jaunių C — 
Juozas Balsys ir jaunių B — Leonas 
Radzevičius. Taip pat pakviesti ir 
komandų treneriai, kurie bus pa
skelbti vėliau.

Atviras Vyčio golfo turnyras ir 
kartu sezono uždarymas įvyks spalio 
23 d. Hornby Towers golfo lauke.

Pradžia — 10 v.r. Visus golfininkus 
kviečiame atsilankyti į paskutinį šio 
sezono golfo turnyrą. Taip palt pra
šome praėjusių metų laimėtojus at
sinešti pereinamąsias taures (A kl. 
V. Ubeika, B kl. V. Astrauskas C 
kl. A. Sinolskis).

Centrinės Kanados stalo teniso 
pirmenybių mergaičių 17 m. klasės 
baigminiame žaidime Glorija Nešu- 
kaitytė, žaisdama su perdideliu pa
sitikėjimu, pralaimėjo Hamiltono 
Kovo Laimai Kuperskytei. Vienok 
džiugu, kad kaimynystėje atsirado 
pajėgių stalo teniso žaidėjų.

Tradiciniai Vyčio šokiai įvyks spa
lio 22 d. Anapilyje. Programoje gir
dėsime estrados dainininkę Violetą 
Rakauskaitę. Kviečiame visus atsi
lankyti. A. S.

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

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

1 1 1 3 Dundas St. W., Tol E'S'S C4C4 Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario NUOLAIDA

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrų į pramonės, prekybos pastotus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1-936-4612

Britanijos ir Sovietų Sąjungos 
lengvaatlečių susitikime Edinburge 
II vietą 400 m bėgime laimėjo Vil
niaus pedagoginio instituto studen
tas Remigijus Valiulis, trenerio A. 
Krasaičio auklėtinis. Jis taipgi da
lyvavo 4 x 100 ir 4 x 400 metrų esta
fetėse, kuriose sovietų komanda už
ėmė antrąsias vietas.

Lietuvos stalo teniso veteranų tur
nyrą Druskininkuose laimėjo kau
nietis R. Graunas, įveikęs II vietoje 
likusį R. Petkevičių. Turnyre neblo
gai sužaidė ir V. Variakojis.

Lietuvos motobolo pirmenybes lai
mėjo Skuodo “Bartuva”. Antroji vie
ta teko Kretingos “Švyturiui”, tre
čioji — Radviliškio komandai. Moto- 
bolu yra vadinamas motociklininkų 
žaidžiamas futbolas.

Tarptautiniame vyrų krepšinio tur
nyre Krokuvoje varžėsi aštuonios 
komandos. Laimėtojais tapo Kauno 
žalgiriečiai, bagiminėse kovose nu
galėję Poznanės AZS 95:70 ir Tyr-

Lie moūteA EUROPEAN MEAT & 

krautuvė z DELICATESSEN
2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

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

&anatiian dirt Memorials £t&.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts international inc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampos Mississauga Road N.) 

Port Credit, Ont. Tel.'278-2757
LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bidg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



“Šventasis narvas”
A. Landsbergio drama “Šventasis 

narvas” buvo suvaidinta Čikagoje 
spalio 1 d. Marijos Augšt. Mokyklos 
scenoje. Plačioji Čikagos ir apylin
kių lietuvių visuomenė 1.300 vietų 
turinčios salės neužpildė, susirinko 
maždaug 700-800 žiūrovų ir didžioji 
dalis, spektakliui pasibaigus, išėjo 
patenkinti, nes matė tikrą scenos 
meną.

‘(šventasis naivas” yra drama, ku
rioje rungiasi dvi jėgos: visagalinti 
komunistinė valdžia iš vienos pusės 
ir ištikimieji Kristui bei Bažnyčiai 
— iš kitos. Komunistinės valdžios 
galia “šventajame narve” atvaizduo
ta siaubingai, todėl nenuostabu, kad 
per ilgesnį laiką ji palaužė ir kaiku- 
riuos kunigus. Julijonas Petrauskas 
(J. Bulevičius) tampa iškunigiu, o 
vyskupijos valdytojas monsinjoras 
Vladas Ragaitis (T. Klimas) pasida
ro pataikaujančiu valdžiai už gruzi
nišką konjaką, už leidimus kelio
nėms į užsienį. Ištikimiausi Kristui 
ir Bažnyčiai lieka kun. Jonas Senie
nas (J. Balutis) ir moksleivė Laima 
(D. Markelytė), regėjusi stebuklą. 
Dramos pagrindinis tikslas — pa
laužti kun. J. Semėną, kad jis pri
sipažintų, jog stebuklas buvo sufab
rikuotas. Ta slinktimi ir rieda dvie
jų veiksmų drama, režisuota kom
pozitoriaus Dariaus Lapinsko. Siau
bingą dramos eigą įvairina įvairūs 
efektai, o taip pat ir Lietuvos laukų 
vaikai su R. Pemkutės dūdele ir A. 
Lapinsko smuikeliu.

Kulminacinis dramos punktas, o 
gal kartu ir reali ateities vizija, kai 
įgaliotinė (L. Rastenytė) atveda bū
rį vaikų prie narve uždaryto labai iš
kankinto kun. J. Semėno, vaikams 
aiškindąma, kad tai paskutinio kuni
go mumija muzėjuje, kaip gintare 
užkonservuota musė. Pamatęs vai
kus, kun. J. Seinėnas pabunda, ima 
kalbėti apie Dievą, pamoko vaikus 
melstis ir pagaliau visi suklupę pa
garbiai pasimeldžia.

Bet paskutinėse dramos scenose 
kun. J. Semėnas palūžta, pripažin
damas, kad stebuklo nebuvo. Išku
nigis J. Petrauskas to neišduoda vi
sagalinčiai valdžiai ir, artistams sce
noje nusiėmus drabužius, drama bai
giama žodžiais, kad stebuklas dar te
bevyksta.

Šią labai aktualią mūsų laikams 
dramą turėtų pamatyti kiekviena di
desnė lietuvių kolonija. Manau, kad 
pamačius “šventąjį narvą”, vieno
do reagavimo gal niekur nebus: vie
niems ji gal labai patiks (aš esu to
kių tarpe), kiti gal ją smarkiai kri
tikuos tiek dėl idėjų, tiek ir dėl 
įvairių režisūrinių vingių. Bet svar
biausia “Šventąjį narvą” reikia pa
matyti dėlto, kad jame ryškiau nei 
kur kitur atsispindi komunistinės 
valdžios galia ir tos sunkios sąlygos, 
kuriose tenka dirbti kunigams ana
pus geležinės uždangos. Tik pamatę 
visa tai suprasime, kodėl vienas ki
tas kunigas palūžta, mesdamas ku
nigystę ar eidamas vienokio ar kito
kio valdžiai pataikavimo keliu.

ši drama buvo specialiai parašyta 
ateitininkų kongresui, įvykusiam 
Klevelande. Ją užsakė Ateitininkų

Federacija ir jos pirm. dr. P. Kisie
lius. Pagarba jiems už užsakytą ne
eilinę dramą, pagarba jos autoriui 
rašyt. A. Landsbergiui, kartu su 
tėvais atvykusiam į “šventojo nar
vo" vaidinimą Čikagoje, p a g ar b ai 
rež. D. Lapinskui ir visam aktorių 
vienetui.

ATIDARYTA KAVINĖ
Jaunimo Centro Čikagoje 20 m. 

sukaktis pradėta padidintos kavinės 
atidarymu spalio 8 d. vakare. I ka
vinės atidarymo vaišes susirinko 
apie 250 svečių, maždaug tiek, kiek 
telpa padidintoje kavinėje. Naujo
sios kavinės siena atsiremia į pa
minklą ir per ją tiesiasi įdomūs spal
voti “Eglės žalčių karalienės” pasa
kos vitražai, sukurti dail. A. Sutku
vienės ir JC padovanoti dr. G. Batu
ko. Kavinė išklota raudonu kilimu, 
pilna senųjų ir naujai užsakytų sta
liukų, ir čia galės poilsiauti ar įvai
rius renginius bei vakarones sekti 
iki 300 svečių, kai tuo tarpu anks
čiau tik pusė tiek tilpdavo.

Svečiams susėdus prie stalų, pir
miausia buvo atliktos šventinimo ap
eigos. Jas atliko kun. J. Vaišnys, 
SJ, su kun. A. Saulaičių, SJ. Ištrau
kas iš šv. Rašto skaitė D. Bruškytė, 
V. Vakarytė ir R. Kasparas. Po to 
pakėlus vyno taures, sugiedota “Il
giausių metų”. JC dir. kun. A. Ke- 
zys, SJ, savo žodyje nuoširdžiai dė
kojo naujosios kavinės architektui 
L. Stankaičiui, darbų vykdytojui J. 
Skorubskui, JC prievaizdai A. Vai
čaičiui ir dail. P. Aleksos padaryto
mis skulptūrėlėmis apdovanojo tuos 
rėmėjus, kurie naujosios kavinės 
statybai aukojo stambesnes sumas: 
dr. G. Baluką, p.p. Kisielius, Raz
mas, šaulius, Sidrius, dr. Pelecką, 
Bazius.

Rėmėjų vardu įdomų žodį tarė dr. 
P. Kisielius, pradžioje klausdamas, 
kas būtų įvykę su išeivijos jaunimo 
veikla, jei Tėvai jėzuitai nebūtų re
alizavę JC idėjos? Mūsų buvimas iš
eivijoje ir mūsų veikimas yra nau
dingas ne tik mums, bet ir tautai 
Lietuvoje. Tauta nenulenkia galvos 
pavergėjui. Tai stebina visą pasaulį. 
Mūsų uždavinys padėti tautai ir 
brandinti sąlygas jos laisvei, — kal
bėjo dr. P. Kisielius, įvertindamas 
ir tas lietuvių šeimas, kurios nebėga 
į priemiesčius, bet augančio jaunimo 
labui laikosi lietuviškose kolonijose 
mieste. Pačiame Čikagos pietvaka
rių dalies viduryje, lengvai pasie
kiamas iš Marquette Parko, Brigh
ton Parko ir Gage Parko, stovi ir di
dysis Čikagos bei apylinkių lietuvy
bės švyturys — Jaunimo Centras, 
vis plečiamas ir didinamas lietuvių 
patogumui.

Įdomią, visiems labai patikusią 
meninę programą atliko populiarie
ji solistai Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis. Jų nuosta
bius duetus lydėjo ilgi plojimai.

JC atidarymas buvo įžanga į ki
tus 20 m. sukakties renginius. Tai 
buvo graži kultūrinė šventė mieloje 
aplinkoje. Rytojaus dieną, sekma
dienio priešpietyje, naujoji kavinė 
vėl buvo pilnutėlė jaunimo ir suau
gusių.

Vilniuje!
PRALEISKITE
KALĖDAS 
LIETUVOJE.

• Tiktai viena speciali ekskursija išskrenda iš Toronto 

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

Vietos ribotos. • Užsiregistruokite dabar.

Hetherington Travel Kaina - $840 X
1651 BLOOR STREET WEST Marius Rusinas S
Toronto, Ontario M6P 1A6 531-4674 b

• namai
• ūkiai
• 'investacijos
• mortgiČiai

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

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

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | 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

(gg)
Balio Maskeliūno Įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

dailininkės EDITOS STANKUVIENĖS

DARBŲ PARODA
įvyks spalio 29-30 dienomis L.N. Gedimino menėje.

Atidarymas - spalio 29, šeštadienį, 5.30 v.p.p.
Parodą atidarys skulptorius J. Dagys. Lankymo valandos: šeštadienį nuo 4-9 vai. 
vakaro, sekmadienį nuo 12-7 vai. vakaro. Parodą rengia T. L. N. Moterų Būrelis $

Programoje -

TORONTO "ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

Tradicinis Ji i) T i Ii L4 I lietuviu namu LrLXXLkXt J
spalio 29, 
šeštadienį,
Karaliaus 
Mindaugo 
menėje. įėjimas — $4.00,

Dana Runimaitė 
iš Čikagos, gitariste, 

bufetas, loterija, 
šokiai.

pensininkams ir jaunimui — $3.00,
---------  1 • ■■■:= studentams 16--24 metų — nemokamas.

• Pradžia 7 v. vakaro • Maloniai kviečiame visus atsilankyti -TLN moterų ir vyrų būreliai

lapkričio 12, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje 

rengia TRADICINIUS šokius-

Tėviškės Žiburiai » 1977. X. 20 — Nr. 42 (1445) « 9psL

TORONTO"

BAZARA
ĮĖJIMAS Į ŠOKIUS: suaugusiems — $3.50 

studentams — $2.00

Bazaro pradžia — 12 v., šokių — 7 v.v.

• Bufetas veiks nuo 12 valandos
• Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų
• Programą atliks "Atžalynas" ir

"Gintaras" — Toronto tautinių šokių grupės
Skautų tėvų komitetas

Cikagiečių “Antras kaimas”, 
pakviestas Anapilio tarybos, at
liko įdomią škicų programą me
tiniame baliuje spalio 15 d. va
karą. Tai buvo jau antroji šios 
grupės viešnagė Anapilio salė
je, sutraukusi gausų baTiaus'da- 
lyvių būrį, škicai buvo pradėti 
sumoderninta pasaka “Raudon
kepuraitė ir vilkas”, pašiepian
čia teismų perdaug glostomus 
nusikaltėlius. Didvyriu tapo ne 
Raudonkepuraitė, ne vilką kir
viu nudobęs vyrukas, o pats vil
kas, susilaukęs netgi pomirtinio 
paminklo, škicai palietė daug 
gyvenimo sričių — nostalginius 
DP stovyklų prisiminimus, tėvų 
ir vaikų santykius, idealią žmo
ną, idealų vyrą, karalaitės “Miss 
Lithuania” rinkimus 1950 ir 
1978 m., dabartinio jaunimo 
meilės problemas, sovietų KGB 
pastangas paversti savo agentu 
Maskvoj apsilankiusį užsienietį.

Bene šilčiausiai buvo sutikti 
škicai apie idealią žmoną ir ide
alų vyrą, jų visiškas savęs išsi
žadėjimas, sutinkamas tik vyrų 
ir moterų svajonėse. Įdomūs 
buvo ir “Miss Lithuania” škicai, 
atskleidę metų slinkties atneš
tus pakitimus mūsų gražuo
lėms. 1950 m. gražuolė, apsiren
gusi tautiniais drabužiais, pa
brėžia savo lietuviškumą, o 
1978 m. karalaitė jau yra be 
tautinių drabužių. Padėkos žodį 
ji taria angliškai, įmaišydama 
tik vieną kitą lietuvišką žodį su 
žiauriu anglų kalbos akcentu. 
Tiesa, ji žada kovoti už Lietuvą,

bet ta kova primena vėjo malū
nus, nes karas skelbiamas ne so
vietams, o kiniečiams. Šis ški
cas pabrėžia mūsų jaunimo nu- 
lietuvėjimo problemas, nesusi
gaudymą politiniuose reikaluo
se. Ačiū Diėvlfi; Tokios “Miss 
Lithuania” mes dar neišrinksim 
1978 m., bet tai gali įvykti atei
tyje.

Škicus atliko “Antro kaimo” 
aktoriai — J. Jakštytė, V. Ka- 
vaTūnaitė, Dana Nolte, J. Alek- 
riūnas, E. Būtėnas, J. Riškus ir 
R. Stakauskas, visi gražiai kal
bantys lietuviškai, paruošti 
prievaizdo A. T. Antanaičio. 
Šviesas tvarkė V. Lukas. Padė
kos žodį tarė Anapilio tarybos 
pirm. A. Rinktinas. Balius už
baigtas šokiais, kurie dėl ilgo
kos programos prasidėjo vėlo
kai. Salės šviesas bei prožekto
rius tvarkė V.. Paliulis. K.

Lietuviškos vestuvės. Spalio 
15 d. Prisikėlimo šventovėje su
situokė jaunosios kartos ateiti
ninkų veikėjai — Rimas Kulia- 
vas su Lina Vaitiekūnaite. Ji 
yra torontietė, o jis — iš JAV. 
Jungtuvių apeigas atliko pran
ciškonai kun. A. Prakapas, kun. 
Aug. Simanavičius ir kun. Pla
cidas Barius. Giedojo Šv. Myko
lo katedros berniukų choras. 
Vargonavo E. Krikščiūnas. Ves
tuvinis pokylis buvo suruoštas 
Prisikėlimo salėje. Dalyvavo 
350 svečių iš Kanados ir JAV. 
Grojant orkestrui “Muzika”, vi
si pasitiko jaunavedžius pagal 
lietuvišką paprotį. Pokylio pra

nešėjais buvo Vyt. Kliorys ir V. 
Sirgedas. Jiedu pažėrė daug hu
moro, nors vietomis slystelėjo 
už humoro ribų. Humoro pilną 
kalbą pasakė jaunojo brolis Liu
das. Iš jaunosios šeimos pusės 
kalbėjo krikšto tėvas inž. B. Ba
ranauskas, nes p. Vaitiekūno 
nebėra gyvųjų tarpe, o iš jau
nojo šeimos kalbėjo patėvis P. 
Nekrošius (jaunojo tėvas taipgi 
miręs). Pagaliau paskutinį iškil
mės žodį tarė jaunavedys Rimas 
Kuliavas, visiems išreikšdamas 
padėką. Jis yra didžiųjų lėktu
vų lakūnas (pilotas) ir baigia 
aeronautikos inžinerijos moks
lus. Lina ketvirtus metus studi
juoja sociologiją. Abudu gyvens 
Toronte.

Pažymėtina, kad šiose vestu
vėse buvo vartojama tik lietu
vių kalba — ir šventovėje, ir 
pokylyje, nors dalyvavo ir ke
letas kitataučių. Tai gražus pa
vyzdys net vyresniesiems, kurie 
dažnai persistengia vartojime 
anglų kalbos, net jos gerai ne
mokėdami.

Užuojautoje, išspausdintoje 
“TŽ” 41 nr., 2 psl., klaidingai 
įrašytas a.a. Lelešienės vardas 
— turėjo būti Ona, o ne Ina.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos tarybos suvažiavime 
spalio 9-10 d.d. Londone išrink
ta nauja valdyba: pirm. Paulius 
Kuras, vicepirm. Kęstutis Vilis, 
sekr. Nijolė Gverzdytė, sekr. in
formacijai Rita Vilienė, ryšinin
kė Zita Bersėnaitė, ižd. Vyt. Va
laitis, politinių reikalų koordi
natorius Marius Gudinskas, na
rys Vak. Kanados reikalams 
Jurgis Valaitis.

“The Toronto Sun” 1977. X. 
12 įdėjo nuotraukas iš Kalifor
nijoje ruošiamo filmo “Go Tell 
the Spartans”, kuriose pavojin
gus veiksmus atlieka A. J. Ba- 
kūnas, vietoje aktoriaus Dennis 
Howard. Jis turėjo stovėti ste
bėjimo bokšte (Valencijoje), ku
ris buvo išsprogdintas.

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

Violeta Rakauskaitė, kol gy
veno Lietuvoje, buvo viena po
puliariausių estrados daininin
kių, vienodai mėgstama jauni
mo ir vyresniųjų. Jos skambus, 
šiltas balsas su lyriniu atspal
viu, puikus ritmo pajutimas, pa
traukli vaidyba sudaro pasi
sekimo paslaptį. Jos repertuarą 
sudaro dabartinių Lieutvos est
radinės dainos kompozitorių kū
riniai (Gorbulskis, Raudonikis), 
nors vakarietiška muzika jai ir
gi yra nesvetima.

Violeta gyvena V. Vokietijo
je. Šį rudenį, besilankydama š. 
Amerikoje, duos visą eilę kon
certų. Retą progą pasidžiaugti 
estradine daina turėsime spalio 
22 d. Anapilyje, kur Violeta dai
nuos metiniame “Vyčio” paren
gime.

Sutiktuvės monografijos apie 
prof. Pr. Dovydaitį rengiamos 
spalio 23, sekmadienį, 3 v.p.p. 
(ne 4 v.p.p.!) Prisikėlimo salė
je. Kalbės pats 800 psl. mono
grafijos autorius dr. Juozas Gir
nius, žurnalo “Aidai” redakto
rius. Bus ir meninė dalis (žiūr. 
skelbimą). .

Toronto lietuvių filatelistų ir 
numizmatikų dr-jos narių po- 
atostoginis susirinkimas šaukia
mas spalio 23 d., 3 v.p.p., Pri
sikėlimo parapijos muzikos stu
dijoje. Minėtomis sritimis besi
domintieji taipgi kviečiami.

Hamiltono mergaičių choro 
“Aidas” koncertas bus spalio 
23, sekmadienį, 5 v.p.p., L. Na
muose. Rengia radijo programa 
“Tėvynės prisiminimai”.

Viešą paskaitą tema “Ką tu
rėtumėt žinoti apie teisę” ren
gia Liet. Profesionalų ir Versli
ninkų Sąjunga L. Namuose spa
lio 23, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Skaitys adv. G. Balčiūnas. Jis 
palies testamentus, sutartis, na
mų pirkimą bei pardavimą, ad
vokatų atlyginimus.

Prisikėlimo parapijoj prieš 5 
metus susidarė maldos būrelis, 
kuris yra dalis charismatinio są
jūdžio. Spalio 24 d., 7 v.v., pra
sidės 7 savaičių seminaras šven
tovėje (8-9 v. maldos valanda). 
Iniciatoriai kviečia visus suin
teresuotus lietuvius 
šį būrelį.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės 25-rių metų veiklos su
kaktis bus paminėta specialiu 
banketu spalio 30, sekmadienį, 
6 v.v., L. Namuose (ne Prisikė
limo salėje). KLB tarybos suva
žiavime ir bankete, tikimasi, 
dalyvaus PLB pirm. Br. Nainys, 
VLIKo pirm. dr. K. J. Valiūnas, 
JAV LB pirm. A. Gečys, JAV 
LB tarybos pirm. R. Kudukis, 
ALTos pirm. dr. K. Bobelis, 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas 
su p. H. Žmuidziniene ir kt.

Organizuojamos čiuožimo pa
mokos, jei susidarys pakanka
mas skaičius norinčių. Suintere
suoti prašomi registruotis iki 
lapkričio 1 d. tel. 762-8998. 
Čiuožykla numatoma Rennie 
parke, Swansea. Pamokas duoti 
sutiko buvęs Lietuvos dailiojo 
čiuožimo meisteris V. Ignaitis.

Specialiais žymenimis B’nai 
B’rith Žmogaus Teisių Lyga pa
gerbs du italų veikėjus — John 
Lombardi ir Dan lanuzzi lapkri
čio 3 d. “Harbour Castle Hil
ton’s” viešbutyje. Pirmasis yra 
savininkas CHIN radijo stoties, 
iš kurios perduodama ir lietu
vių radijo programa, antrasis 
yra spaudos ir televizijos dar
buotojas, pirmas ėmęsis inicia
tyvos steigti daugiakalbę televi
zijos stotį. Žymenys bus įteikti 
baliaus metu, kuriame, numato
ma, dalyvaus apie 2.000 asme
nų. Bilietų reikalu kreiptis tel. 
787-1259.

šv. Rašto popietė rengiama 
lapkričio 5, šeštadienį, 2-4 v.p. 
p., seselių namuose, 57 Sylvan 
Ave. Kalbės sesuo Ona Mikai- 
laitė tema “Jėzus Evangelijoje”. 
Popietė baigsis šv. Mišiomis 4 
v.p.p. Popietę rengia ir susido
mėti Šv. Raštu kviečia — N. Pr. 
Marijos seserys.

Lietuvių Profesionalų ir Vers
lininkų Sąjunga šaukia visuoti
nį susirinkimą lapkričio 6, sek
madienį, 3 v.p.p., L. Namuose. 
Darbotvarkėje numatyti valdy
bos ir revizijos komisijos rinki
mai. Valdyba prašo visus narius 
dalyvauti.

Metinė vakarienė • koncertas, 
rengiamas N. Pr. M. seserų bei 
jų rėmėjų, įvyks lapkričio 6, 
sekmadienį, 5.30 v.p.p., Prisi
kėlimo salėje. Meninę progra
mą atliks sol. R. Mastienė iš Či
kagos. Taip pat bus paminėta 
arkiv. Jurgio Matulaičio 50 me
tų mirties sukaktis. Žodį tars te
ologijos magistrė sesuo O. Mi- 
kailaitė. Bilietai — $10, pensi
ninkams — $6; gaunami pas se
seles, parapijose ir pas rėmėjas. 
Stalai rezervuojami, tad prašo
ma bilietais apsirūpinti iš anks
to.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyriaus šusirinkimas įvyko 
spalio 9 d. Pirm. B. Biretienė 
padarė ligšiolinės veiklos apžval
gą ir pranešė apie būsimus ren
ginius. Lapkričio 18-19 d.d. nu
matytos uždaros rekolekcijos 
moterims (registruotis Prisikė
limo klebonijoje), lapkričio 12- 
13 d.d. — dail. Žumbakienės

įsijungti į darbų paroda, gruodžio 3-4 d.d.
— Pr. Baltuonio medžio šaknų 
skulptūrų paroda. Kun. B. Pa- 
cevičius kalbėjo apie moters 
vaidmenį religijoje Kristaus lai
kais. Ryšium su šia tema iškilo 
aktualios diskusijos. Susirinki
mas baigtas vaišėmis ir loterija.

Senosios ateivi jos veikėjas 
Antanas Morkis š.m. rugsėjo 
25 d. paminėjo 90-jį gimtadie
nį. Jo vaikai surengė jo namuo
se priėmimą. Dalyvavo apie 100 
asmenų, jų tarpe Ontario prov. 
min. J. P. MacBeth. Sukaktuvi
ninkas atvyko Kanadon 1907 m. 
Veikė komunistinėse organiza
cijose. Sukakties proga komu
nistiniam laikraščiui “Laisvė” 
Brooklyne paaukojo $100. Savo 
šventės proga sukaktuvininkas 
gavę daug sveikinimų raštu. Jų 
taupė buvo Kanados gubernato
rius Leger, premjeras Trudeau 
ir kt.

HETHER/NGTON
Marius Rusinas ~

5.30 v.v.)

KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikolus i 
betkurių ialj sutvarkys

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

D
y| INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS tTGDENCJ

w. r. DR ESHER“*™
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

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

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

V I U ĮSU
All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

★ Namų — Gyvybės
/ Af A Į# /•JT * Automobilių
< ft tf ★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į Toronto 
Ateitininkų Tėvų Komiteto 
ruošiamų tradicinį Havajų

spalio 22, šeštadienį, 7 v. vakaro 
Prisikėlimo parapijos auditorijoje

MONTREAL

Spalio 29 - 30 dienomis 
mažojoje ANAPILIO salėje rengiama 

dailininkės IRENOS ŠlMONĖLIENĖS 
ir v

keramikės SOFIJOS PACEVICIENĖS

|a paroda
Į* ■ Atidarymas - 

s Ji spalio 29, šeštadienį,
i Ui 3 valandę po pietų
M * Globoja—Anapilio Moterų Būrelis

TRADICINIAI METINIAI L. S. K.“VYTIS

SOKI.A.I
įvyks spalio 22, šeštadienį, ANAPILYJE. I

Programų 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

• Bilietai gaunami 
prie įėjimo

įvyks 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje
spalio 30 ir lapkričio 6 dienomis nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

Dailininkės
Valdos Fitzpatrick - Šiugždaitės

POPIETĖ Dovydaičio

TORONTO
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Pradedama registracija vaikų, 

kurie ateinantį pavasarį eis pirmo
sios Komunijos. Pirmoji pamoka 
įvyks lapkričio 6, sekmadienį, 11 v. 
r., klebonijos patalpose.

— Tęsiami šventovės statybos dar
bai, tvarkoma aikštė tarp Anapilio 
salės ir naujosios parapijos salės, 
paruošiamos vietos medžiams ir vė- 

'liavų stulpams. Statybos fondui au
kojo $1.000: a.a. Jonas ir Teresė Ma
čiuliai testamentu; $300: V. Jurgu- 
lienė (a.a. Koko Jurgulio prisimini
mui; bendra suma $1.000); po $100: 
J. J. Pilipavičiai, A. K. Stankai, J. 
Sablinskai, M. O. Yčai, B. M. Ricke
vičiai; $20: Ona Duobaitienė. Gera
dariams nuoširdi padėka.

— Nuoširdi padėka parapijos ko
mitetui ir visiems talkininkams bei 
geradariams už talką Anapilio ba
liui.

— Šį sekmadienį — misijų diena. 
Rinkliava misijų reikalams.

— Gauta žinia iš Kalgario, kad ten 
mirė a.a. Jonas Sniečkus, kurį laiką 
buvęs šios parapijos sargu. Velionies 
sūnus adv. J. Sniečkus Kalgario 
mieste yra įsijungęs į lietuvių veiklą.

— Prof. Prano Dovydaičio mono
grafijos sutiktuvės — šį sekmadienį, 
3 v.p.p., Prisikėlimo salėje. Paskaitą 
apie žymųjį Lietuvos nepriklauso
mybės akto signatarą ir Sibiro kan
kinį skaitys knygos autorius dr. J. 
Girnius.

— šv. Jono lietuvių kapinėse ka
sami pamatai naujiems paminklams. 
Kapinių lankymas — spalio 30, sek
madienį, 3 v.p.p.

— Jurgiui Dementavičiui padary
ta operacija. Uoliajam parapijos 
choristui linkime greitai pasveikti.

— šį sekmadienį pamaldos: 10 v. 
r. už a.a. Joną Juodį, 11 v. už a.a. 
Petrą Traškevičių ir Mačiulaičių • 
Vorininkaičių šeimos mirusius; spa
lio 26 d., 9 v.r., pamaldos už a.a 
Julijoną Šalkauskį.

— Pakrikštytas: Kevin ■ Justinas 
Krille.

PRAŠAU ATSILIEPTI moterį, ku 
ri 1977 m. liepos 7 d. ekskursijoje, 
einant per Kanados muitinę, pada
vė vyrui pernešti dovanas. Skambin
kite tel. 769-6431 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”.

PHOENIX ARIZONA. Norintieji čia 
įsikurti rašykite man: D. Zakaras, 
1239 E. Las Palmaritas, Phoenix, 
Arizona 85020, USA. Tel. (602) 997- 
5218. Aš mielai padėsiu.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname susituokusius Ri

mą Kuliavą su tina Vaitiekūnaite 
spalio 15 d.

— Antroji rinkliava misijų reika
lams — šį sekmadienį, spalio 23.

— Bendrinis atgailos sakramen
tas su privačia išpažintimi — spalio 
27 d., 7.30 v.v., šventovėje.

— Moterų skyrius ruošia uždaras 
rekolekcijas moterims lapkričio 18- 
20 d.d.

— Registracija pirmajai Komuni
jai — spalio 23 d., o Sutvirtinimo 
sakramentui — lapkričio 6 d. po 10 
v. Mišių seselių namuose. Sutvirti
nimui registruojami sulaukę 11 m. 
amžiaus.

— Moksleivių ateitininkų susirin
kimas — spalio 23 d., 12 v. Moks
leiviai ateitininkai spalio 22, šešta
dienį, rengia automobilių plovimą 
šeštadieninės mokyklos kieme nuo 
11.30 v.

— Parapijos biblioteka ir knygų 
kioskas veikia iki paskutinių Mišių.

— Mišių metu nešamos aukos tų, 
kurių intencija yra laikomos Mišios. 
Būtų gražu, jei visa šeima įsijung
tų į šį liturginį aktą.

— Mirusieji: Elzbieta Padolskie- 
nė, 95 m., palaidota spalio 12 d. Pa
liko sūnų Algį ir dukrą Bertą su šei
momis. Gili jiems užuojauta. Taipgi 
užjaučiame Alfonsą Jonušą, Lietu
voje mirus jo tėveliui Juozui Jonu
šui.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Joną 
Urbonavičių ir jo šeimos mirusius, 
užpr. V. P. Urbonai, 8.30 už Emili
ją Baranauskienę, užpr. S. A. Bube
liai, 9 v. už Aldoną Laugalienę, už
pr. J. Z. Didžbaliai, 9.30 už Oną Ga- 
taveckienę, užpr. tretininkės, 10 v. 
už Marcelę Lazdauskienę, užpr. A. 
Baronaitienė, J. Vaišnorienė ir S. 
Hnatiuk; sekmadienį 8 v. už Oną 
Budzeikienę, užpr. M. A. Neveraus- 
kai, 9 v. už Oną Ališauskienę, užpr. 
J. Ališauskas, 10 v. už Aušrą Sapi- 
jonytę, užpr. E. G. Kuehalskiai, 
11.30 už parapiją, 7 v.v. už Pre "iš- 
ką Riaubienę, užpr. J. Riauba.
HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas I-me augšte su baldais kamba
rys ir virtuvė. Nerūkančiam vyrui. 
Skambinti tel. 537-9239 Toronte.
GERA PROGA. Savininkas persike
lia Floridon ir todėl tik už $28,700 
parduoda savo 4 kambarių kondomi- 
niumą Missisaugoje su visų kamba
rių ir balkono baldais, virtuvės įren
gimais ir namų apyvokos reikmeni
mis. Parduodama nuosavybė yra prie 
pat autobusų susisiekimo linijos 
(pensininkams, gyvenantiems Mis- 
sissaugoje, kelionė autobusu nemo
kama) didelio prekybos centro, ne
toli Anapilio. Čia gali patogiai gy. 
venti ir neturintis automobilio. Ge
ras investavimas išnuomojant. Sa
vininko telefonas 275-1669.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Parapijos jaunimo susirinkime 

jaunimo valdyba nutarė surengti va
karą parapijos svetainėje. Linkėti
na jaunimo vakarą rengti su meni
ne programa.

— Šeštadieninė mokykla pamokas 
pradėjo ir nustatyta programa eina
ma nuosekliai. Seminaro programai 
išeiti jieškoma naujų būdų, nes no
rima sudominti ir pritraukti dau
giau jaunimo. Seminaro pradžia nu
matoma spalio mėn. pabaigoje.

— Iš provincinės valdžios šešta
dieninei mokyklai numatoma para
ma. Federacinė valdžia taip pat pa
žadėjo $2.000 šiems mokslo metams.

— Solistės iš Vilniaus Nijolės 
Ambrazaitytės koncertas, įvykęs 
spalio mėn. Pierre Dupuy salėje, 
praėjo su pasisekimu. Programą su
darė arijos ir lietuvių kompozitorių 
kūriniai, kurie buvo labai šiltai pub
likos priimti, ir priedo išprašytos net 
keturios dainos. Kanadoje ji išbu
vo 6 savaites. Montrealyje gyvena 
du jos broliai, sesutė ir tėvelis.
■ — Spalio 8 d. Notre Dame della 
Difesa, Montrealio italų šventovėje, 
įvyko Antano Skučo ir Teresės Gual- 
tieri jungtuvės. Ta proga lankėsi 
Vyt. ir A. Zubai iš St. Catharines, 
Ont., A. ir R. Siekiai iš Toronto, Da
na Zubaitė - Adomavičienė iš Niu
jorko, Rima Zubaitė iš Toronto, dr. 
Ed. Leparskis iš Toronto, E. ir R. 
Norkai iš Hamiltono. Jaunieji apsi
gyvens Toronte.

— Lietuvoje, Kretingos apylinkė
je, mirė Stasys Lukauskas, 82 metų 
amžiaus. Jis buvo parapijiečio - cho
risto Vinco tėvas. Užuojauta nuo 
parapijos choro. S. Sk.

Dviejų solistų koncertas. Lapkri
čio 26 d. Aušros Vartų salėje pirmą

kartą Montrealyje įvyks operos so
listų — Ginos Capkauskienės, sop
rano, ir Rimo Strimaičio, tenoro, 
koncertas. Visi Montrealio lietuviai 
yra maloniai kviečiami nepraleisti 
retai pasitaikančios progos — kon
certe dalyvauti ir pasigrožėti iški
liuoju dainos menu. Salia klasikinių 
įvairių dalykų, girdėsime ištraukas 
ir iš operos “Romeo ir Julija”. Ren
gia LK Mindaugo šaulių kuopa, ku
rios pastangas taip pat reikia įver
tinti ir paremti už pasiryžimą su
rengti augšto lygio solistų koncertą 
Montrealio visuomenei. J. S.

Padidino palūkanas už santaupas. 
Kadangi “Litas” šiemet turėjo ge
resnius metus, kaip kad buvo užpla
navęs, tai paskutiniame valdybos po
sėdyje buvo nutarta už antrąjį 1977 
m. pusmetį išmokėti nariams už tau
pomąsias sąskaitas 8,25% palūkanų, 
vietoje numatytų 7,5%, t.y. apie 30 
% daugiau, kaip kad moka didieji 
bankai ir “trust” bendrovės už to
kias pat sąskaitas. Taupomosioms 
sąskaitoms taikomas mėnesinis palū
kanų skaičiavimas ir laisva pinigų 
išėmimo privilegija, tad kažin ar 
verta iš tų sąskaitų pinigus investuo
ti net ir į taup. lakštus (Canada Sav
ings Bonds). Mat, už juos pirmais 
metais mokama tik 7%, o 8,25% — 
kitus 8 metus, taigi vidurkis išeina 
tik 8,06%. Kurie gali palikti santau
pas ilgesniam laikui, tiems patartina 
dėti pinigus į terminuotus “Lito” in
dėlius, už kuriuos mokami net 9% 
ir taikomas dieninis palūkanų skai
čiavimas. |

Per rugsėjo mėnesį “Litas” padi
dėjo $145.000 ir pasiekė $7.180.368,- 
11 balansą. Visi duomenys rodo, kad 
1977 m. “Litui” bus vieni iš sėkmin
giausių, 'kaip prieauglium, taip ir 
apyvarta bei pelnu. Pr. R.

f • v • • spalio 23, sekmadienį.dvasios sviesoieB saleje Toronte
• Kęstučio Sušinsko ir Rūtos Vaškevi- 

čiūtės įžvalgos, perskaičius monogra
fiją "Pranas Dovydaitis1

• 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 Rengia—sendraugiai ateitininkai

Spalio 23, 
sekmadienį, 
5 v. po pietų 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose

įvyks JJX>

... .... ...Programų atliks Hamiltono mergaičių 
choras "Aidas", vad. sol. V. Verikaičio. 
Programa ta pati, kurių atliko Pietų 
Amerikoje (kaikurios dainos — ispanų, 
portugalų, vokiečių ir anglų kalbomis).

Programoje taip pat dalyvaus Toronto solistai — 
S. Žiemelytė, V. Verikaitis, A. Simanavičius, 
akompanuojami muz. J. Govėdo.
Įėjimas-auka — $4.00, jaunimui — $2.00

Visi radijo programos 
"Tėvynės Prisiminimai" 
rėmėjai kviečiami atsi
lankyti.

"Tėvynės Prisiminimai" 
stotis CHIN, banga 
10 1 F M, sekmadie
niais 1.30 v.p.p..

Kanados Lietuvių 
Bendruomenės 

metu 
sukakties 

PAMINĖJIMAS 
įvyks 

spalio 29 - 30 d. d. 
fc^TORONTE^

>

Greitas 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. 766-5B27

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................... .6.0% Asmenines ................. 10.5%
Taupomąsias s-tas.................. .8.25% Nekiln. turto ............. 10.0%
Pensijų planas ........................ 8.5% čekių kredito ............ ............. 12.0%
Term. ind. 1 m. ...................
Term. ind. 2 m. ................
Term. ind. 3 m. ................

8.75%
8.75%

9.0%

Investacincs nuo ...... ..............10.5%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumų.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasara nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius. ,
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 Iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.ilio 29, šeštadieni, 10 v.r

KRAŠTO DEŠIMTOSIOS TARYBOS>5? KLd K.KAS I U DtSIM I I AKY b\Jb

suvažiavimas

įėjimas — $9.00 asmeniui
Pakvietimus į banketą galima įsigyti pas I 
KLB krašto valdybos narius iki spalio 27 d. 
Toronto Liet. Namų raštinėje ir sekma
dieniais po pamaldų parapijose.
Visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti.

KLB KRAŠTO VALDYBA

Nepriklausomos Lietuvos

New Port Towers Motei, 15 Stavebank Rd., 
South, Mississauga, Ontario. Tel. 278-5238

Spalio 30, sekmadienį, 6 v.v., 
Toronto Lietuvių Namuose,
Karaliaus Mindaugo menėje,

’573 Bb0 s,w sukaktuvinis

BANKETAS
Banketo metu — sveikinimo kalbos 
svečių-visuomenės veikėjų iŠ JAV ir 
Kanados, meninė programa.
Pilna vakarienė su vynu.

į SPAUDOS VAKARAS
P 
R 
O
G 
R

M 
O

E

• Sol. Gina Čapkouskienė,
• Montrealio Aušros Vartų 

parapijos oktetas, 
akomp. Mrs. Roch.

• Bus baras, šiltų valgių bufetas.
• šokiams gros geras orkestras.

Kviečiami atsilankyti iš visur 
ir paremti lietuvišką spaudą.

Vakaro pradžia — 7 v.v. 
įėjimas — $4.00, 
studentams ir 
pensininkams— $3.00 
Bilietai — 
pas Stp. Varanką 
tel. 534-9127 ir 
Lietuviu Namuose 
tel. 533-9030.

RENGĖJAI

TORONTE 
• įvyks 

--/lapkričio 5, 
šeštadienį, 
LIETUVIŲ 
NAIVIUOSE 
didžiojoje 
salėje 

L (Mindaugo)

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė su baldais 354 Sunnyside 
Ave., Toronto.
PARDUODU austas ilgas tautines 
juostas. Skambinti tel. 5 3 3-26 79 
Toronte.

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

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pirmadieniais 7.30 v.v. švento

vėje repetuoja par. choras.
— Sį antradienį, 8 v.v., renkasi 

specialių pamaldų rengimo komi
tetas bei parapijos komitetas.

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamoka.

— Sekmadienį pamaldos su sek
madienio mokykla 9.30 v. ryto.

— Gautas kvietimas iš Čikagos į 
“Tėviškės” evangelikų liuteronų pa
rapijos 25 m. sukaktį lapkr. 27 d. 
Visi norintieji dalyvauti prašomi su
sisiekti su par. klebonu 277-2148. 
Jeigu susidarytų 39 asmenų būrys, 
būtų įmanoma samdyti autobusą, ku
ris išvyktų lapkričio 25 d., 7 v.v., ir 
sugrįžtų lapkričio 28 d.

— Moterų draugijos puotoje bei 
padėkos pamaldose atsilankė gau
sus būrys parapijiečių bei svečių iš 
Vokietijos. Po puotos į patariamąjį 
liet, reikalams komitetą, įskaitant 
dabartinius tarybos narius, buvo iš
rinkti: M. Dambarienė, V. Dauginis, 
R. Hiršas, G. Maurušaitytė, G. M. 
Sernas ir P. Sturmas. Kandidatais 
liko — A. Povilaitis ir V. Stanaitis.

— Pr. sekmadienį buvo prašyta 
prisiminti: a.a. Mintautą Norbertą 
Mikšį, kuris mirė 1976 m. spalio 15 
d., būdamas 54 m. amžiaus. Jo meti
nės buvo prisimintos šeimos bei visų 
pamaldų dalyvių. Ta proga močiutė 
bei tėvai prisiminė kartu su visais 
pamaldų dalyviais — a.a. Jokūbą Ju
rėną, kuris mirė š.m. būdamas tik 17 
m. amžiaus. Ilsėkitės ramybėje!

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietė atrodė 

žymiai pagerėjusi ir stalų išvaizda, 
ir patarnautojų apsirengimu, ir mais
tu. Buvo 260 dalyvių. Patarnautojai 
nespėjo pakankamai greitai visų ap
tarnauti. Svečių knygoje pasirašė: 
L. Reivydas iš Los Angels, E. Didž- 
galvienė iš Kauno. A. ir V. Vanagai 
iš Sault Ste. Miarie, G. Damušytė iš 
Detroito, D. čečiūraitė iš Dearborn 
Heights, H. Lukas iš Hamiltono, 
Birštonai iš Staynerio, O. ir A. Bi- 
veiniai iš Cambridge. Ont., P. Vai
tiekūnas iš New Jersey.

— Daugiakultūriuose pasirody
muose Elzbietos II lankymosi proga

Otavoje lietuviams atstovavo A. 
Dargytė - Byszkiewicz.

— Informaciniame LN susirinki
me paaiškėjo, kad LN darbo gauna 
apie 120 tautiečių, kurie per metus 
gauna apie $160.000.

— LN skolos 1976. XI. 31 buvo 
$510.491, 1977. VI. 30 — $413.552.

— LN reikia darbininko budėtojo. 
Kreiptis į raštinę 1573 Bloor St. W., 
Toronto. Tel. 533-9030.

— Juozas Morkūnas padovanojo 
bibliotekai tris knygas. Dėkojame.

— Lapkričio 5, šeštadienį, L. Pen
sininkų Klubas rengia bazarą - lote
riją Gedimino Pilies menėje. Pra
džia 12 v.

— TL Pensininkų klubas lapkričio 
5. šeštadienį, 12 v., šaukia visų Onta
rio ir Montrealio liet, pensininkų 
klubų atstovų suvažiavimą Toronto 
LN. Registracija — 11 v.r., pietūs 
$3. Dalyvauti kviečiami visi pensi
ninkų klubo nariai. Tikslas — aptar
ti klubų bendradarbiavimą.

— LN Moterų Būrelis II ir JII a. 
aikštelėse įdėjo naujus kilimus. Tal
kino J. Aukštaitis, vienas iš “Mo
hawk” savininkų.

Jonas Slanina yra slaugomas 
senelių prieglaudoje, 28 Halton 
St., Toronte. JĮ pažistantieji ga
lėtų aplankyti.

Giminių ir artimųjų tarpe Al
bina Kriaučiūnienė atšventė sa
vo 70-tąjj gimtadieni. Šia proga 
atvyko jos dukra Janina iš Či
kagos ir pusbrolis Vincas Skar- 
žinskas iš Sault Ste. Marie.

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

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.


