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Mūsų vyskupai
Lietuvių tautos gyvenime iškyla įvairios figūros, ku

rios savo reikšme bei įtaka daug lemia. Jei tauta tampa 
vienokia ar kitokia, tai dažniausiai dėl vadovaujančiu as
menų pajėgumo kreipti tam tikra linkme. Civiliniame gy
venime tiesiogiai lemia politikai, visuomenės veikėjai, ka
riniai vadai, atsirėmę į savo tautos kultūrą bei poreikius. 
Dvasiniame gyvenime lemia kūrybinės srities žmonės, mai
tiną tautą idėjomis bei dvasinėmis vertybėmis. Pastarųjų 
eilėse iškyla ir dvasiniai bei religiniai vadai — įvairaus 
poaugščio dvasiškiai arba kunigai. Ryškius pastarųjų vei
dus matome ypač atgimusios mūsų tautos istorijoje. Iš 
esmės tai buvo religiniai žmonės, tačiau tautos gyvenime 
jie buvo kartu ir tautiniai vadai. Ypač tai pasakytina apie 
vyskupus, kurių autoritetas įgalina užsimoti žymiai pla
čiau. Tas jų autoritetas tampa ypatingai telkiančia jėga, 
kai tauta atsiduria sutemose, kai civilinėje srityje vadovy
bė būna paralyžuota. Tai patyrė mūsų tauta gana ryš
kiai nuo vyskupo M. Valančiaus laikų. Pastarasis, kaip 
dvasinis Ganytojas, rūpinosi ne tik grynai religiniais tau
tiečių reikalais, bet ir tautiniais, nes jie buvo neatskiriami 
nuo žmogiškojo gyvenimo ir bendrosios gerovės. Tuo bū
du vysk. M. Valančius tapo, galima sakyti, ryškiu lietu
vių vyskupų kelio pradininku.

ATGAVUS Lietuvai nepriklausomybę 1918 metais, vys- 
ZA kupų vaidmuo buvo modifikuotas, bet iš esmės 

x nepasikeitė. Jie ir toliau buvo ne tik religiniai, 
bet ir tautiniai vadai. Jiems rūpėjo ne tik religinė-morali- 
nė žmonių būklė, bet ir bendroji tautos gerovė. Jų rū
pesčių centre buvo moralinis lietuvio gerumas, atremtas 
į krikščionybę. Tiesa, tautinėje srityje tiesiogine prasme 
jiems nebereikėjo plušti, nes tai buvo nebe Valančiaus 
laikai. Tautinė idėja tiek sustiprėjo, kad net tarpais sie
kė nacionalizmo ribą. Dėlto vyskupams teko budėti, kad 
būtų išlaikyta pusiausvyra, kad krikščionybė nebūtų už
gožta pertempto nacionalizmo, kad tauta neatitrūktų nuo 
autentiškos krikščionybės — moralinės stiprybės šaltinio. 
Nekartą šioje srityje vyskupams teko susiremti su auto
ritetine vyriausybe ir ginti pusiausvyros kelią. Nebtivo 
tai aštrios formos konfliktas, tačiau paliko C 
pėdsakus, liudijančius laikotarpį Lietuvos gyvenime, 
kai tautinis pradas bandė dominuoti ir siaurinti vysku
pų autoritetą. Tas procesas visdėlto iš esmės vyskupų vaid
mens tautoje nepakeitė, ir kai atėjo naujos sutemos, visi 
vėl sužiuro į vyskupus kaip išbandytus švyturius tautos 
praeityje. Pastarieji švietė tautai, kad ir labai suvaržytam 
dozėm. Tada, kai neliko civilinių autoritetų, tauta galėjo 
bent morališkai atsiremti į pečius tų vyskupų, kurie pasi
liko savame krašte ir savo kovą vainikavo kentėtojų bei 
kankinių mirtimi. X.

KARO eigai taip susiklosčius, dešimtys tūkstančių tau
tiečių buvo priversti pasirinkti nežinią bei tremtį. 
Su jai iškeliavo į Vakarus ir dalis vyskupų, tikėda
miesi, kaip ir dauguma tautiečių, netrukus grįžti savan 

kraštan. Ir čia mūsų vyskupai, nors ir neturėjo įprastos 
jurisdikcinės galios, buvo moralinė atrama. Visi į juos žiū
rėjo kaip į vadus, kurių žodis nebuvo be reikšmės. Jie sa
vo autoritetu galėjo remtis, kalbėdami savo tautiečių rei
kalu ir su kariniais, ir civiliniais, ir religiniais naujų kraš
tų vadais. Visi jautė, kad vyskupai ir išeivijoje yra tauti
nės mūsų hierarchijos dalis, kuriai rūpi ne tik religinė, bet 
ir bendroji tautiečių gerovė. Vyskupų dėka atsirado Šv. 
Kazimiero kolegija Romoje, lietuvių koplyčios Šv. Petro 
bazilikoje Romoje ir JAV-bių katalikų šventovėje Vašing
tone, visa eilė reikšmingų leidinių ir t.t. Toje vyskupų 
veikloje ilgiausias kelias teko vysk. V. Brizgiui, nes kiti 
anksčiau iškeliavo amžinybėn. Jam buvo siūloma kunigų 
seminarijos rektoriaus vieta Toronte, bet jis atsisakė, nes 
nenorėjo atitrūkti nuo lietuvių visuomenės. Jis savo gyve
nimą paskyrė pauliniškom kelionėm po visą laisvąjį pasau
lį, kur tik įsikūrė lietuvių grupės. Ir dabar, sulaukęs 50 
metų kunigystės, 74 metų amžiaus, gali su džiaugsmu 
žvelgti ne į tris pauliniškas keliones, o į dešimtis jų. Ak
tyvus jo dalyvavimas lietuviškajame gyvenime yra tęsi
nys vyskupinės mūsų tautos tradicijos, liudijančios mo
ralinio autoriteto tęstinumą, jo reikalingumą ir palaimin
gumą. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
AUSTRALIJA GRUODŽIO 10 D. RINKS NAUJĄ PARLAMENTĄ 
ir pusę senato narių. Liberalų premjeras M. Fraseris su savo 
koalicine vyriausybe kraštą galėjo valdyti dar ištisus sekančius 
metus, bet paskelbė rinkimus dėl ekonominių priežasčių. Per 
nepilnus dvejus metus jam pavyko infliaciją sumažinti žemiau 
10%, tačiau nedarbas pakilo iki 6%. Ekonominiam atkutimui 
kenkia politinis netikrumas, kurį M. Fraseris ir nori užbaigti 
naujais rinkimais. M. Fraserio koalicija parlamente šiuo metu 
turi net 55 atstovų daugumą, o senate — tik 8. Morgano Gallupo 
tyrimų duomenimis, rinkiminiame vajuje 5% pirmauja darbiečiai 
su savo vadu G. Whitlamu. Politinėn arenon atėjo ir trečia 
partija — Australijos demokratai, prieš pusmetį įsteigta D. 
Chippo, buvusio ministerio •------------------------------------ -—-

KANADOS ĮVYKIAI

Pabrangs paštas
Pašto min. J. J. Blais pranešė 

federaciniam parlamentui Ka
nados pašto paslaugų pabrangi
nimą nuo 1978 m. balandžio 1 
d. Pirmos klasės laiškų prista
tymas pabranginamas nuo 12 
centų iki 14, atvirukų — nuo 10 
centų iki 12, laikraščių bei žur
nalų — 20-24%, Pabranginimą 
(padiktavo 1976-77 biudžetinių 
metų deficitas, pasiekęs $568,8 
milijono, kuris 1977-78 biudže
tiniais metais pakiltų iki $771 
milijono. Paslaugų pabrangini
mu paštas tikisi gauti papildo
mų $126,5 milijono pajamų per 
metus. Net 70% visų pašto iš
laidų pareikalauja 63.000 tar
nautojų algos. Nuo 1967 m. al
gų išlaidos padidėjo 120%, o 
pašto pajamos — tik 107%. Per 
metus Kanados paštas dabar 
pristato nepilnus šešis bilijonus 
siuntų, nors jų, pagal ankstes
nius apskaičiavimus, turėtų bū

ti vienu bilijonu daugiau. Net 
22% sumažėjo siuntiniai — jų 
skaičius dabar yra toks pat, 
koks buvo prieš 20 metų. Pašto 
min. J. J. Blais daro išvadą, kad 
kanadiečiai siuntiniams vis dau
giau ir daugiau ima naudotis 
privačių bendrovių paslaugo
mis. Dienraštis “The Toronto 
Star” savo vedamajame prime
na, kad svarbius laiškus net ir 
valdžios įstaigos šiandien siun
čia per privačias bendroves, ku
rios juos pristato greičiau už 
paštą. Prekybinių bendrovių 
siuntinius į privačių kurjerių 
rankas nukreipė devyni pašti
ninkų streikai pastarajame de
šimtmetyje, joms padarę .mili
joninius nuostolius. Pašto pa
slaugos ne greitėja, o lėtėja. 
Šios problemos negalėjo išspręs
ti penkis kartus pakeisti pašto 
ministerial pastarajame dešimt
metyje. (Nukelta į 8-tą psl.)

Paskutinės šios vasaros gėlės, pasitikusios Kanados rudenį, bet nesulaukusios žiemos ... Nuotr. Vytauto Maco

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Laisvės šaukiantieji balsai
MONS. KL. RAZMINAS

Lenkų vyskupai Romoje
. Lapkričio mėnesį net 23 len

kų vyskupai atvyko į Romą 
Įprastam “ad limina” vizitui pas 
Šventąjį Tėvą. Lapkričio 8 d. 
lenkų “Lot” lėktuvu į Romą at
skrido iš Varšuvos arkivysku
pas kardinolas Vyšinskis. Ro
mos aerodrome jis buvo iškil
mingai sutiktas Krokuvos arki
vyskupo kard. Vojtylos, 23-jų 
Lenkijos vyskupų ir gausių Ro
moje gyvenančių lenkų tikin
čiųjų. Kardinolą sutiko ir du 
Romoje gyvenantys lenkai vys
kupai: pasaulio vyskupų sinodo 
sekretorius vysk. Rubinas ir po
piežiškosios komisijos sociali
nės komunikacijos reikalam 
pirm. vysk. Deskuras.

Kardinolas Vyšinskis, jau bai
gęs 76 metus ir šiemet turėjęs 
net dvi operacijas, atrodo svei
kas ir pilnas energijos. Š.m. spa
lio 29 d. jis turėjo ilgą pasikal
bėjimą su Lenkijos komunistų 
partijos vadu Giereku, kuris šį 
mėnesį lankėsi Romoje ir lap
kričio 30 d. buvo priimtas po
piežiaus Pauliaus VI-jo. Lenkų 
vyriausybė, norėdama apvaldyti 
kritišką padėtį krašte, siekia ge
resnių santykių su Katalikų 
Bendrija. Ji jau davė leidimą 
Varšuvos vyskupijoje statyti net 
20 naujų šventovių arba atre
montuoti nuo karo nukentėju
sias. Kardinolas Vyšinskis su
tinka bendradarbiauti su Lenki
jos vyriausybe, bet reikalauja 
pilnos religinės laisvės, ypač 
jaunimo auklėjime ir viešųjų 
komunikacijos priemonių pa
naudojime religinei savo mi
sijai.

Įtakingas biuletenis
Paskutiniuoju metu žymieji 

Italijos visuomenės ir politikos 
veikėjai, didžiosios spaudos, ra
dijo ir žinių agentūros bei įvai

rios viešosios komunikacijos in
stitucijos gavo prel. V. Mincevi
čiaus italų kalba redaguojamus 
“ELTA-Press” 8-9 ir 10 nume
rius.

Pirmasis dvigubas “ELTA - 
Press” numeris italų visuome
nei pateikia pilną “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” 25- 
jo numerio vertimą. Įžangoje 
“ELTA-Press” pažymi, kad Va
karų pasaulį jau pasiekė ir 26 
bei 27 “LKBK” numeris, gi Lie
tuvoje jau skaitomi ir dar du 
nauji “LKB Kronikos” nume
riai. Sovietai, — rašo “ELTA - 
Press”, — visomis jėgomis sten
giasi užgniaužti “LKBK” leidi
mą ir iki šiol jau yra suėmę bei 
griežtomis bausmėmis nubaudę 
nemaža šio leidinio platintojų, 
bet surasti tikruosius leidėjus 
vis neįstengia. Priešingai, kraš
te jau pasirodė dar net 7 nauji 
pogrindiniai leidiniai, kurių 5 
yra grynai religinio pobūdžio. 
Ir šie leidiniai anksčiau ar vė
liau pasiekia laisvąjį pasaulį ir 
objektyviai informuoja apie 
persekiojimus, religijos laisvės 
bei žmogaus teisių pažeidimus 
Sovietų Sąjungoje.

Pabaigoje šis “ELTA-Press” 
numeris pateikia ir keletą žinių 
iš kitų šaltinių, čia pateikiamas 
Kauno kunigų seminarijos rek
toriaus kun. V. Butkaus viešo 
pareiškimo vertimas, kur jis pa
neigia Maskvos laikraščių “Les 
Nouvelles de Moscou” ir “Mos
cow News” paskelbtą pasikalbė
jimą apie Katalikų Bendrijos 
padėtį Lietuvoje. Kaip žinoma, 
— rašo “ELTA-Press”, — tie vi
suomenę klaidinantys pasikal
bėjimai sukėlė didelį pasipikti
nimą krašte ir buvo neigiamai 
komentuojami laisvojo pasaulio 
spaudoje bei radijo laidose. Tai 
žymiai pakenkė Kauno kunigų 
seminarijos rektoriaus autorite
tui, kuris dažnai yra valdžios 
siunčiamas įvairiom misijom į 

užsienį. Kad ir pavėluotas, rek
toriaus pasisakymas prieš sovie
tų spaudos informaciją ir nesu- 
silaukimas už tai jokių sankcijų 
esą gali būti laikomas bandymu 
atgauti prarastą prestižą Lietu
vos tikinčiųjų ir užsienio akyse.

Be to, “ELTA-Press” infor
muoja italų visuomenę ir apie 
Helsinkio komiteto nario T. 
Venclovos paskelbtą atsišauki
mą padėti Lietuvoje suimtiem 
žmogaus teisių gynėjam Vikto
rui Petkui ir Antanui Terleckui. 
Kartu kviečiama gelbėti ir kitą 
lietuvį politinį kalinį Algirdą 
Žyprę, kuris, iškentėjęs 15 me
tų sovietų kalėjimuose, vis dar 
tebėra laikomas ZCH 358/3-2 
Mordovia, USSR, lageryje.

Dešimtasis “ELTA-Press” nu
meris, iliustruotas lietuvių poli
tinių kalinių Balio Gajausko, 
Onos Pranckūnaitės ir Antano 
Terlecko nuotraukomis, italų vi
suomenei pateikia “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
26-jo numerio pilną vertimą. 
Naujausių žinių skyriuje “ELT 
A-Press” informuoja apie š.m. 
spalio 10 d. Vilniuje įvykusias 
demonstracijas prieš rusus ir 
apie naujus persekiojimus bei 
suėmimus Lietuvoje.

Prancūzai apie Lietuvą
Paryžiuje leidžiamas tarpkon- 

fesinis žurnalas “Catacombes”, 
skirtas persekiojamos Bendrijos 
problemom nagrinėti, š.m. rug
sėjo ir spalio mėn. numeriuose 
daug vietos skiria persekioja
mai Lietuvos Bendrijai. Taip 
“Catacombes” 72-me numeryje, 
pasiremdamos “LKB Kronika” 
ir kitais šaltiniais, pateikia ne
maža duomenų apie tikinčių 
moksleivių persekiojimus mo
kyklose. “Lietuviai moksleiviai, 
— rašo “Catacombes”, — viso
kiais būdais verčiami įsirašyti į 
komjaunuolius, neigiant tėvam

(Nukelta į 6 psl.) 

premjero M. Fraserio kabine
te. Demokratų kandidatas Vik
torijos valstijoje įvykusiuose 
perrinkimuose surinko 18% 
balsų. Sėjama, kad tokį nuo
šimtį demokratų kandidatai ga
li gauti ir viso parlamento rin
kimuose gruodžio 10 d. Naujo
ji partija gali padaryti nema
žos žalos liberalams ir privesti 
prie G. Whitlamo darbiečių 
sugrįžimo valdžion. Australijos 
spauda teigia, kad tokiu atveju 
G. Whitlamas vėl paskelbtų 
Pabaltijo pripažinimą Sovietų 
Sąjungai, atšauktą dabartinio 
liberalų premjero M. Fraserio.

Ciklono aukos
Indijos pietryčių valstiją 

Andhra Pradešą nusiaubė dvi 
paras trukęs ciklonas, palietęs 
400 km pakrantės ruožą Kriš
nos upės deltoje ir Gunturo 
distrikte. Vėjas, pasiekęs 150 
km greitį, sukėlė 18 pėdų augš- 
čio bangas, kurios nušlavė išti
sus kaimus. Tikslus aukų, skai
čius tebėra nežinomas, bet jis 
gali siekti keliasdešimt tūkstan
čių. Dėl choleros pavojaus žu
vusieji žmonės ir galvijai degi
nami laužuose. Ciklonas taipgi 
sunaikino 1,5 milijono akrų 
plote ryžius, cukrašvendres, 
bananus, šimtus tūkstančių gy
ventojų paliko be pastogės.
Sacharovo tribunolas

Žmogaus teisių pažeidimus 
Sovietų Sąjungoj bei R. Euro
pos komunistinėse šalyse svars
tė Romoje sušauktas A. Sacha
rovo vardo tribunolas, tęsian
tis Kopenhagoje pradėtą dar
bą. Tribunolo dalyviams buvo 
parodytas nufilmuotas A. Sa
charovo žodis, slapta išvežtas iš 
Sovietų Sąjungos. Kalbėdamas 
apie žmogaus teisių pažeidi
mus, A. Sacharovas teigė, kad 
jie Sovietų Sąjungoje yra nuo
latinio pobūdžio ir kad dėl jų 
yra pasikeitusi net žmonių psi
chologija. Tribunolo dalyvius 
A. Sacharovas ragino ištirti pri
verčiamuosius darbus, kankini
mus, žiaurias bausmes, religi
jos laisvės pažeidimus. Prieš 
pat tribunolo pradžią iš Romos 
Maskvon sugrįžo A. Sacharovo 
žmona Jelena, kuriai prof. R. 
Frezzotti padarė sėkmingą de
šinės akies operaciją. Kairiąją 
akį, gelbėdamas nuo glauko
mos, jis buvo operavęs prieš 
porą metų. Šį kartą J. Sacharo- 
vienė Italijoje praleido 11 sa
vaičių ir iš jos išvyko, pasibai
gus sovietinės vizos galiojimui. 

Siame numeryje:
Mūsų vyskupai

Tai viena mūsų tautos atramų, ypač sutemų laikais 
Laisvės šaukiantieji balsai

Pranešimas apie pavergtuosius užsienio spaudoje
Lietuviai saugojo karo nusikaltėlius 

Informacija apie Speer knygą, mininčią ir lietuvius 
O betgi skaisčiai spindėjo jo veidas ...

Arkiv. Jurgis Matulaitis Vaižganto atsiminimuose
Lietuviškoji veikla plačiajame pasaulyje

PLB valdybos darbai per patstaruosius ketverius metus
Lietuvis — Kolumbijos švietėjas ir labdarys 
Rašinys apie kun. Nikodemą Salduką, salezietį

Religiniai lietuvių išeivijos rūpesčjaį
JAV lietuvių kunigų suvažiavimo svarstyti klausimai

Gamtos grožis ir erdvė
Dail. Giedrės Žumbakienės paroda Toronte 

Ostrausko dramų knyga "Čičinskas" 
Pr. Naujokaitis vertina neseniai pasirodžiusį leidinį

Maskvos spauda, matyt, suer
zinta artėjančio A. Sacharovo 
vardo tribunolo, jam pažėrė 
aštrių priekaištų žmonos grįži
mo dieną. Atrodo, kompartija 
nuogąstavo, kad Jelena gali pa
silikti Romoje ir įsijungti į tri
bunolo darbą.

Išvyko be pažadų
Pekinge tris dienas viešėjo 

Vietnamo kompartijos vadas 
Le Duanas, sutiktas gerokai šal
čiau nei 1975 m. Dėl to šaltu
mo kaltė tenka perdidelei So
vietų Sąjungos įtakai Vietna
me. Vicepremjeras T. Hsiao- 
pingas vakariečiams žurnalis
tams yra pabrėžęs, kad komu
nistinės Kinijos pagalba Viet
namu! yra didesnė už Sovietų 
Sąjungos. Kitokios nuomonės, 
atrodo, yra Le Duanas, šį kartą 
net oficialiame priėmime Pe
kinge taręs viešą padėkos žodį 
Sovietų Sąjungai, kurią komu
nistinė Kinija laiko savo di
džiausiu priešu. Iš Pekingo Le 
Duanas išvyko be jokių tolimes
nės pagalbos pažadų bei su-„ 
tarčių. Diplomatai daro išvadą, 
kad Kiniją erzina Vietnamo su
artėjimas su Sovietų Sąjunga, 
nes jis gali baigtis karinėmis 
sovietų bazėmis Vietname.

Išleido disidentų
Iš Bukarešto Paryžiun atskri

do rumunų rašytojas Paul Go
ma su žmona ir vaiku. Kompar
tija jam išdavė turistinę vizą 
vieneriems metams. P. Goma 
šiemet keletą kartų buvo pa
skelbęs bado streiką, protestuo
damas prieš žmogaus teisių lau
žymą Rumunijoje. Jis taipgi 
yra pareiškęs viešą savo prita
rimą čekoslovakų “Chartos 77” 
sąjūdžiui.
Rinkimai Graikijoje
Parlamento rinkimus laimė

jo premjero K. Karamanlio 
naujieji demokratai, praradę 
41 atstovą. Trijų šimtų vietų 
parlamente jie dabar turės 174 
vietas, užtikrinančias veiksmin
gą daugumą. Antron vieton iš
kopė Graikijos Socialistų Sąjū
dis su savo vadu A. Papand
reou. Pastarasis yra pasisakęs 
už Graikijos pasitraukimą iš Š. 
Atlanto Sąjungos, prieš Graiki
jos įsijungimą į Bendrąją Eu
ropos Rinką. Premjero K. Ka
ramanlio dabar laukia nesuta-. 
rimų su Turkija sprendimas Š. 
Atlanto Sąjungos rėmuose, de
rybos dėl Graikijos įsijungimo 
Bendroj on Europos Rinkon.
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Lietuviai saugojo karo nusikaltėlius

Du lietuviai jogos stovykloje

P. LELIS
Tarptautinis Niurnbergo teis

mas 1945-46 m. už karo nusikal
timus teisė svarbiausius Hitle
rio talkininkus — ministerius, 
generolus, gauleiterius, kurių 
buvo pasodinta kaltinamųjų 
suole 21. Iš jų dešimt buvo nu
teisti mirties bausme ir 1946 m. 
spalio 16 d. kalėjimo kieme pa
karti: Ribbentropas, Rosenber- 
gas, Streicheris, Saukelis, Fric- 
kas, Seis-Inquartas, Kaltenbrun- 
neris, Keitelis, Jodlis. Du nusi
žudė kalėjime — Goeringas ir 
Ley. Vienas buvo nuteistas mir
ties bausme už akių, nes nebuvo 
surastas, būtent, Bormanas. 
Trys išteisinti ir po teismo iš
leisti iš kalėjimo — Fritschas, 
Schachtas, Von Papenas. Septy
ni nuteisti ilgalaikiu kalėjimu: 
Hessas, Funkas, adm. Readeris 
— visam amžiui, Speeras, Schi- 
rachas — po 20 m., Von Neu- 
rath — 15 m., adm. Doenitz — 
10 m. Iš tų septynių trys mirė 
kalėjime, trys atliko bausmę ir 
išėjo į laisvę, o Hitlerio pava
duotojas Hessas tebesėdi Span
dau kalėjime iki šiol.

Albert Speeras buvo žymus 
architektas ir fantastinių Hitle
rio statybų planuotojas bei vyk
dytojas. Karo metu, vieton žu
vusio lėktuvo avarijoj Todto, jis 
buvo paskirtas ginklavimo ir 
karo pramonės ministeriu. Jis 
buvo teisiamas Niurnberge už 
tai, kad karo pramonėje panau
dojo belaisvius ir prievarta at
vežtus iš rytų darbininkus. Jis 
buvo vienintelis iš teisiamųjų 
pripažinęs Reicho klatę dėl ka
ro pradėjimo, o taip pat ir savo 
kaltę. Dėlto jis nebuvo nuteis
tas mirties bausme.

Išėjęs iš Spandau kalėjimo, 
Speeras parašė ir išleido dvi 
stambias knygas vokiečių ir ang
lų kalbomis, kurių pirmoji, iš
leista anksčiau, pavadinta “In
side the Third Reich”, o antroji 
“Spandau, the Secret Diaries” 
išleista 1975 m.

Toms knygoms medžiagą rašė 
kalėjime ant Įvairių popierga
lių ir juos slaptai siuntė, dau
giausia per patikimus sargybi
nius, savo žmonai. Grįžęs iš ka
lėjimo rado juos išsaugotus (20.- 
000 lapelių) ir po ilgo, kruopš
taus darbo, pasinaudodamas ta 
medžiaga, parašė knygas.

Antroji knyga, turinti 460 
puslapių, parašyta dienoraščio 
forma. Joje atskleista jo ir jo 
kalėjimo draugų psichologinė 
būsena, betiksliai ginčai dėl ka
ro strategijos ir dėl fiurerio 
vaidmens. Paminėtos visos pa
stangos ankstyvesniam išsilais
vinimui, nes Spandau kalėjimo 
režimas, ypač maisto atžvilgiu, 
buvo daug kietesnis, negu 
Niurnberge.

Nubaustieji buvo atgabenti į 
Spandau kalėjimą ne tuoj po 
teismo, bet maždaug po metų, 

nes buvo nesutarimų su rusais 
dėl kalinių laikymo Vakarų 
Berlyne. Dėl priešlaikinio kali
nių išlaisvinimo daug pastangų 
dėjo amerikiečių valdytojas Vo
kietijoj McCloy, kancleris Wil
ly Brandt ir Chruščiovo žentas 
Adžubėjus. Palankumą rodė so
vietų komendantas Berlyne ir 
sovietų ambasadorius JAV Dob
ryninas, į kuriuos buvo kreipta
si, bet visos tos pastangos ne
padėjo, ir kaliniai išsėdėjo pil
ną bausmės laiką.

Iš antrosios Sipeero knygos 
“Spandau” sužinome, kad po 
Niurnbergo teismo ir dešimties 
karo nusikaltėlių pakorimo li
kusius septynis nuteistuosius, o 
taip pat ir kitą kaltinamųjų gru
pę Niurnbergo kalėjime saugo
jo sargybiniai lietuviai, apie ku
riuos Speeras palankiai atsilie
pia.

Kadangi knyga parašyta die
noraščio forma, tai aprašomų 
dalykų pradžioje nurodytos da
tos. Lietuviai sargybiniai pami
nėti trijose vietose.

1947 m. sausio 28 d. Prieš ke
letą dienų įgavome naujus sar
gybinius — lietuvius pabėgė
lius (refugee Lithuanians). Šal
tai atsisveikinome su amerikie
čiais sargybiniais. Lietuviai sar
gybiniai leido mums lankyti 
naujų teisiamųjų liudininkus, 
kurie buvo patalpinti kitame 
kalėjimo siparne. Tai buvo ge
nerolai, pramonininkai, amba
sadoriai, valstybės sekretoriai, 
partijos veikėjai. Aš sutikau 
daug, senų pažįstamų.;Durys bu
vo paliktos pradaros, ir ėjo gy
vas pasikalbėjimas.

1947 m. vasario 24 d. Vėliau 
aš susikivirčijau su vienu lietu
viu sargybiniu dėl mano teisės 
pasižiūrėti iš savo vienutės i ko
ridorių. Jis mane fiziškai užga
vo. Aš susilaikiau nepranešęs 
apie tai administracijai, tik pa
sakiau jam: “Tu praradai savo 
kraštą, o gal būt ir savo šei
mą”. Lietuvis susigėdęs pasiša
lino. Jei tai būtų buvę praneš
ta, jis būtų greičiausiai nustojęs 
savo darbo, o 'gal būtų ir nu
baustas.

1947 m. balandžio 3 d. šian
dien Didysis Penktadienis. Ka
pelionas Eggers paprašė sargy
binį atidaryti duris. Jis įėjęs 
pridarė duris ir atsistojo tarp 
durų taip, kad lietuvis sargybi
nis nematytų. Be žodžių, jis įtei
kė man telegramą, kurioj pra
nešta, kad kovo 31 d. mirė ma
no tėvas.

Nors tai nėra nuopelnas būti 
nuteistųjų sargybiniais, bet įdo
mus pats faktas, kad lietuviai 
karo metu ir po karo turėjo pro
gos daug kur pasirodyti. Būtų 
įdomu, jei kuris nors užsilikęs 
iš tų sargybinių parašytų savo 
įspūdžius spaudoje.

J. VAIČELIŪNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Mokytojų išleistuvės

Atvykę į jogos stovyklą, ra
dome ir kursantus, kurie ruošė
si jogos mokytojo darbui. Jie 
kursuose išbuvo 6 savaites. Rug
pjūčio 6 d., po vakarinių medi
tacijų, ilgų giesmių ir ilgos kal
bos apie jogos veiksmų naudą, 
buvo įteikti jogos mokytojo dip
lomai kursantams, kurių buvo 
102. Jų diplomai gražūs, bet iš
leistuvės buvo labai paprastos. 
Pašauktas pavarde, absolventas 
artėjo į pakylą (sceną), kur 
swami Višnu įteikinėjo diplo
mus, sėdėdamas ant kėdės. Kai- 
kam pasakydavo kokį žodį, pa
gyrimą, o kaikam įteikdavo dip
lomą net nepasižiūrėjęs į ab
solventą. Dauguma absolventų, 
prieš paimdami diplomą ar jau 
paėmę, atsiklaupdavo prieš swa
mi Višnu, ir kakta paliesdavo 
grindis, tarsi tas swami būtų 
koks popiežius ar panašus as
muo. Keli absolventai nusilen
kė paprastai, europietiškai. Tuo 
viskas ir baigėsi. Ar jie dar tu
rėjo kokį pobūvį, nežinau.

Baigusieji buvo 18-30 metų 
amžiaus. Vargu jie galės dėsty
ti sportą gimnazijose, nes, ma
nau, kad dauguma jų nėra bai
gę universiteto. Buvo vienas ki
tas ir gimnazijos mokytojas. Jie 
savo žinias papildė jogos moks
lu ir diplomu. Berods, tokius 
kursus anksčiau yra baigusi ir 
viena lietuvė.

Naujiems jogos mokytojams 
išvykus, stovykloje likome apie 
70 stovyklautojų. Dabar swami 
Višnu visą dėmesį atkreipė į 
mus: porą kartų buvo atvykęs į 
mūsų sporto pamoką.

Indietiškos duonos kepimas
Vieną dieną vietinis instruk

torius (negras) apmokamos val
gyklos patalpose demonstravo 
indietiškos duonos kepimą. Jis 
į metalinį dubenį įpylė galio
ną drungno vandens, 4 šaukš
tus mielių (miltelių), puoduką 
melasos ir keletą svarų papras
tai sumaltų kvietinių miltų. 
Skystą mišinį padėjo šiltoje vie
toje, kad tešla įrūgtų. Po va
landos į tą mišinį įdėjo 3 šaukš
tus jūros druskos, puoduką aly
vos ir kiek sojos miltų. (Paskui : 
tą mišinį sukietino, įpildamas 
daugiau kvietinių miltų ir paga
liau tešlą gerai išminkė, vis pri
dėdamas miltų. Vėliau buvo 
pjaustoma gabalėliais, sveria
ma ir, atitinkamai paruošta, 
įdedama į metalinę kepimo for
mą. Taip paruoštų 12 formų de
da į krosnį kepimui.

Galerijoje ir šventykloje
Stovykloje yra nedidelė me

no galerija, kurioje yra per 20 
didesnių ir apie 20 mažesnių 
paveikslų. Didieji paveikslai 
daugiausia reljefiniai, nupiešti 
dali. Mac Millan Hughes. Gra
žiausias paveikslas yra “Jūros 
.simfonija”. Didelis paveikslas 
“Shri Geneshji” (keturiomis 
rankomis ir dramblio nosim). 
Jis sėdi kėdėje, kurios rėmuo
se svastikos ženklai. Toliau pa
veikslas, kur Višnu šerno pavi
dalu joja ant dramblio.

Vėliau užėjome į indiečių 
šventyklą šalia galerijos. Ji yra 
tokios formos, kaip amerikie
čių paviljonas Montrealio pa
saulinėje parodoje 1967 m. Po 
baldakimu mažas altorėlis, ant 
kurio uždėta Krišnos statula. 
Šalia Krišnos yra dar kelios sta
tulėlės. Priekyje altoriaus di
delis kilimas, ant kurio suklau
pia, susėda maldininkai. Nu
ėjome į tos šventyklos rūsį. Čia 
ant sienų keletas paveikslų, ku
rių svarbiausias Šiva (tamsus) 
ir Parvathi (balta) su gėle ran
koje bei kojų papuošalais, šalia 
jo guli baltas jautis, o šalia jos 
— liūtas. \

Sekmadienis
Kasdien iš ryto skambalas 

suskamba 5.30 v.r., bet šį sek
madienį jis suskambėjo 7 v., 
nes vakarinė meditacija užtru
ko iki 11.15. Meditacijas — su
sikaupimą, giesmes, maldas 
pravedė jaunesnieji swamiai, 
kurių tarpe buvo 4 moterys. 
Tas pats swami vyras mokė 
sporto. Dalyvių buvo apie 100. 
Nuostabu, kad dalyvių tarpe 
tuos jogos veiksmus atliko ir 
viena mūsų instruktorė swami, 
kuri galėjo būti 65 metų am
žiaus. Ji visus veiksmus atliko 
gerai.

Po sporto pamokos abu su 
Vytautu nuėjome į Vai Morin 
miestelio prancūzų katalikų 
šventovę, šviesių akmenų mūri
nė šventovė sujungta su mūri
ne klebonija, čia tėra vienas 
kunigas. Jis atlaikė Mišias, pa
sakė pamokslą. Komuniją dali

jo jis ir pasaulietis, lekcijos 
skaitytojas, žmonių Komuniją 
priėmė apie 90% buvusių pa
maldose. Komuniją visiems da
vė į rankas. Du vyrai aukas rin
ko du kartu, nes buvo pirmas 
mėnesio sekmadienis. Visi au
kojo be vokelių. Mes atlikome 
savo religinę pareigą, nors 
prancūziškų maldų ir pamokslo 
nesupratome.

Taika
Jogos stovykloje maldos prieš 

užsiėmimus ir po jų baigiamos 
žodžiu “taika, taika, taika”, čia 
niekados neteko girdėti žodžio 
“laisvė”. Vieną vakarą apie me
ditacijų pabaigą rodė trumpą 
filmą apie taiką. Parodė kelis 
karo vaizdelius, Jogos organiza
cijos turimus ūkius net su jo
jamais arkliais. Pabaigoje pa
minėjo vardus tų asmenų, ku
rie kovojo už taiką: Kristus, 
Krišna, Buda, Mahometas, Gan
di, Sivananda ir kiti. Čia indie- 
čiai Kristų lygina su savo die
vais ir žmonėmis.

Iškyla
Vieną dieną padarėme išky

lą į valstybinį parką Mont 
Tremblant, kuris yra apie 50 
mylių dar į šiaurę nuo Vai Mo
rin miestelio. Važiavome 36 as
menys mažu stovyklos autobu
siuku ir 5 automobiliais. Par
kas naujas ir dar nesutvarky
tas: net pagrindinis parko ke
lias dar be asfalto. Prie parko 
vartų plevėsuoja Kvebeko vė
liava. Parke visi užrašai pran
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ADMINISTRACIJA

A+A 
Albinui Raciborskui

staigiai mirus Čikagoje, jo sesutę — nepriklau
somos Lietuvos operos solistę ELZBIETĄ KAR
DELIENĘ giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Valli ir Jonas Viliušiai

A+A
Steponui Kęsgailai

mirus, giliame nuliūdime ir skausme jo mielą 
žmoną JOANĄ KĘSGAILIENĘ-STEPONAVIČIŪ- 
TĘ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kar
tu liūdime —

Valli ir Jonas Viliušiai

*urniture<£t&

PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
i namus.

t A U T U V E S :

V Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
V Rytuose —2448 DANFORTH Avė. —Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro. į

cūziški. Per parką teka kalnų 
upelis, kuriame yra kokių 30 
metrų augščio krioklys. Gražus 
ežeras su geru palūdimiu. čia 
praleidome 5 valandas. Kadan
gi ta iškyla buvo laikoma pik
niku, tai buvo ir užkandžių. Tą 
dieną valgėme tris kartus.

Pabaigai
Ar jogos mokslas mums yra 

naujiena? Ne. Daugumas mūsų 
vaikystėje lengvai atsistodavo
me ant galvos, ant pečių. Sau
lės pasveikinimo veiksmai yra 
ir sakalų sporte. Vegetarišką 
valgį žinojome ir Lietuvoje. Ir 
dabar pavergtoje Lietuvoje 
daug kas valgo vegetarišką val
gį: šešias dienas savaitėje dar
žovių sriubą su duona, nes mė
sos nėra arba nepajėgiama jos 
nusipirkti. Meditacijų mus moko 
mūsų religijos vadovai. Gydyto
jai net spaudoje nurodo, kad 
reikia vengti rūkymo, alkoholi
nių gėrimų, juodos kavos. Ar 
žmonės tų nuostatų laikosi? Kas 
jų laikosi, tam nereikalingas 
nė jogos mokslas. Kas jų nesi
laiko, tam ir jogos mokslas ne
padės.

Ar verta važiuoti į jogos sto
vyklą? Sportininkai bei jogos 
sistemos entuziastai gali važiuo
ti, bet seniem žmonėm važiuoti 
nepatartina, nes jie neatlieka 
jogos sistemos reikalavimų, ži
nome, kad ir seniem žmonėm 
reikia judėti — vaikščioti, šį 
tą dirbinėti, bet negalima rei
kalauti, kad jie stovėtų ant gal
vos ...

Padėka
Mūsų mylimas brolis ir dėdė

a.a. Aleksas Janavičius
mirė 1977 m. soalio 18 d. ir buvo palaidotas spalio 21 d. 

Londone, Ontario, Kanadoje, Šv. Petro kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir visiems, kurie 
lankė jį ilgoje ligoje, užprašė šv. Mišias ir palydėjo į 
amžino poilsio vietq.

Nuoširdi padėka kun. klebonui Jonui Stoškui už 
velionies lankymą jo ligoje, maldas koplyčioje, šv. Mi
šias ir palydėjimą į kapines.

Ypatingai dėkojame p.p. Bersėnų šeimai už a.a. 
Alekso lankymą per daugelį metų, globojimą ir visoke
riopą rūpestį. Jų parodytas nuoširdumas ir meilė artimui 
buvo jautriai įvertinti velionies ir jo artimųjų. Taip pat 
dėkojame p.p. Bersėnams už suruoštus pietus, p. p. Už- 
drevienei ir Valaitienei už pagalbą.

Esame dėkingi karsto nešėjams ir laidotuvių direk
torei O'Neil už nuoširdų ir malonų patarnavimą.

Jolanta Karklienė ir
Juozas Karklys su šeima

Padėka
Mūsų mylima MAMYTĖ 

a.a. Irena Ardavičienė
mirė 1977 m. lapkričio 5 d., sulaukusi 50 metų amžiaus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už lankymą mūsų 
Mamytės ligoninėje, laidotuvių namuose, palydėju- 
siems į amžino poilsio vietą, prisiminusiems maldose, 
atsiuntusiems gėles, gausiai aukojusiems šv. Mišias ir 
pareiškusiems užuojautas mūsų skausmo dienose.

Dėkojame Tėvams pranciškonams, visiems choris
tams, giedojusiems šventovėje laidotuvių metu, ir karsto 
nešėjams.

Visiems dėkingi —

nuliūdę dukros — Nijolė, Jūratė, 
sūnūs — Vytas, Bronius

Padėka
Mes, Velionies 

Jono Remeikio 
žmona ir vaikai,

reiškiame nuoširdžią padėką visiems Toronto ir Sudbu- 
rio lietuviams, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie lai
dotuvių, palydėjo mūsų brangų vyrą ir tėvą į amžino 
poilsio vietą.

Ypatinga padėka gerb. klebonui kun. P. Ažubaliui 
už nemokamai duotas patalpas vakarienei, poniai Ju
lijai ir jos dukrelei Nijolei, taip pat panelei Zitai Griš- 
kuonytei, įdėjusioms tiek daug darbo, paruošiant gar
džią vakarienę, K. Dauniui ir B. Jackui, padėjusiems 
sutvarkyti visus būtinus reikalus. Dėkojame taip pat 
šąulių kuopoms Toronte ir Sudburyje už kalbas ir iš
reikštą jautrią pagarbą.

Jums neužmirštamai dėkinga —
J. Remeikio šeima

Lietuvių Žuvautojų ir Medžiotojų Klubo 
"Geležinis Vilkas" pirmininkui

JONUI REMEIKIUI
amžinybėn iškeliavus, skausmo prislėgtus — 
žmoną LIONĘ, dukras — DANĄ (Lietuvoje), 
DANGUOLĘ ir VILIJĄ, sūnus — ALGIMANTĄ, 
KĘSTUTĮ ir GEDIMINĄ Sudburyje, brolius Ame
rikoje ir Lietuvoje giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

"GELEŽINIS VILKAS", 
Sudbury, Ontario
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* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

A+A
JONUI REMEIKIUI

mirus, liūdesyje likusius — žmoną LEONARDĄ, 
dukrą su vyru — DANGUOLĘ, ERIKĄ ROTKIUS, 
dukrą VILIJĄ, sūnus — KĘSTUTĮ su šeima, 
ALGĮ, GEDIMINĄ, visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

Povilas ir Elena Antanas ir Juoze
Juteliai Gataučiai

Juozas ir Aldona Kručai 
Sudbury, Ontario

A+A
Broniui Raškauskui

mirus, jo žmoną MARIJĄ, sūnų JUSTINĄ, sese
rį MAGDALENĄ, brolius JUSTINĄ, JUOZĄ, 
PETRĄ ir KOSTĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame —

z P. R. Pretkai ir šeima

A+A
Broniui Raškauskui

mirus, jo žmona MARIJĄ, sūnų JUSTINĄ su šei
ma, brolius — JUOZĄ, PETRĄ, JUSTINĄ, SIGI
TĄ, seserj MAGDALENĄ su šeimomis giliai 

užjaučiame —
A. V. Motuzas V. L. Motuzas

L. L. Motuzas



Arkiv. JURGIS MATULAITIS Romoje 1925 m. su būsimu Šv. Sosto nun
cijumi Lietuvai R. Bąrtoloni. Tuo metu J. Matulaitis pasitraukė iš Vilniaus 
vyskupo pareigų, ir popiežius Pijus XI jį pakėlė į arkivyskupus ir paskyrė 
apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvai

O betgi skaisčiai spindėjo jo veidas
Arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kurio beatifikacijos byla tebėra eigoje, Vaižganto atsiminimuose

Sesuo ONA MIKAILAITĖ

Vaižgantas ir Matulaitis — 
abu dvasiškiai; abu nepriklauso
mos Lietuvos laikų visuomeni
nio veikimo, galima sakyti, 
žvaigždės; abu palikę gilius pėd
sakus mūsų kutūroje. Tiesa, jie 
veikė skirtingose srityse ir taip 
pat skyrėsi savo būdu, savo as
menybėmis. Kaip tik todėl įdo
mu sugretinti juos — bendra
amžius, lietuviškais reikalais be
sirūpinančius, vienas antrą arti
mai pažinusius.

Vaižgantas parašė visą eilę 
straipsnių straipsnelių apie Ma
tulaitį. Dalyvavo jo vyskupiš
kuose šventimuose Kaune, kal
bėjo per ingresą į Vilniaus vys
kupijos sostą, rašė ir kalbėjo 
Matulaičiui mirus. Būta ir įvai-

rių neformalių apsilankymų, 
bei pokalbių Matulaičio vysku
pavimo metu. Yra likę anekdo
tų iš judviejų susitikimų.

Vaižgantas — mūsų literatū
ros klasikas ir taip pat tam tik
ras folklorinis herojus Strazdo - 
Strazdelio modeliu — veiklus, 
paprastų žmonių mylėtojas, ori
ginalus, nuolat drumsčiąs visuo
menės: vandenis. Antanas Venc
lova taip Vaižgantą apibūdina 
savo įvade naujoje “Pragiedru
lių” laidoje, išleistoje Lietuvo
je 1969 m.:

Dar yra nemaža mano kartos ir 
netgi jaunesnių žmonių, kurie atsi
mena Kauno senamiesčio gatvėmis 
skubiai žengiantį vyrą visai balta gal
va, jaunu, pilnu, sveiku ir energin
gu veidu. Praeidamas jis čia pat gat
vėje pakalbės su kokia moterėle, vie.

Krikščioniškai dorėdamas, tobulėda
mas Dr. Matulevičius apsisprendė: 
jei mano gyvybė ne man džiaugtis, 
tai vis tiek ji reikalinga — kitiems. 
(ARKIVYSKUPAS JURGIS MATU
LEVIČIUS, Marijampolė, 1933 m., 
psl. 67-68).

Vaižgantas vienas pirmųjų, 
Matulaičiui mirus, jį viešai skel
bė šventuoju. Ir kaipgi rašyto
jas apibūdina tą šventumą, pats 
būdamas toks gyvas, judrus, 
toks žmogiškas? ... Vaižgantas 
sako, kad Matulaitis mirė “šven-

Jei bučiau vilnietis
Gal ir esu. Kiti tokiais vadi

nasi aplankę Vilnių vieną, kitą 
kartą. Vilnius — garbingoji mū
sų tautos sostinė. Kaip Meka 
arabams. Be Vilniaus Lietuva 
nebūtų pilna Lietuva, todėl šir
dyje kiekvienas lietuvis yra ir 
vilnietis. Bet aš Vilniuje išgy
venau nuo 1939 m. gruodžio mė
nesio iki 1942 m. spalio pabai
gos. Taigi, arti dvejų metų.

Ir tame Vilniuje nesėdėjau 
tingiai ant patogios kėdės, bet 
įsitraukiau į miesto gyvenimą. 
Gavau mokykloje pirma buhal
terio, paskui ir mokytojo darbą, 
o popietėm užbaigiau Kaune 
pradėtas ekonomikos studijas. 
Šalia mokytojo darbo, gavau nu
rodymą peržiūrėti pasilikusią 
neinažą lenkų biblioteką ir iš
mesti priešlietuviškas knygas. 
Išmesti neteko nė vienos, nes 
visos tik gyrė Lietuvą. Mokyk
los vadovėliuose buvo parašyta, 
kad Vilnius yra Lietuvos sosti
nė, suprantama, “lenkiškos Lie
tuvos”, bet tai fakto nekeitė.

Mokėjau kelias svetimas kal
bas, tad švietimo ministerijos 
buvau paskirtas dėstyti Lietu
vos santvarką bei istorinius da
lykus Vilniaus miesto prekybi
ninkams bei pramonininkams. 
Be šių kursų baigimo pažymėji
mo jie negalėjo būti verslovių 
t>ei pramoninių įstaigų vedėjais. 
Dėstyti buvo sunku.. Klasių tvar
ką ardė tam sąmoningai susirin
kę lenkai šovinistai amatinin
kai. Nevienas lietuvis mokyto
jas buvo priverstas palikti kla
sę. Turėjau ir aš kietų susidūri
mų, bet juos nesunkiai įveikiau, 
padedamas daugumos klausyto
jų — žydų, totorių, vokiečių, ru
sų ir, žinoma, kelių lietuvių, se
nų miesto gyventojų.

Teko apsigyventi naujame 
trijų augštų pastate Tilto gatvė
je, prie pat katedros. Savininkė, 
sulenkėjusi totorė dvarininkė 
nuo Ašmenos, irgi buvo šovinis
te, kaip ir jos duktė bei jos vy
ras. Sunkiai, 'bet ir šie netrukus 
persilaužė į gerąją pusę. Susi
draugavom. Praleisdavom drau
ge savaitgalius gražiose istori
nėse vietovėse, kaip Verkiai, 
kur tebestovėjo karališkų įren
gimų liekanos (net dalis didelio, 
žalsvom plytelėm kloto maudy
mosi baseino).

Teko sueiti su daugybe Vil
niaus miesto sulenkėjusių gy
ventojų, kartais magnatiškoje 
aplinkoje. Jie buvo pilni seno
sios lenkiškos didybės, ambicin
gos ateities svajonių. Visad pra
džia santykių buvo šalta, nere
tai priešiška, bet galas beveik 
be išimties abiem pusėm būda
vo malonus.

Norint nenorint teko susida
ryti nuomonę, kad tie lenkai nė
ra nei tokie baisūs, kaip maniau 
prieš atvykstant iš Kauno, nei niarns 
nesukalbami fanatikai. Priėjimo 
tai jie visi norėjo, gražaus pri
ėjimo, ne nusižeminimo ar pad
laižiavimo. Nebijojo ir nevengė 
išgirsti lietuviškos tiesos. Kiti 
tiesiog jos jieškojo. Kartais te
ko atsargiai perspėti neklausti 
nemalonių praeities dalykų, nes 
tokiais atvejais negalėjau ne
duoti jiems triuškinančio atsa
kymo. Visi kirčiai buvo lietuvių 
rankose. Kai kartą vienas per
spėjimo nepaisė, turėjo pakelti 
nesugriaunamos tiesos smūgius. 
Ir pakėlė. Kiti džiaugėsi išgirdę 
ir lietuviškąją pusę.

Panašiai dalykai su lenkais 
vyko ir po karo Vokietijos lage
riuose. Visur buvo lenkų ir vi
sur teko su jais susidurti. Teko 
dirbti su anglų valdžia beveik 
metus lenkų Anderso karių la
geryje. Visad atsirasdavo piktų 
bei kerštingų šovinistų, kartais 
smarkiai trukdančiu mano, kaip 
UNRROS pareigūno, darbą, bet 
tokie lenkai buvo nedidelė iš- .•

imtis. Kliūtys būdavo pašalina
mos daugumos labai nuoširdžiai 
lietuviams nusiteikusių lenkų.

Kartą pasisekė suorganizuoti 
tame lageryje lietuvių tautinių 
šokių pasirodymą. Ūžė unifor
muoti lenkai, džiaugdamiesi re
tai puikiu šokių atlikimu, nes 
vadovė Irena Šilingienė buvo 
retai gera vadovė. Atvyko ir ge
ra lietuvių krepšinio komanda, 
kuri parodė lenkams dar nema
tyto lygio žaidimą ir lengvai nu
galėjo geriausią lenkų koman
dą. Niekas dėl to nepyko. Net 
priešingai — didžiavosi “istori
niais sąjungininkais”.

Tas pats ir Kanadoje. Dirbant 
Niagaros didžiulėje “ACRES 
Consulting Engineers” firmoje 
vienuolika lenkų inžinierių su
sirado mane. Sudarėme įdomią 
politinę grupelę, dažnai disku
tuojančią lietuvių - lenkų ne
lemtą pilsudskinę praeitį. Čia 
niekas nebijojo tiesos. Ir net 
dabar, dirbant po “General Mo
tors” didžiausiame TRW fabri
ke, išsiskiria iš visų tautybių 
lenkų - lietuvių ryšys. Yra kas 
kalbėti, diskutuoti, planuoti. O 
su anglais inžinieriais kalba ne
siekia toliau sporto.

Ir šių lenkų tarpe nesurandu 
Lietuvos priešų. Nesurandu, ku
ris tvirtintų, kad Vilnius ir Vil
nija nebūtų Lietuvos. Žino jie 
Buffalo lenkų radijo, televizi
jos seniai skleidžiamus pilsuds- 
kinius nuodus, bet iš to juokia
si. Esą, kaip kitaip laikytųsi 
gausių Buffalo lenkų biznis? — 
sako jie.

Aiškinu jiems apie lenkų 
skriaudas Seinuose ir kitur, bet 
jie tik trauko pečiais. Netiki,

S. ŠETKUS 

kad buvo visokie baisūs kalėji
mai lietuviams Lenkijos laikais. 
Tokių dalykų niekas plačioms 
masėms nepasakoja. Netikėjo 
juk ir daugelis vokiečių tuo, kas 
dėjosi koncentracijos stovyklose 
su žydais.

Lenkai gali sužinoti tiesą tik 
iš tų lietuvių, kurie nebijo suei
ti su jais ir tai papasakoti. Vie
nas netiki, bet kitas sako, kad 
galėjo būti. Daug ir lenkų anti- 
pilsudskininkų buvo tuose kalė
jimuose.

Štai tokių santykių dėka len
kų premjeras Londone pareiš
kė, kad Vilnius ir Vilnija pri
klauso Lietuvai. Dėl to, kas da
rosi Seinuose ar kitur, kaikurie 
lenkai kaltina ir pačius lietu
vius, besišalinančius nuo lenkų, 
nepasakančius to, kas jiem rūpi. 
Girdi, jei lietuvių organizacijos 
sueitų su lenkų organizacijom 
Amerikoje ir Kanadoje, tai tik
rai galėtų tuo daug palengvinti 
seiniečiams ir kitiems.

Manau, kad tai yra didelė 
klaida. Vilnijos lenkai yra Lie
tuvos žmonės. Gal net būsimi 
Lietuvos piliečiai. Kodėl tad 
vengti ryšio su jais?

Jei būčiau.vilnietis, ta likme 
nukreipčiau savo visą energiją, 
žiūrėčiau tik į ateiti, nekrapšti- 
nėčiau ap gyjančių praeities 
žaizdų. Organizuočiau nuolatinį 
ryšį su dabartinės Lenkijos ri
bose gyvenančiais lietuviais. Iš- 
sikviesčiau jų kultūrinius viene
tus. Kas to neparemtų? Kas 
kliudytų tiems lietuviams mus 
aplankyti? Visi paremtų, visi 
tam aukotų, tik tam reikia prak
tiškai padirbėti.

nam nepažįstamam vaikui paglostys 
galvutę, kitam kyštels saldainį. Jis 
amžinai skubėdavo — čia į universi
tetą, kuriame klausėme jo lietuvių 
literatūros paskaitų, čia į posėdį, su
sirinkimą ... Visur jo buvo pilna. 
Popiety, šiltą dieną, galėdavai jį ma
tyti nusiavusį batus, persimetusį 
juos per petį, basą žingsniuojantį 
Linksmakalny anapus Nemuno — 
tai jo poilsis.

Vaižgantas Matulaičio portre- 
1 tą piešia štai kokį:

O betgi skaisčiai spindėjo jo vei
das. Jis šypsojos Visiems, draugams,, tumo kvapsnyje (lotyniškas iš- 
šalininkams ir priešininkams. Kam

' ir dėl ko? šeštoje dešimtyje metų jo 
vyzdyje tebebuvo jaunatvės ugnelė

; neprigesusi. Dėl ko? Kas jam tai pa
darė? Liga, tas didysis gyvenimo fi
losofas, išminties šaltinis, prizmė, 
per kurią tikriau matai pasaulio ver
tybes. Ji gera ir bloga įtikslina.

A \ t

Demonstracijose lietuviai š. Amerikoje nuo jauniausio iki seniausio reika
lauja Lietuvai laisvės bei žmogaus teisių Nuotr. A. Dudaravičiaus

Ko liiakia Lietuva iš mūsų?
A. J. AUDRONiS

Sesuo ONA MIKAILAITĖ kalba To
ronte apie arkiv. Jurgį Matulaitį jo 
50 metų mirties metinių proga

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės seimą pagal tradiciją 
šaukia PLB valdyba. Kadangi 
dabartinė PLB valdyba yra Či
kagoje, o seimas įvyks Toronte, 
čia sudarytas pagalbinis seimui 
rengti komitetas, kuris, glau
džiai bendraudamas su PLB val
dyba, atliks visus parengiamuo
sius seimo darbus. Komitetas, 
sudarytas daugiausia iš buvusių 
Bendruomenės pirmininkų, yra 
šios sudėties: dr. J. Sungaila — 
pirmininkas, dr. S. Čepas — vi
cepirmininkas, K. Manglicas — 
sekretorius, E. Čuplinskas — iž
dininkas ir A. Rinkūnas — na
rys informacijos reikalams.

PLB seimas įvyks 1978 m. 
birželio 30 — liepos 4 dienomis 
Pasaulio Lietuvių Dienų progra
mos rėmuose Toronte. Jo pro
gramos apmatai yra šie. Penk
tadienį, birželio 30, vakare įvyks 
seimo narių ir svečių susipaži
nimo pobūvis. Visas šeštadienis, 
birželio 1, skirtas organizaci- 

Bendruomenės posė
džiams, kurių metu bus išklau
syti valdomųjų organų ir kraš
tų pirmininkų pranešimai, po

“TŽ” nors 
aiškiai pa- 
svarbiausių

kurių eis diskusijos. Vakare 
įvyks didysis Pasaulio Lietuvių 
Dienų parengimas. Sekmadienį, 
liepos 2, nuo 9 ryto iki 12 v. 
vyks organizaciniai posėdžiai, 
kurių metu 'bus išrinkta nauja 
PLB valdyba ir kiti centriniai 
organai sekančių penkerių me
tų laikotarpiui. Iškilmingos pa
maldos Toronto katedroje ir 
evangelikų pamaldos parapijoje 
įvyks 2 v.p.p. Po to visi daly
vaus dainų šventėje, o tos pat 
dienos vakare įvyks PLB seimo 
banketas. Liepos mėnesio 3 
ir 4 d.d. įvyks seimo posėdžiai, 
skirti gyvybinėms lietuvių tau
tos ir 
tyti.

Visi 
Įvyks 
esančiame centrinėje vietoje su
sisiekimo atžvilgiu, o taip pat 
turinčiame, šalia mažų salių po
sėdžiams, didžiulę 3.000 vietų 
salę šeštadienio pobūviui ir sek
madienio banketui. Dainų šven
tė įvyks pagrindiniame Toronto 
sporto sadijone “Maple Leaf 
Gardens”.

PLD informacija

PLB problemoms svars-

posėdžiai ir parengimai 
Royal York viešbutyje,

Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 59-tųjų metinių minėjime Toronte. 
Pirmoje eilėje — gen. Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas (viduryje), 
antroje eilėje (į kairę) KLB pirm. J. R. Simanavičius Nuotr. J. Kreilio

Š.m. “TŽ” 45 nr. tokiu pava
dinimu yra išspausdintas dr. A. 
Štromo straipsnis. Kaip šio 
laikraščio redakcija rašo, to 
straipsnio mintys yra Lietuvos 
disidento dr. A. Štromo išdės
tytos “Europos Lietuvio” 1977 
m. 39 nr. rašinyje “Opozicija 
Tarybų Sąjungoje”.

Džiaugiuosi, kad 
ir netiesiogiai, bet 
lietė vieną pačių
Lietuvos išlaisvinimo reikalų.

Ko laukia Lietuva iš mūsų? 
Aš drįstu tvirtinti, kad ji lau
kia daug dalgiau, negu dr. A. 
Štromas sako. Esą “... politinių 
organizacijų uždaviniu reikia 
laikyti nepriklausomybinių pro
gramų savo tautoms (kodėl ne 
valstybėms? J.A.) sudarymą, pa
grindinių savo tautų egzistenci
jos potarybiniame pasaulyje są
lygų nustatymą”. Pagal jį, at
rodo, visos pavergtos valstybės 
liktų ir toliau “nedalomosios” 
Rusijos sudėtyje tik kaip tau
tos?! Lietuva siekia laisvės ne 
tik tautai, bet ir valstybei. Pa
vergtoje Lietuvoje jos gyvento
jai patys yra pajėgūs susidary
ti programas ir valstybinę for
mą. Jie patys sau atstovauja ir 
geriau žino kas jiems tinka. Vi
sa tai patvirtina 1941 m. Lietu
voje sukilimas, 1944-53 Lietu
vos partizanų kautynės, sponta
niški išsiveržimai 
ne ir š.m. spalio 
je.

Ne programų, 
mintų, minėtame dr. Štromo 
laikotarpyje reikės, bet ginklų, 
šaudmenų, tvarsliavos ir gink
lams instruktorių bei iš dalies 
kautynėms vadų. Būkime tikri, 
kad spontaniškai sukils visa 
Lietuva, kai matys, jog atėjo 
patogus laikas atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę! Nesiduokime 
užliūliuojami programomis ir ki
tokiomis iliuzijomis, bet ruoški
mės gyvenimškai, realiai. Lais
vę praradome, bet jos neatgau-

paruošimui neakivaizdi-

1972 m. Kau-
10 d. Vilniu-

svetur paga-

sime taip lengvai. Reikia daug 
išteklių, daug energijos; daug 
darbo* iri ’šūhkauš-'pasižuošimb,' o 
taip pat pasiaukojimo ir net gy
vybinių aukų.

Ne tam išeivija yra, kad pa
rašytų .konstruktyvią lietuvių 
tautai programą, pasak dr. A. 
Štromo, bet kad būtų pasiruo
šusi duoti tikrą ir laiku išsiva
davimui pagalbą. Ką mes ir 
mūsų organizacijos galėsime 
pagelbėti, kai minėtai galimy
bei visiškai nesiruošiama.

Lygiai prieš metus augštam 
šaulių sąjungos pareigūnui kal
bėjau: suorganizuokite ginklų 
fondą, taip pat ir šaulių kari
niam
nes mokyklas. Jis mane papra
šė: išdėstyk visa tai raštu, ži
noma, aš raštu neišdėsčiau, o 
jis per tą laiką suorganizavo 
šaulių kultūros fondą . .. Gink
lų fondas ir apmokymas (kari
nis) liko visiškai nepajudintas. 
Per vieną dieną ar savaitę mes 
nieko nesuorganizuosime nors 
ir kaip jos prašytų sukilę bro
liai. Prisiminkime aną garsų 
1956 m. vengrų sukilimą, kai 
sukilėliai prašė ginklų ir šaud
menų: skubiai atsiųskite bazu- 
kų, liepsnosvaidžių, automatų ir 
šaudmenų! JAV prezidentas 
pranešė, kad bus pasiųsta mais
to, vaistų ir tvarsliavos ..., bet 
ne ginklų. O kur gi buvo veng
rų išeivija?! Juk ji Amerikoje 
gana didelė.

Paskubėkime, nes niekas ne
pasakyti, kada ta pagalba 
reikalinga. Pasaulinė poli- 
kunkuliuoja, ir netikėtu- 

labai galimi.
Ginklų fondas ir intensyvus 

mūsų ruošimasis sukilimui pa
dėti Lietuvos laisvės atgavimą 
padarytų daug tikresnį, gyveni- 
miškesnį ir mums, ir anos pu
sės lietuviams. Tai būtų pasto
vus, nuolatinis gaivinimas vil
ties atgauti nepriklausomybę, 
kantriai laukiant tinkamo laiko 
sukilimui.

gali 
bus 
tika 
m ai

sireiškimas: “in odore sanetita- 
tis”). O tas šventumo dvelkimas 
buvo jaučiamas, nes “kur jis 
(Matulaitis) ėjo, ką tik dirbo, vi
sur ir visi gaubė jį teisybės ir 
brolybės apsiaustu, visas savo 
viltis krovė ant jo žemiškuose ir 
dangiškuose dalykuose. Jis tu
rėjo visų naštą pakelti ir kažin- 
kur kažinkam Galingam nuneš
ti” (Ten pat, psl. 69).

Pats Vaižgantas Lietuvai dir
bo su dideliu pasiaukojimu ir 
užsidegimu. Ir savo tarnystę 
Dievui nemažiau uoliai atliko, 
kad ir savaip įrėmuodamas savo 
kunigiškas pareigas. Jis gyveno 
paprastai, neištaigingai, kažko
kių turtų nesukrovė. Rašydavo, 
sakoma, ant knygomis apkrauto 
didelio virtuvės stalo. Bet štai 
Matulaityje jis mato kitokį ne
turtą. Ne vien sunkių gyvenimo 
aplinkybių užkrautą neturtą, 
bet drauge pasirinktą, uoliai 
vykdomą e v a n g e 1 i škąjį ne
turtą. Todėl, kad Matulaitis 
savinos! tik vieną — vargšų glo
bėjo titulą, Vaižgantas rūpinosi 
iškelti jo asmeninio gyvenimo 
paprastumą. Jis taip rašė:

Kunigas, Vyskupas, Arkivyskupas, 
Vizitatorius. Neturtas — mokslas 
pas dėdę Kelcuos, svetur. Neturtas 
— grafaitės Ziberkaitės globa, tar
navimas darbininkams svetur. Ne
turtas — ir tuberkula kauluose. Pas
kui prasideda iš antro galo. Jurgis 
Matulevičius jau teologijos daktaras, 
sociologas, Kunigų Akademijos Pro
fesorius — ir neturtas. Marijonų 
Kongregacijos Generolas — ir ne
turtas. Diecezijos Vyskupas — ir ne
turtas. šventojo Tėvo Atstovas gim
tiniame krašte — ir tas pats netur
tas. Pinigai, ištaigos ir Dr. Jurgis 
Matulevičius, lyg taukuoti, nesulipo 

; ię jĮędąrė ..vieneto (Ten pat,, psl. 67).
Šilta; draugiški buvo Vaižgan

to ir Matulaičio santykiai, su
stiprinti pagarba vienas kitam. 
Į Matulaičio įšventinimą vysku
pu Kaune Vaižgantas vyko paki
lioje ir vilties pilnoje nuotaiko
je. Savo mintis ta proga jis taip 
nusako:

Kai Rymas 1918 m. nominavo (pa
skyrė) kun. Jurgį MIC Vilniaus vys
kupu, mums, tuomet Vilniuje vargą 
vargusiems, pusbadžiu gyvenusiems, 
rodės, lyg pirmoji Lietuvos saulė 
nušvito. Mums rodės, kad Vilniaus 
vyskupijoj daugiau nebereiks kovoti 
už tautines lietuvių teises R.K. baž
nyčiose, pasibaigs nelemti vyskupi
jos administratoriaus prel. Michal
kevičiaus kovos būdai, kad naujas, 
tikras vyskupas, kalbų mokėdamas, 
sugebės patenkinti lenkus, lietuvius 
ir gudus. (Ten pat, psl. 129).

Vaižgantas tačiau į Kauną pa
teko beveik per klaidą. Vyko jis 
Kazimiero Vizbaro, valstybės 
tarybos reikalų vedėjo, paragin
tas. Tą judviejų “kelionę su 
kliūtimis” Vaižgantas aprašo su 
dideliu sąmoju: kaip vokietis 
kariškis neleido jiems į trauki
nį lipti; kaip reikalavo paliudi
jimo, kad “išsiuteliavę”; kaip, 
traukiniui jau pradėjus judėti 
ir Vizbaro vokiškiems barniams 
nieko nepadedant, abu strykt ir 
peršoko tvorelę. Vaižgantas pa
sigyrė, kad net sutana jam ne
užkliuvo!

Pačios šventimo apeigos 
Kauno katedroje Vaižgantui pa
lietė jautrią stygą širdyje. Įsi
žiūrėjęs į didžiulį kryžių virš ka
tedros didžiojo altoriaus ir į po 
juo gulintį būsimą vyskupą, jis 
tapo lyg kokio regėjimo pagau
tas:

Keistą įspūdį daro tasai Kauno ka
tedros Prikryžiuotasis. Kiek ten vi
sokių “apaštalų”, kiek visokių pagra
žinimo gumbų, filiarų, piliastrų, kar- 
nyzų, niškų, vis dėlto virš altoriaus 
plačiausia erdvė, kurioje Prikry
žiuotasis viešpatauja vienas ... vie
nas ... visų apleistas ... Panašų 
įspūdį darė ir vyskupo Jurgio kon
sekracijos valanda. Aplink švytruoja

Ketinate pirkti nekilnojamą turtą— nDinniF7 
investuoti bei apsigyventi rLvnIMUJC. .

John (Jonas) PAŠKUS, 
atstovaujantis didžiausiai ir seniausiai nekilnojamo 
turto įstaigai visoje Floridoje, mielai jums patarnaus.

3640 N. Federal H-way, 
i Pompano Bea'ch, 
• Fla. 33064, USA 
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keliolika asistentų. Blizga siūtiniai 
brangūs bažnytiniai apdarai. Kelio
lika jaunų levitų tarnauja. Vis dėl
to kniūpsčias kryžium parkritęs vys
kupas Jurgis prieš konsekruojantį 
vyskupą Pranciškų (Karevičių) ro
dės vienas .. . vienas ... visoje toje 
minioje. (Vaižganto raštų I tomas, 
išleistas Lietuvoje “švyturio” lei
dyklos 1922 m., psl. 138).

Matulaičio vyskupavimo me
tu Vaižgantas nesykį pas jį lan
kėsi. Pasak jo, vyskupas buvo 
labai prieinamas, tad jam, Vaiž
gantui, tekdavo dažnokai “su
drumsti Ganytojo ramybę ku
riais nors audringais sumany
mais ir ekscentriškais įvertini
mais bėgamųjų dalykų”. Vienu 
atveju, davatkų vyskupui ap
skųstas, kad nebenešiojąs suta
nos iš grynos tuštybės, Vaižgan
tas Matulaičiui teisinosi. O šis iš 
tos istorijos garsiai juokės, bet- 
patarė sutaną dėvėti dėl šventos 
ramybės. (AJM, psl. 134-135). 
Kitu atveju Matulaitis, gavęs iš 
Vaižganto kortelę, jog sergąs, 
skuba nešti Švenčiausiąjį Sakra
mentą. Randa ligonį už galvos 
besigraibstantį ir smegenų už
degimu besiskundžiantį. Vysku
pas išklauso jo išpažinties ir 
ruošiasi duoti Komuniją. O ligo
nis tik drykt iš lovos ir jau klau
piasi ant grindų, kad kaip rei
kiant, su pagarba priimtų. Bet 
atgal įlipti — nebepajėgia, vys
kupui tenka padėti. Apie tą at
sitikimą Matulaitis užsimena sa
vo dienoraštyje:

Man buvo labai jo gaila, — tai ga
bus rašytojas, jo raštai nepaprastai 
vaizdingi. Jis pats ... doras, geras 
kunigas, skaisčiai grynos sielos žmo
gus, idealistas, labai karštai mylįs 
savo tėvynę, visa širdim jai atsida
vęs ... Iš tikrųjų jis sirgo ne sme
genų uždegimu, o dėmėtąja šiltine. 
Dieve, duok, kad pasveiktų. (Užra
šai, 1919 m. vasario 18 d.).

Šie du atsitikimai rodo abiejų 
būdo kontrastus: Matulaičio 
taktą, ramumą, o Vaižganto 
karštą, impulsyvų temperamen
tą. Matulaitis vis stengėsi Vaiž
gantą nukreipti į tikrąjį jo pa
šaukimą — beletristiką, bet jis, 
lyg gyvas sidabras, neįstengė 
vienoje srityje pasilikti. Ne
įstengė nė politikos atsisakyti, 
dėl kurios Matulaitis jį perspė
davo. “Mano politika, — rašo 
Vaižgantas, — vyskupas Jurgis 
laikė mano nesuvaldomą indivi
dualybę, kuria aš bridau per gy
venimą visiems įkyrėdamas: po
litikams ir nepolitikams, kuni
gams ir nekunigams. Dažnai tu
rėdavau visus prieš save ...” 
(AJM, psl. 135).

Galbūt todėl Matulaičiui mi
rus, Vaižgantas, jo nueitąjį ke
lią vertindamas, lyg atsidūsta 
ir, tarp eilučių, lygina su savuo
ju. “Aš jam pavydžiu”, sako 
Vaižgantas.

Dr. Jurgis daktaratą darydamas, 
įgarsėjo savo mokslo veikalu. Per 
sociologijos kursus Kaune įgarsėjo, 
kaip visuomenininkas. Kiti dėjo jį 
labai žymiu mokslavyriu, kiti talen
tingu veikėju, gal net reformato
rium. O jis pats? Nei mokslo, nei so
cialiniu keliu jis nežengė. Jis pasi
rinko doros sritį, vidaus tobulėjimą 
ir tik tam atsidėjo. Nujau, ar tik ne 
didesnį žmonijai bus palikęs šį idea
lizmo paminklą?! Mokslas, politika 
nepastovūs, krisdami jie apgriauna 
ir tuos, kurie jiems tarnavo. Krikš
čioniškosios tobulybės dėsniai — pa
stovūs; kas juos plečia, pats nemirš
ta. Jis — amžinosios šviesos spindu
lys (AJM, psl. 69).

Ar nebus tai tinkamiausias 
įvertinimas Matulaičio, minint 
50 m. sukaktį nuo jo mirties. O 
mums ar ne puikus ir jaudinan
tis priminimas, kur yra tikro
sios, nenykstančios vertybės.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. IT J. VAZNELIŲ
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Čia gausite lietuviškų knjgų. 
plokštelių, odos, medžio dirbinių 
Ypač didelis gintaro . 
išdirbinių pasirinkimas.
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® PAVERGTOJE TEVYHEJE
VAIZDINĖ AGITACIJA
Dvi savaites truko Vilniaus paro

dų rūmuose atidaryta respublikinė 
vaizdinė agitacijos priemonių paro
da, kuriai 450 rodinių parūpino dau
giau kaip 200 įvairių kolektyvų. Kaip 
lietuviai įgyvendina XXV sovietų 
kompartijos suvažiavimo nutarimus 
ir kokias darbo aukas jie atidavė 
Spalio revoliucijos šešiasdešimtme
čiui, rodė plakatai, diagramos, skaid
rės, nuotraukos. Nemaža propagan
dos dalis buvo skirta socialistinio 
lenktyniavimo organizavimui, nauja
jai L. Brežnevo konstitucijai. Į pa
rodos atidarymą buvo atvykęs ir 
kompartijos I sekr. P. Griškevičius 
su savo gausia palyda. Atidarymo 
žodį tarė vilniškės kompartijos cent
ro komiteto propagandos ir agitaci
jos skyriaus vedėjas J. Kuolelis. 
Vaizdinės agitacijos priemonėmis 
stengiamasi išnaudoti lietuvius dar
bo našumo didinimu, stiprinti jų iš
tikimybę Sovietų Sąjungai.

ŽURNALAS PIJONIERIAMS
Vilniškis komjaunimo centro ko

mitetas pradėjo leisti “žvaigždutę” 
— literatūros ir meno žurnalą pijo- 
nieriams. Tokį pavadinimą turėjo ir 
vaikams skirtas žurnalas nepriklau
somoj Lietuvoj. Raudonoji “žvaigž
dutė” 45.000 egz. tiražu pasirodys 
keturiskart per metus. Jos pirma
jame numeryje apie Sovietų Sąjun
gos laimėjimus Spalio šešiasdešimt
mečio proga rašo senasis Maskvos 
garbintojas G. Zimanas, save titu
luojantis filosofijos daktaru; apie 
revoliucijos lopšiu tapusį Petrapilį, 
vėliau pavadintą Leningradu, pasa
koja E. Zeifas. Skyrelis “Trys lieps
nelės” žada pateikti pijonieriško gy
venimo naujienas, supažintinti su 
geriausiais būriais bei grandimis. 
Specialiame skyrelyje bus duodami 
žaisliukų, medžio, popieriaus, meta
lo dirbinių planai juos pasigaminti 
norintiems meistrams. Turinį papil
dys pasakėlės, žymiųjų rašytojų ap
sakymai. Pagrindinis raudonosios 
“žvaigždutės" tikslas, be abejonės, 
yra ideologinių pradų stiprinimas 
jaunose lietuviukų širdyse.

SOCIOLOGŲ KONFERENCIJA
Palangoje surengta Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos sociologų konferen
cija buvo skirta Spalio revoliucijos 
šešiasdešimtmečiui. Jos dalyviai 
svarstė komunizmo kūrimo teorijos 
bei praktikos klausimus, išryškinda
mi pagrindines Pabaltijo sociologų 
tyrinėjimų kryptis. Įvadinį žodį ta
rė sovietinių sociologų Pabaltijo 
skyriaus pirm. J. Macevičius. Pa
grindinį pranešimą padarė iš Mask
vos atvykęs Sov. Sąjungos MA socia
linių ekonominių problemų instituto 
sektoriaus vedėjas V. Jadovas.

JAUNIMO EKSPEDICIJA
Ketverius metus truko Lietuvoje 

surengta pijonierių ir moksleivių 
turistinė - kraštotyrinė ekspedicija 
“Mano Tėvynė — Sovietų Sąjunga”, 
skirta XXV-jam sovietinės kompar
tijos suvažiavimui ir Spalio revoliu
cijos šešiasdešimtmečiui. Jos rezul-

Winnipeg,
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. Spa

lio 29-30 d.d. KLB Winnipego apyl. 
v-bos pirm, ir krašto tarybos narys 
J. Demereckas buvo išvykęs į KLB 
X-sios kr. tarybos suvažiavimą To
ronte. Grįžęs sušaukė v-bos posėdį, 
papasakojo apie įvykusio suvažiavi
mo įspūdžius ir perdavė KLB pirm. 
J. R. Simanavičiaus šiltus linkėji
mus; platesnę apžvalgą duos š.m. 
gruodžio 11, sekmadienį, visuotinia
me narių susirinkime.

A.a. JUOZAS BANIKONIS mirė 
rugsėjo 9 d. Concordia ligoninėje, 
sulaukęs 77 m. amžiaus. Paliko nu
liūdime žmoną Genovaitę. Į Kana
da buvo atvykęs 1927 m. Devynioli
ka metų dirbo miesto savivaldybėje. 
Palaidotas Visų Šventųjų kapinėse. 
Religines apeigas atliko lietuvių pa
rapijos klebonas kun. J. Bertašius. 
Velionis priklausė Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijai ir Kanados Lietu
vių Klubui Manitoboje. Pastaraja
me dažnai buvo renkamas į v-bą ir 
kelis kartus buvo jos pirmininku, 
tik paskutiniu metu dėl įvairių in
trigų iš klubo buvo visai pasitrau
kęs. Kanadoje paliko daug draugų, 
o JAV-se ir okup. Lietuvoje — gi
minių.

BRONĖ BUJOKIENĖ ilgoką laiką 
sirgusi The Health Sciences Centre- 
General ligoninėje, savo vaikų pa
dedama, buvo perkelta į Torontą li
goninėn, kur tęsiamas jos gydymas. 
Winnipego paliko namus, kurie pa
skelbti pardavimui. Jos vyras Stasys 
Bujokas jau prieš eilę metų yra mi
ręs ir palaidotas Winnipege.

Br. Bujokienė Lietuvoje buvo mo
kytoja. Rusams okupavus Lietuvą, 
kaip ir visi kiti tremtiniai, pasitrau
kė į Vakarus. Ilgus metus mokytoja
vo šeštadieninėje mokykloje. Pri
klauso KLB-nei. Dažnai sakydavo 
kalbas per įvairius minėjimus. Giliai 
religinga. Winnipegiečiai linki svei
katos.

VACYS URNIEŽIUS loterijoje 
“Expresswinning Numbers” laimėjo 
$2.500. Pats dar tebedirba miškuo
se, o žmona gyvena Winnipege, kur 
yra nupirkę namus. V. Urniežius 
Lietuvoje buvo pienininku.

ALDONA BALČIŪNIENE su savo 
sūnumi Reniu praėjusią vasarą buvo 
išvykusi į okup. Lietuvą. Vilniuje iš
buvo 4 dienas, kur pasimatė su at
vežtais giminaičiais. Grįždami buvo 
sustoję Amsterdame ir Romoje.

tatai aptarti baigminėje konferenci
joje Panevėžyje. Juos atskleidžia 
lapkričio 12 d. “Komjaunimo Tieso
je” paskelbtas pasikalbėjimas su 
švietimo ministerijos inspektore M. 
Petrauskaite. Pasirodo, ekspedicijos 
nariai, rinkdami medžiagą, savo 
pagrindinį dėmesį skyrė Spalio revo
liucijos dalyviams, sovietiniams II 
D. karo partizanams, pokariniams 
kolchozų organizatoriams, komparti
jos planus viršijantiems dabartį, 
niams darbo pirmūnams. Apie 250 
tokių darbų, garbinančių Sovietų Są
jungą bei jos atneštą okupacinę sis
temą, buvo sutelkta XXII-joj viduri
nėj mokykloj atidarytoje parodoje. 
Geriausių darbų rinkėjai susilaukė 
specialių prizų bei pagyrimo raštų.

VASAROS BALANSAS
Lietuvos skęstančiųjų gelbėjimo 

draugijos pirm. Vytautas Bražiulis 
“Tiesos” 248 nr. pateikia liūdną 
praėjusios vasaros balansą. Vien tik 
birželio, liepos ir rugpjūčio mėne
siais Lietuvoje nuskendo 236 žmo
nės, o per devynis mėnesius šiemet 
aukų turėta 372. Beveik pusė nu
skendusiųjų — net 151 asmuo bu
vo neblaivus. Priešmokyklinio am
žiaus vaikų vandenyse žuvo 36. Vil
niuje nuskendo 24 gyventojai, Klai
pėdoje — 19, Kaune — 16, Vilniaus 
rajone — 17, Panevėžio — 13, Kė
dainių — 12. Gelbėjimo stočių dar
buotojams visoje Lietuvoje pavyko 
išsaugoti 660 skendusių asmenų gy
vybes.

ŠIAULIŲ BIBLIOTEKA
Centrinėje miesto dalyje šiaulie

čiai susilaukė naujųjų viešosios bib
liotekos rūmų. Trijų augštų pasta
te, turinčiame 4.500 kv. metrų nau
dingo ploto, įrengtos modernios sau
gyklos pusei milijono knygų, patal
pos nuolatinei naujų knygų parodai 
bei kitoms literatūrinėms parodoms. 
Naujoji biblioteka taip pat turi tris 
nemažas skaityklas, komplektavimo, 
bibliografijos, informacijos skyrius.

TILTAS PER NEMUNĄ
Lapkričio 1 d. Alytuje atidarytas 

naujas metalinės konstrukcijos tiltas 
per Nemuną ties Kaniūkais. Jo pla
nus paruošė valstybinio autokelių 
tyrinėjimo ir projektavimo instituto 
specialistai su leningradiečiais. Sta
tybos darbus atliko VIII Alytaus ke
lių statymo valdyba. Naujasis tiltas 
sutrumpins Vilniaus, Varėnos bei ki
tų miestų susisiekimą su augančiu 
pramonės centru Alytuje.

BARELJEFAI KLAIPĖDOJE
Klaipėdoje bareljefais buvo pa

ženklintos trys šio miesto gatvės — 
Juliaus Janonio, V. Mickevičiaus - 
Kapsuko ir Simono Daukanto. Poeto 
J. Janonio bareljefą sukūrė skulpto
rius M. Narbutas, kompartijos vei
kėjo Kapsuko ir lietuvių tautos są
monės žadintojo S. Daukanto — 
skulptorius L. Garla. Bareljefų ir 
memorialinių lentų įrengime skulp
toriams talkino architektas A. Banai
tis. V. Kst.
Manitoba

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio nr. 127 vadovui Tadui Lukui 
mirus, jo pareigos, pagal KLB Win
nipego apyl. v-bos nutarimą, paves
tos v-bos pirm. J. Demereckui. Per
ėmęs būrelį, suregistravo 15 asme
nų ir surinktus $150 pasiuntė Vasa
rio 16 gimnazijai.

GERTRŪDA IR PETRAS GALMI- 
NAI rugsėjo 17 d. “Assiniboine Gor
don Hotel” salėje surengė vestuvinę 
puotą savo dukrai Kristinai-Onai, 
kuri ištekėjo už Ducan James Mc
Rae. G. Galminienė kurį laiką mo
kytojavo šeštadieninėje mokykloje. 
Gražiai išauklėjo ir savo dvi dukras. 
Viena jų studijuoja universitete. 
Vestuvines apeigas atliko lietuvių 
Sv. Kazimiero šventovėje kun. J. 
Bertašius. Sėkmės naujo gyvenimo 
pakopoje!

RINKIMAI. Spalio 11 d. įvyko 
provincinio , parlamento rinkimai. 
Kandidatavo ir vienas lietuvis, dir
bęs miesto savivaldybėje tarybos na
riu Norm Stapon - Steponavičius. 
Toje apylinkėje (Kildonan) buvo 
trys kandidatai, kurie surinko bal
sų: Peter Fox (NDP) — 5.543, Jim 
Hanson (PC) — 4.633 ir Norm Sta
pon - Steponavičius (L) — 926. Ga
limas dalykas, mūsų tautiečiui bene 
bus pakenkęs staigus perėjimas iš 
Independent partijos į liberalus, ku
rie paskutiniuose balsavimuose la
bai pralaimėjo. Manitobos rinkimuo
se gavo atstovų: konservatorių par
tija — 33, NDP — 23, liberalai — 1. 
Premjero pareigas perėmė Sterling 
Lyon.

MIESTO BURMISTRAS Steve Ju
ba, išbuvęs tarnyboje 21-rius metus, 
atsisakė kandidatuoti. Atsirado net 
5 kandidatai, buvę tarybos nariai. 
Robert Steen (Ind.), kuris gavo — 
69.818 balsų, Bill Norrie — 67.999, 
Nick Ternette — 5.682. Paskutinieji 
du kandidatai surinko žymiai mažiau 
balsų.

Naujasis miesto burmistras Ro
bert Steen yra gimęs 1933 m. olan- 
dų-airių šeimoje. 1959 m. baigęs tei
sę pradėjo dirbti savo srityje, o vė
liau dirbo augštose ir atsakingose 
valdžios pareigose.

Galbūt dėl mažo skaičiaus balsų 
provinciniuose rinkimuose mūsų 
tautietis Stapon - Steponavičius šiais 
metais Į miesto tarybą nebekandida- 
tavo. Gaila, miesto savivaldybėje ne
beturėsime nė vieno lietuvio.

K. S-tis

tradicinį

Šilta ir šalta 
vakarienė 

Nemokamas šampanas
• J. Vaičiaus orkestras
• Staigmenos

Įėjimas suaugusiems — $17.50, 
studentams ir pensininkams — $14 
Bilietai gaunami sekmadieniais 
po pamaldų salėje arba

• Pradžia_ Pas ’^4. J- Bajoraitį (86 Melrose
8 V.V. AV< S°-Telefonas 549-3483). Rengėjai

KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba rengia

Bronius ir Ema Milašiai, hamiltoniečiai, atšventę 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį Nuotr. J. Miltenio

g HAMILTON^
EMA IR BRONIUS MILAŠIAI lap

kričio 19 d. atšventė savo vedybų 50 
m. sukaktį. Iškilmes pradėjo šv. Mi- 
šiemis AV šventovėje, kurių metu 
buvo pakartota vedybinė priesaika. 
-Mišias atnašavo prel. J. Tadaraus- 
kas, asistuojant kun. L. Januškai ir 
evang.-liuteronų kun. R. Ruppcn- 
thal, kuris yra E. Milašienės klebo
nas. Čia St. Johannes evang. par. 
klebonas pasakė ir daug gražių svei
kinimo žodžių. Po to Jaunimo C. sa
lėje apie 200 kviestų svečių pasiti
ko sukaktuvininkus, sugiedojo jiems 
“Ilgiausių metų” ir pasakė daug 
sveikinimo kalbų. Apie sukaktuvi
ninkų 50 metų vedybini gyvenimą 
ilgesnį žodi tarė K. Mileris, žodžiu 
sveikino daug kas iš organizacijų ir 
giminių, o raštu sveikinimai buvo 
gauti iš Kanados darbo ministerio J. 
Munro, giminaičių ir draugų iš JAV- 
se, Lietuvoje ir P. Amerikoje. Taip 
pat buvo gautas palaiminimas iš šv. 
Tėvo, o Kanados min. pirm. P. E. 
Trudeau atsiuntė jiems sveikinimo 
raštą. Į savo dėdžių sukaktį specia
liai buvo atvykusios ir dvi dukterė
čios: Joana Milašiūtė iš St. Paul. 
Minnesotoje, dr. Albina Milašiūtė iš 
Montevideo, Urugvajuje.

E. Br. Milašiai susituokė 1927 m. 
. lapkričio 18 d. Lietuvoje, Lauksar- 
gės bažnytkaimyje. Tuoj po to buvo 
emigravę ir kelerius metus gyveno 
Urugvajuje. Sugrįžęs į Lietuvą, Br. 
Milašius tarnavo Tauragėje “Mals
ite”, o žmona turėjo restoraną. Buvo 
repatrijavę į Vokietiją. Po karo iš
skirta šeima vėl susijungė ir apsigy
veno Ockery lietuvių stovykloje. 
1948 m. jie atvyko į Kanadą ir vie
nerius metus dirbo tabako ūkyje 
Delhi. Po to persikėlė į Hamiltoną, 
kur ir šiandien tebegyvena. E. Br. 
Milašiai, jau pensininkai, turi didelį 
savo draugų ratelį.

Br. Milašius savo laiku yra daug 
rašinėjęs lietuvių spaudoje. Rašo ei
lėraščius. Yra parašęs ir pats išlei
dęs dvi knygeles — “Žvilgsnis at
gal” ir “Kruvinieji doleriai”. Jis yra 
Lietuvos kariuomenės savanoris. Ku
rį laiką ėjo augštesnes pareigas ka
lėjimų administracijoje. Hamiltonie
čiai šiai savo lietuvių senjorų porai 
linki dar ilgo ir gražaus gyvenimo.

K. M.
VASARIO 16 GIMNAZIJA Vokie

tijoje, vienintelė lietuvių gimnazija 
Vakarų pasaulyje, tęsia jaunimo 
mokslinimo bei auklėjimo darbą lie
tuviškoje dvasioje ir laukia mūsų 
paramos. Šiais metais ji sulaukė di
desnio būrio besimokančio jaunimo 
iš Amerikos, kurių tarpe yra 7 Ka
nados jaunuoliai (3 iš Hamiltono). 
Viso laisvojo pasaulio lietuviai savo 
aukomis ar pastoviais įnašais remia 
šią gimnaziją. Vokietijos lietuviai 
visai neseniai talkos būdu atremon
tavo berniukų bendrabutį, paauko
dami per 1.000 darbo valandų. Či
kagos lietuviai renka aukas nupirkti 
naujom lovom tam bendrabučiui. Į 
šio vajaus prašymą jautriai reagavo 
ir Hamiltono lietuviai. Pirmieji sa
vo auka po $25 atskubėjo Aleksas 
Paulius ir Pranas Siūlys, kurie nie
kieno neraginami atsiuntė savąją au
ką. Ačiū jiems už skubų atsiliepimą. 
Laukiami ir kiti aukotojai tam tiks
lui.

HAMILTONE VEIKIA vienas dvi
gubas Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelis, telkiąs aukas jau trylikti 
metai, šiuo metu būrelį sudaro 56

nariai-rėmėjai, kurių tarpe nemažas 
skaičius pensininkų. Gruodžio mė
nesį būrelio vadovas renka iš būre
lio narių įnašus šiems mokslo me
tams ir priima aukas ir iš kitų. No
rintieji prisidėti savo auka prašomi 
paskambinti tel. 385-8602. Auka bus 
paimta iš namų arba paprašyta at
nešti į šalpos Fondo gimnazijai rem
ti sąskaitą “Talkoje”. Besiartinančių 
šv. Kalėdų proga atverkime savo šir
dis besimokančiam jaunimui parem
ti. Iš anksto visiems ačiū.

St. J. Dalius, būrelio vadovas
APRAŠANT ABITURIENTŲ su

tiktuves buvo praleista Rita Stabin- 
gytė, baigusi St. Mary gimnazijoje 
12 klasių. Rita priklauso skaučių or
ganizacijai, dainuoja “Aide”, yra 
baigusi lituanistinę Hamiltono mo
kyklą. Mokosi XIII klasėje. Už klai
dą atsiprašome. K. B.

KLK MOTERŲ DR-JOS Hamilto
no skyrius metinę savo šventę ren
gia gruodžio 11, sekmadienį, parapi
jos salėje. 11 v. Mišios — Draugijos 
intencija. Po Mišių — agapė ir pa
skaita. Narės, kurios turi tautinius 
drabužius, prašomos jais pasipuošti, 
nes pamaldose dalyvausime su vėlia
va. Kviečiame nares ir visas parapi
jos moteris gausiai dalyvauti.

Valdyba
KLB ŠALPOS FONDO HAMILTO

NO SKYRIAUS ruoštas vajaus už
baigimo balius - šokiai lapkričio 5 d. 
Jaunimo Centre praėjo su labai gra
žiu pasisekimu. Dalyvavo per 200 
svečių iš įvairių vietovių. Labai įdo
mią programą atvežė Klevelando 
studenčių vokalinis vienetas “Neri
ja”, vad. muzikės Ritos Čyvaitės. 
Vienetui akompanavo pianistė Kris
tina Kuprevičiūtė. “Nerijos” kon
certo repertuarą sudarė vien tik lie
tuvių liaudies bei lietuvių kompozi
torių dainos, kaikurios jų R. Čyvai
tės aranžuotos. Visus susirinkusius 
tą vakarą žavėjo “Nerijos” gražus 
dainų išpildymas, aiškus žodžių tari
mas. Joms visoms tenka didelė pa
dėka už šį gražų koncertą.

Komitetas yra labai dėkingas kle
bonui prel. dr. J. Tadarauskui už 
paaukojimą dalies salės nuomos šal
pai. Baliaus stalus gražiai puošė gė
lės iš S. Rakštienės gėlyno. Jai nuo
širdi padėka. Visus bare aptarnavo 
šalpos rėmėjai J. Naujokas ir J. Ka- 
žemėkas. Jiems tenka gili padėka, o 
taip pat ir V. Kairiui iš Burling- 
tono, kuris rūpinosi, kad šis šalpos 
parengimas praeitų kuo gražiausiai. 
Komitetas dėkingas visiems, kurie 
savo darbu bei auka prisidėjo prie 
vajaus užbaigimo baliaus. Komitetas 
reiškia ypač gilią padėką mūsų jau
nam Bendruomenės pirmininkui K.

Deksniui, kuris atėjo į pagalbą ko
mitetui — sutvarkė garsiakalbius, 
juos išnuomodamas. Didžiausia padė
ka tenka visiems šalpos rėmėjams, 
kurie gausiai dalyvavo šiame paren
gime.

CHORAS “AIDAS” išsirinko šiam 
sezonui naują seniūnę — R. Kveda- 
raitę, o jos padėjėjomis: L. Kalvai
tytę ir A. Pleinytę.

NAUJAS “AIDO" VADOVAS. Sol. 
V. Verikaičiui atsisakius toliau va
dovauti chorui, jo pareigas perėmė 
visiems gerai žinomas, jaunas, ga
bus muzikas Jonas Govėdas. Linki
me jaunam muzikui sėkmės. Aidie- 
tės ir tėvų komitetas nuoširdžiai dė
koja sol. V. Verikaičiui už įdėtą dar
bą, paaukotą laiką lietuviškai dainai. 
Choro repeticijos dabar vyks kiek
vieną sekmadienį po 11 v. pamaldų 
(apie 12 v.) Jaunimo Centre. “Ai
das” šiuo metu ruošiasi dainų šven
tei ir kitiem pasirodymam. Jis kvie
čia visas mergaites jungtis į choro 
eiles. Visais choro reikalais prašome 
kreiptis į jo administratorių J. Pici
nį telefonu 549-5372.

“AIDO” TĖVŲ RĖMĖJŲ susirin
kimas įvyko lapkričio 20 d. Jaunimo 
Centre. Susirinkime aptarti choro 
ateities planai. Apie choro veiklą 
kalbėjo adm. J. Pleinys, o apie iždą 
pranešimą padarė ižd. J. Stankus. 
Revizijos komisijos aktą perskaitė 
A. Laugalys. Sudaryta nauja tėvų rė
mėjų valdyba: E. Ciparienė, J. Ged- 
rimienė. G. Juodelienė, D. Vaitie
kūnienė, dr. B. Vidugiris, J. Stan
kus ir J. Pleinys. Revizijos komisija 
— A. Laugalys ir J. Jurgutis. Susi
rinkimu) pirmininkavo A. Laugalys, 
sekretoriavo — Vyt. Kvedaras.

“PASAULIO LIETUVIO” žurnalą 
leidžia PLB valdyba Čikagoje. Ja
me galima rasti daug žinių apie 
bendruomeninį lietuvių gyvenimą. 
Prenumeratos kaina metams $3, at
skiro numerio kaina — 50 et. Norį 
ši žurnalą užsiprenumeruoti prašomi 
kreiptis sekmadieniais kavutės metu 
Jaunimo Centre į J. Pleinį. J. P.

Welland, Ontario
SUSIRINKIMAS. Š.m. spalio 23 d. 

įvyko KLB Wellando apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas vengrų 
parapijos salėje. Išrinkta nauja val
dyba, kuri pasiskirstė pareigomis: 
Vincas Bieliūnas—pirmininkas, Ma
rytė Čepukienė — sekretorė, Anta
nas Žinaitis — iždininkas.

V. Bieliūnas

Thunder Bay, Ont.
KANADOS DAUGIAKULTŪRĖS 

TARYBOS atstovai lankėsi lapkričio 
12-13 d.d., kurie išklausė vietinių 
tautinių grupių pageidavimus. KLB 
Thunder Bay apylinkės vardu kalbė
jo ir raštą įteikė dr. E. Jasevičiūtė. 
Ji pageidavo, kad būtų paruoštas 
daugiakalbis vadovėlis su būtiniau
siais išsireiškimais ligoninėms, sene
lių namams ir pan. Taip pat ji iš
kėlė reikalą angliškai lietuviško va
dovėlio toms šeimoms, kurios gyve
na toli nuo lietuvių centrų ir negali 
pasinaudoti šeštad. mokyklomis. Ji 
skundėsi perdideliais muitais siun
tiniams į Lietuvą ir kitus Sov. Są
jungos užimtus kraštus. Prašė suda
ryti sąlygas mažų kolonijų lietu
viams pasiekti kultūrinius centrus. 
Daugiakultūrės tarybos atstovas pa
aiškino, kad kelionėms lėšos yra ski
riamos ir reikia jų prašyti atskirais 
atvejais. Prašyto vadovėlio paruoši
mas finansiškai esąs taip pat gali
mas. Siuntinių muitų reikalu Kana
dos vyriausybės atstovai kalbėsią 
Belgrade.

Apklausoje dalyvavęs daugiakul- 
tūrių reikalų min. N. Cafik pietų 
metu pasakė ilgą, nuoširdžią ir atvi
rą kalbą etnokultūrinių grupių klau
simais. Kor.

“TALKA”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- |i MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo IĮ depozitus (P.C.A.)   6% 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. II santaupas ..................... 7%
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- II term, depozitus 1 m. 8 Vi % 
galius šeštadieniais uždaryta. II pensijų fondas ........9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. II asmenines paskolas ...!11 %
Kapitalas — virš $10,000,000. II nekiln. turto pask 9% %

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

BENDRAVIMO SUTARTĮ lapkri
čio 12 d. Filadelfijoje pasirašė VLI- 
Ko pirm. dr. Kęstutis Valiūnas ir 
Ukrainos respublikos tremtyje su
darytos vyriausybės prez. Mykolą 
Liwycki. Sutarties pagrindą sudaro 
abiejų tautų 1918 m. paskelbtas ne
priklausomybės atstatymas: Ukrai
nos sausio 22 d., Lietuvos vasario 16 
d. Taigi, ir ukrainiečiai, ir lietuviai 
sekančiais metais minės šio svarbaus 
įvykio šešiasdešimtmetį. Sutartimi 
įsipareigojama: “1. siekti glaudes
nio bendradarbiavimo mūsų tautų 
iš sovietinės priespaudos išsivadavi
mo šventoje kovoje, stiprinant ir 
derinant išsilaisvinimo pastangas, 
vedančias į galutinį tikslą — Lietu
vos ir Ukrainos pilnos nepriklauso
mybės atstatymą, ir 2. valstybių ne
priklausomybę atgavus, tęsti mūsų 
tautų istorinę tradicinę draugystę, 
plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą 
ir puoselėti draugiškus tarpusavio 
valstybinius santykius.”

BROOKLYNE LEIDŽIAMAS ka
talikų savaitraštis “The Tablet” spa
lio 20 d. paskelbė savo bendradar
bio Jim Greene pasikalbėjimą su 
Lietuvių žmogaus Teisių Komisijos 
nariu kun. Kazimieru Pugevičium 
apie religijos persekiojimą sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, jų vykdomus 
Helsinkio susitarimų pažeidimus. Pa
sak kun. K. Pugevičiaus, sovietai 
Lietuvos Katalikų Bendriją stengia
si pasmaugti tyliai. Užsieniečiams 
jie rodo pilnas šventoves tikinčiųjų. 
Kad jos pilnos, netenka stebėtis, nes 
pusė jų jau uždaryta. Lietuviai vys
kupai išleidžiami į eucharistinį kon
gresą, bet tuo metu, kai buvo pasi
rašomi Helsinkio susitarimai, atėjo 
žinia apie mokytojų atleidimą dėl jų 
sūnaus įstojimo kunigų seminarijon. 
Seminaristų leidžiama turėti tiek, 
kad jų įšventinimas kunigais ne
įstengia užpildyti mirusių bei susir
gusių kunigtį paliekamos spragos. 
Sovietų propagandistai pabrėžia kon- 
stitucijon įtrauktą sąžinės laisvę. Jie 
nebaudžia žmogaus dėl tikėjimo šir
dies gelmėse, bet persekioja jį, kai 
tą tikėjimą nori viešai išpažinti. Šia 
proga tenka pabrėžti, kad VLIKas 
kun. K. Pugevičių buvo pasiuntęs 
Belgrado konfercncijon, kur jis per
davė atitinkamas informacijas JAV 
ir Vatikano delegacijoms.

REGISTRUOTOS JAV LB tary
bos suvažiavimas įvyks gruodžio 11 
d. Čikagoje, Tautiniuose Namuose. 
Šiame metiniame suvažiavime bus 
išrinktas tarybos prezidiumas, cent
ro valdyba, kontrolės komisijos. 
Numatoma paskaita politine tema ir 
suvažiavimo pokylis.

Argentina
BUENOS AIRES TELEVIZIJOJE 

spalio 17 d. tris dainas padainavo 
Susivienijimo Lietuvių Argentinoje 
mergaičių ansamblis “Žibutės” su 
savo vadovu J. Simanausku, akor
deonu palydint inž. G. Kliaugai. A. 
Mičiūdas XI kanalo televizijos žiū
rovus supažindino su lietuvišku gin
taru bei jo dirbiniais. Spalio 22 d. 
rytą kun. Gardeios programon VII 
kanale buvo pakviestas Lietuvių 
Centro mažųjų ansamblis, šokėjų 
grupė “Inkaras”, dainos ansamblis 
“Gintarėlės”. Šioje programoje apie 
tautinius lietuvių drabužius kalbėjo 
V. Survilienė, apie kankles — N. 
Zavickaitė. Lietuvių Centro pirm. J. 
Mičiūdas programos vadovui kun. 
Gardelai padovanojo lietuvišką Vy
tį, o iš jo gavo ansambliečiams skir
tą gitarą.

SOL. ADRIANA MONIKA JOCY- 
TĖ spalio 22 d. atšventė 15-tąjį savo 
gimtadienį Berisse. šia proga Mišias 
jos intencija atnašavo iš Buenos Ai
res atvykęs kun. J. Petraitis. Iškilmė 
baigta vaišėmis Mindaugo Draugi
jos salėje, kur susirinko apie 90 
kviestinių svečių, giminaičių ir drau
gų. Užkanda ir gėrimus parūpino 
cukrainė “La Primavera”. Adriana 
susilaukė daug sveikinimų ir gra
žių dovanų.

Brazilija
LIETUVIŠKAS VĖLINIŲ PAMAL

DAS Sao Paulo mieste, Dr. J. Basa
navičiaus rūmų salėje, suorganizavo 
Vila Anastacio mokyklos rėmėjų bū
relis, vadovaujamas pirm. P. Žar- 
kausko. Jose prisiminti 132 mirusie
ji būrelio nariai ir apie porą šimtų 
kitų tautiečių. Mišias koncelebravo 
saleziečiai kunigai S. Šileika ir P. 
Urbaitis, giedant “Aušros” chorui. 
Po pamaldų įvyko bendros vaišės, 
kuriose buvo parduota daug kalėdi
nių sveikinimo atvirukų, surinkta 
nemažai aukų. Jose kilo sumanymas 
bendroms mėnesinėms lietuviškoms 
pamaldoms sujungti Vila Anastacio, 
Lapos, Vila Bonihos ir Osasco rajo
nus. Dalyvių pritarimas gautas, tik 
reikia surasti visiems priimtiną pa
maldų vietą.

KUN. ANTANAS PERKUMAS, 
SDB, Venecuelos lietuvių kapelio
nas, lapkričio 26 keliom dienom bu
vo atskridęs į Sao Paulo miestą pas 
Tėvus saleziečius, čia jis susitiko su 
kun. P. Urbaičiu, SDB, su kuriuo 
jam yra tekę dirbti misijose Kini
joje. Japonai okupacijos metais kun. 
A. Perkumui, SDB, buvo peršovę 
koją ir tris dienas palikę be medi
cininės pagalbos, šios žaizdos pasek
mes jis jaučia ir dabar. Popiežiška
jai lietuvių katalikų misijai kun. A. 
Perkumas, SDB, vadovauja jau 25 
metus,

AERONAUTIKOS MIN. GEN. A. 
MACEDO sostinėje Brazilijoje pri

ėmė literatūrinio konkurso laimėto
jus, kurių eilėse buvo ir D. Ganaus- 
kaitė. Ketvirtojo karinės aviecijos 
skyriaus paskelbtame konkurse bu
vo dvi temos — “Valstybinis oro 
paštas” ir “Brazilijos karo avieci- 
ja II D. kare.”

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIŲ PA

RAPIJA platina dviejų muzikinių 
Kanados lietuvių vienetų plokšteles 
— Hamiltono “Aido” choro ir Lon
dono mergaičių kvarteto “Rasa”. Pa
maldų metu liturginius skaitymus 
atlieka Anelė Lingienė, Ona Svečiu- 
lienė ir Antanas Mačanskas.

Australija
VĖLINIŲ PROGA Melburno lie

tuviai lapkričio 5 d. su kun. Pr. 
Daukniu aplankė tautiečių kapus 
Fawknerio kapinėse, čia buvo prisi
minti ir kiti mirusieji tautiečiai — 
lietuviai vyskupai, kunigai, tremti
niai, tautos darbuotojai. Pašventin
ti du antkapiniai paminklai — a.a. 
Z. Marcinkaus ir a.a. P. Petraičio. 
New Cheltenhamo kapinių lanky
mui vadovavo kun. Pr. Vaseris.

PIRMĄJĮ VIEŠĄ PASIRODYMĄ 
Sydnėjaus lietuviams spalio 30 d. 
turėjo naujoji tautinių šokių grupė 
“Sūkurys”. Jai vadovauja Marina 
Cox, baigusi tautinių šokių moky
tojų kursus JAV, talkinama Jono 
Biretos ir akordeonisto Jono Zubric- 
ko. Vakaro programą atliko jaunes
niųjų ir vyresniųjų šokėjų vienetai 
kartu ir atskirai, šokius pranešinė
jo bei juos apibūdino net kelios gra
žiai lietuviškai šnekančios mergai
tės. Administracinius “Sūkurio” rei
kalus tvarko N. Jurkšaitienė ir A. 
Kolbakienė.

Bengalija
DAKOS IR ČITAGONGO MIES

TUOSE Sovietų Sąjungos garbinto
jai surengė 70 Lietuvos dailininkų 
grafikos darbų parodą, skirtą sovie
tinės Spalio revoliucijos šešiasde
šimtmečiui. Ja buvo stengtasi pa
brėžti, kad tokius augštus laimėji
mus grafikoje lietuviai dailininkai 
galėjo pasiekti tik sovietinės san
tvarkos dėka. Rengėjai, žinoma, nu
tylėjo tikrąją Lietuvos būklę sovie
tinėje okupacijoje.

Britanija
LONDONO LIETUVIAI tautiečių 

kapus aplankė vėjuotą spalio 30 d. 
popietę. Jie buvo papuošti gyvomis 
gėlėmis ir žvakutėmis. Ypatingo dė
mesio susilaukė a.a. B. K. Balučio ir 
a.a. kun. K. Matulaičio kapai. Ilgiau 
pasimelsta prie bendro lietuviško 
kryžiaus.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS jau iš
leido tradicinį 1978 m. kalendorių 
su kasdien nuplėšiamais lapeliais. 
Jis išsiuntinėtas klubo nariams ir 
“Europos Lietuvio” skaitytojams. 
Dalis egzempliorių palikta tiem tau
tiečiam, kurie šių leidinių neprenu
meruoja. Kalendoriaus kaina — 2 
svarai. Leidyklos adresas: 2 Ladbro- 
ke Gardens, London Wil 2PT, Bri
tain.

Lenkija
PLUOŠTĄ ŽINIŲ apie Lenkijos 

lietuvius pateikia Torontą tik dabar 
pasiekęs “Aušros” 3 nr. Iš jo suži
nome, kad birželio 4 d. Punsko mo
kyklų mokytojai ir moksleiviai pen
sijon išlydėjo du mokytojus — Joną 
Stoskeliūną ir Juozą Vainą. Lietuvių 
Visuomeninės Kultūros Draugijos 
linkėjimus jiems perdavė K. Dap- 
kevičiūtė, centro valdybos biuro 
vedėja.

VROCLAVO JAUNIMO kultūros 
namuose gegužės 8 d. paminėta 
LVKD šio miesto ratelio 15 metų 
veiklos sukaktis. Minėjime dalyvavo 
Vroclavo meno ir kultūros atstovas 
šumskis, LVKD centro valdybos 
biuro vedėja K. Dapkevičiūtė. Ge- 
riausiems ratelio veikėjams įteikti 
padėkos raštai bei dovanėlės. Kon
certinę programą atliko “Vilnelės” 
ansamblis. Tą pačią dieną čia II 
savo suvažiavimą turėjo Vilniaus 
Vytauto D. gimnazijos absolventai, 
gyvenantys Lenkijoje. Jie nutarė 
rūpintis vertimais, kurių dėka len
kai galėtų būti supažindinti su lie
tuvių literatūra, Lietuvos istorija ir 
geografija.

Izraelis
PAGERBTI ŽYDŲ GELBĖTO

JAI. š.m. lapkričio 9 d. Jeruzalėje 
Yad Vashem institutas pagerbė Bri
tanijoje gyvenančius žydų gelbėto
jus — dr. Petrą Baublį, Sergiejų ir 
Jadvygą Baublius. Jiems buvo iš
duoti specialūs pažymėjimai, kuriuo
se paminėta, kad jie gelbėjo žydus, 
rizikuodami savo gyvybe, jų naiki
nimo metu (Lietuvoje). Į pagerbi
mo iškilmes buvo atvykusi dalis mi
nėtų lietuvių ir jų išgelbėtieji žy
dai su šeimomis. Ta proga Teisiųjų 
alėjoje buvo pasodinti medeliai ir 
pasakyta atitinkamų kalbų (dalis jų 
lietuviškai).

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS tėvų 

suvažiavimas įvyko spalio 22 d. Su 
naujųjų mokslo metų problemomis 
juos supažindino gimnazijos direk
torius V. Natkevičius, sveikino ku- 
ratorijos pirm. kun. A. Bernatonis. 
Suvažiavime aptarta daug aktualių 
klausimų. Į naująjį tėvų komitetą iš
rinkti: pirm. A. Kairys, vicepirm. J. 
Barasas, atstovė kuratorijai V. Pan- 
cerienė.



Lietuviškoji veikla plačiajame pasaulyje
Ką nuveikė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba per ketverius metus?

BRONIUS NAINYS
PLB pirmininkas

šis pranešimas buvo padarytas Ka
nados Lietuvių Bendruomenės kraš
to tarybos suvažiavime. Šios tarybos 
narių pageidavimu spausdiname jį 
ištisai. RED.

Per ketverius kadencijos me
tus PLB valdyba atliko daug 
darbų visose savo veiklos srity
se. Čia nors labai trumpai ban
dysime pažvelgti į kelias pa
grindines tokias sritis.

Kultūros sritis
Kultūriniai ryšiai su kitų 

kraštų lietuviais mum yra labai 
svarbūs. Todėl mes jiem skyrė
me daug dėmesio. Ryšius arba 
patys organizavome, arba rėmė- 
me. Rūpinomės daugiausia jau
nimu, ypač Pietų Amerikoje. 
Su Pietų Amerikos lietuviais ry
šiai vyko taip: du kartus ten te
ko keliauti man piačiam — į 
Kolumbiją ir Į III PLJ Kongre
są Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje. Teks dar kartą vyk
ti į VI Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą Urugvajuje. Jauni
mui talkinti siuntėme: Rasą Šo- 
liūnaitę Į Argentiną (kitais me
tais — į Urugvajų), Daivą Vait
kevičiūtę — Į Urugvajų, seselę 
Ignę Marijošiūtę — i Argenti
ną, Rasą Lukoševičiūtę — irgi 
į Argentiną, Marytę Dambriū- 
naitę — Į Kolumbiją ir į Vene- 
cuelą.

Šios visos jaunos merginos 
dirbo su jaunimu: mokė jį tau
tinių šokių, organizacinio dar
bo, ypač stovyklų organizavimo, 
lietuvių kalbos, skleidė Jauni
mo Sąjungos idėją.

Siuntėme taip pat meninin
kus, meno vienetus, rėmėme 
ten savo iniciatyva vykstančius. 
Davėme pinigų Į Kolumbiją nu- 
vykusio Hamiltono “Gyvataro” 
išlaikymui, siuntėme Windsoro 
mergaičių kvartetą “Aušra”, 
Linkevičiūtės - Prapuolenio du
etą, Hamiltono mergaičių cho
rą “Aidas”.

Visi šie talkininkai ir meni
ninkai padarė labai daug. Jie 
padėjo pasiruošti jaunimo kon
gresui, sukelti lietuviškos veik
los entuziazmą ir kartu su nu
vežtu jaunimo kongresu visiš
kai pakeisti P. Amerikos lietu
višką veiklą taip, kad jau pra
ėjusį pavasarį mes galėjome nu
austi mokslininką prof. dr. An
taną Klimą skaityti paskaitų 
apie lituanistiką. Jis buvo labai 
š:ltai sutiktas: jo paskaitos bu
vo lankomos, klausomos, giria
mos.

ši visa mūsų veikla ir “Pasau
lio Lietuvio” siuntinėjimas bei 
jo ten prigydimas beveik jau 
karste gulinčiai lietuvybei pa
darė tai, kad ji jau pradėjo vėl 
gyventi. Visur veikia Jaunimo 
Sąjungos, vyksta vasaros sto
vyklos, kuriasi lietuviško jauni
mo meno vienetai, organizuoja
si mokyklos... To viso anks
čiau arba visai nebuvo, arba bu
vo labai mažai.

Kultūrinius ryšius palaikėme 
ir su kitais kraštais. Suruošėme 
dvi išvykas į dvi Australijos 
Lietuvių Dienas. Vienose kartu 
su išvyka teko ir man pačiam 
lankytis, į kitas, irgi su išvyka, 
pasiuntėme Linkevičiūtės - Pra
puolenio duetą. Europoje lankė
si PLB vicepirm. Donatas Šatas 
ir vicepirm. Gabija Juozapavi
čiūtė. 1978 m. vasario mėn. į 
Australiją vyks poetas B. Braz
džionis. Į 1978 m. Australijos 
Lietuvių Dienas vyks “Grandi
nėlė”. Taigi, su visų kontinentų 
lietuviais mūsų bendravimas 
buvo judrus, gyvas, konkretus, 
ne žodinis. Dėlto tad mes esame 
suartėję, arčiau susipažinę, su
sigyvenę.

Švietimas
Taip pat daugiausia dėmesio 

skyrėme P. Amerikai. Pradėjo
me siųsti ten mokymo priemo
nes — daugiausia vadovėlius. 
Pamatėme, kad nepažįstame pa
dėties ir pasiuntėme švietimo 
reikalų, vicepirm. Joną Kavaliū
ną su ta padėtimi susipažinti. 
Jis lankėsi visuose penkiuose 
lietuvių gyvenamuose kraštuo
se. Patyrė, kad lietuviam reikia 
visko: ir specialios medžiagos, 
ir paramos lėšomis, ir geresnių 
sąlygų, ir mokytojų. Tuo viskuo 
ir pradėjome rūpintis: kaikurią 
medžiagą jau paruošėm, kitą 
ruošiam (vadovėlius, pratimus, 
žodynus, gramatikas, vaizdines 
priemones). Į Š. Ameriką buvo
me atsikvietę dvi jaunas ponias 
— Bacevičienę iš Brazilijos ir 
Mačianskienę iš Urugvajaus; 
Įvairiose stovyklose bei litua
nistikos kursuose ruošėme jas 
būti geresnėmis mokytojomis. 
Kitų metų pavasarį siusime in
struktorius vadovauti jau Bue
nos Aires ir Montevideo suor

ganizuotiem mokytojų kursam. 
Vėliau ką nors vėl atsikviesim 
į Amerikos lietuvių vasaros sto
vyklas ir lituanistikos kursus. 
Šis mūsų darbas jau turi tokius 
rezultatus: Argentinoje veikia 4 
lituanistinės mokyklos, Urugva
juje — viena, lietuvių rašybos 
mokosi suaugę. Bandome suor
ganizuoti lituanistinę mokyklą 
Venecueloje.

Rūpinomės ir Vokietijos lie
tuvių švietimu, ypač Vasario 16 
gimnazija. Jieškojom jai moki
nių, skyrėme stipendijas jų ke
lionėm apmokėti, dviem kelio
nes apmokėjom. Palaikom ryšį 
su Australija. Mažiau rūpina
mės JAV ir Kanados lietuviais: 
iš jų imam, kad kitiem galėtu
mėm duoti. Tačiau remiam lė
šomis ir padedam PLJS Ryšių 
Centrui suorganizuoti vasaros 
lituanistikos seminarus, kasmet 
jiem skirdami per $1.500.

Jaunimas
Jam skyrėme daugiausia dė

mesio, laiko, energijos ir lėšų. 
Pirmoji PLJS valdyba buvo P. 
Amerikoje. Čikagoje prie PLB 
valdybos veikė jos atstovas PL 
JS Ryšių Centras. Mes jį išlai
kėme, padėjome atlikti darbus, 
padėjome suorganizuoti popu
liarių menininkų koncertus ir 
užsidirbti pinigų. Padėjome su
organizuoti III PLJ Kongresą, 
surinkome jam lėšas, iš kurių 
apmokėjome ryšininkų ir talki
ninkų P. Amerikai išlaidas, lei
dinius, programų paruošimą, 
prisidėjom prie kongresininkų 
kelionių išlaidų padengimo, lė
šomis rėmėme kongreso rengė
jus P. Amerikoje. Tačiau jie bu
vo “unaravi” ir po kongreso tą 
paramą mum grąžino. Tai padė
jo mūsų iždui, o taip pat ir dar
bam. Dabar išlaikome PLJS val
dybą — jai davėm jau $7.000 ir 
dar žadam duoti. Remiam IV 
PLJ Kongreso ruošą Vokietijo
je (davėm $1.000), padedam jau
nimo stovyklom P. Amerikoje, 
siunčiam vadovus, lituanistinę 
medžiagą, šioje visoje veikloje 
labai gražiai bendradarbiaujam 
su PLJS valdyba: tariamės, 
sprendžiam ir vykdom kartu.

Jaunimo sritį laikom pačia 
svarbiausia visoje išeivijos veik
loje. Nuo to darbo mes daugiau
sia ir pavargom. Man pačiam lė
šas teko telkti net dviem kon
gresam: antrajam — Vidurio 
Vakarų apygardoje, o trečiajam 
— JAV ir Kanadoje, nes nepa
sisekė surasti asmens, kuris to
kiam lėšų telkimui vadovautų. 
Du kartus iš eilės telkęs lėšas 
tam pačiam tikslui, manau, kad 
tą pareigą atlikau iki karsto, to
dėl IV kongresui lėšas telkti 
palieku būsimai PLB valdybai.

Visus tuos su jaunimo veikla 
susijusius darbus PLB valdyba 
dirbo noriai, neperšykštūs bu
vome ir pinigais, nes matėm ir 
supratom, kad tai yra pati pras
mingiausia veiklos sritis, duo
danti labai konkrečius, apčiuo
piamus rezultatus, toli pralen
kianti betkokią politinę ar ki
tokią veiklą. Tai ypač pabrėši
me PLB seime. Išskirtinai no
riu paminėti ir čia dar pridurti, 
kad į tokią veiklą investuotas 
darbas ir lėšos brandina tikrąjį 
mūsų gyvybės vaisių. Jei ta 
veikla mes nesidomėsim, tai ne
bebus prasmės nė kitai veiklai.

Politinė veikla
Labai stipriai, staigiai ir 

energingai veikėme Australijos 
vyriausybei pripažinus Lietuvos 
okupaciją. Vos tik Australijos 
žinių agentūrom paskelbus šią 
blogą žinią, to paties sekmadie
nio rytą telefonu iš Melburno 
LB apylinkės gavę pranešimą, 
dar tą patį rytą visom kraštų 
bendruomenių valdybom telefo
nais ir telegramom pranešėm 
apie tą nelemtą įvykį ir ragi- 
nom skubiai protestuoti. Pati 
PLB valdyba tuoj pat protesto 
telegramas pasiuntė į Australi
ją, į Australijos ambasadą Va
šingtone. Pranešėm visom Lie
tuvos atstovybėm, VLIKui, o Či
kagos “Margučio” patalpose 
dar tą patį vakarą pradėjo veik
ti PLB valdybos suorganizuota 
telegramų siuntimo agentūra. 
Pirmadienio rytą aš pats nuvy
kau į Australijos konsulatą Či
kagoje, gavau smulkias infor
macijas ir čia pat PLB valdybos 
vardu protestavau. Vien tik Či
kagoje PLB valdybos suorgani
zuota telegramų tarnyba surin
ko ir išsiuntė apie 1.500 protes
to telegramų. Iš viso Amerikos 
LB padaliniai suorganizavo ir 
pasiuntė apie 3.000 telegramų. 
O tai jau yra labai daug. Kaip 
vėliau paaiškėjo, energingai 
veikė ir kitų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės, ypač Australi
jos LB.

Taip veikiant, politikoje buvo 

pasiektas pirmas konkretus lai
mėjimas pokario išeivijos isto
rijoje. Jeigu už tą laimėjimą di
džiausi nuopelnai tenka lietu
viams, tai jie tenka ne kam ki
tam, bet tik Lietuvių Bendruo
menei. Toji akcija buvo tęsiama 
ir man su savo paties 1974 m. 
organizuota ekskursija nuvykus 
Australijon į Lietuvių Dienas. 
Mačiausi įsu tuometiniu Austra
lijos vyriausybės opozicijos va
du ir iš jo išsiderėjau šį klausi
mą įrašyti į jo partijos rinkimi
nę programą (tai jis padarė), 
kalbėjau Adelaidės televizijoj, 
radijuje. “Canberra Times” iš
spausdino mano pasikalbėjimą 
su politinio skyriaus korespon
dentu.

Be šios akcijos, atlikome ir ki
tų naudingų darbų. Labai ener
gingai, o kartu ir sėkmingai 
protestavome prieš “Encyclo
pedia Britannica” išspausdintą 
tendencingą apie Lietuvą infor
maciją. Akcija truko dvejus me
tus, ir gavome pažadą klaidas 
bent iš dalies atitaisyti. Laukia
me ...

1977 m. White Plains veiks
nių konferencijai paruošėme 
politinės veiklos planą. Jį ruo- 
šėm pusę metų. Planas buvo 
priimtas. Tik gaila, kaip dabar 
matom, kad niekas jo nevykdo. 
PLB valdyba neturi lėšų, o kiti 
veiksniai lėšų turi, bet nieko ne
daro.

Išvertėm į anglų kalbą ir iš
leidom rezistento Antano Ter
lecko laišką Sovietų Sąjungos 
saugumo viršininkui gen. And
ropovui. Jį platinti atidavėm 
JAV, Kanados, Anglijos ir Aus
tralijos Lietuvių Bendruome
nėm. Lėšas tam darbui sutel- 
kėm patys, savo pasikviesta 
talka.

Prieš JAV prezidento rinki
mus liudijom respublikonų par
tijos programos komitete, pa
ruošėm ir jam įteikėm išsamų 
memorandumą. Man pačiam te
ko matytis su Fordo oponentu 
Reaganu ir jam įteikti memo
randumą.

Pačioje kadencijos pradžioje 
lankiausi Kolumbijoje ir kartu 
su Kolumbijos lietuvių delega
cija lankiau Kolumbijos prezi
dentą. Jaunimo kongreso P. 
Amerikoje proga kartu su Lie
tuvos atstovu P. Amerikai Ana
tolijum Grišonu lankiausi pas 
Urugvajaus užsienio reikalų mi- 
nisterį ir apie pusvalandį su juo 
kalbėjausi Lietuvos reikalais. 
Šią vasarą kartu su latviais, es
tais, ukrainiečiais ir gudais pa
ruošėm memorandumą Jungti
nėm Tautom apie Sovietų Są
jungos dekolonizaciją. Pagrin
dinį Tekstą ir dokumentaciją 
apie Lietuvą paruošė PLB val
dyba su savo profesijonalais tal
kininkais. Šiuo metu jau yra pa
ruoštas memorandumas Kinijai. 
Rengiamas anglų kalba leidinys 
“Lietuva — moderni sovietų 
kolonija”.

“Pasaulio Lietuvis”
Apie jį daug kalbėti nėra ko. 

Kas jį skaitote, pažangą galite 

Brazilijos aviacijos ministeris gen. Araripe Macedo sveikina rašinių kon
kurso laimėtoją — 1977 m. “sparnų karalaitę” Daisę Gansauskaitę, lietu
vaitę, gimusią Brazilijoje. Viduryje — profesoriai Angelica Ratto Berga- 
mi ir dovis de Lucca

Pasaulio Lietuviu Dienų vajus
Aukų lapai perduoti ar išsiun- dėlį yra žymus. Su pasigėrėjimu 

tinėti KLB apylinkių valdy- ir pasididžiavimu vertinamas 
boms, sporto klubų valdyboms vieningas bendruomeninis dar
be! pavieniams aukų rinkėjams. 
Vajus prasidėjo lapkričio mė
nesį, ir aukotojai prašomi duos- 
niai remti PLD renginius. Pa
gal numatytą biudžetą, PLB su
rengimas sieks $160.000. Išlai
dų yra daug, ir pinigai jau da
bar reikalingi. Patalpų nuomų 
sutartys, paruošiamieji darbai, 
susirašinėjimas, informacijos 
paruošimas, gaidų spausdini
mas, kelionės, telefoniniai pasi
kalbėjimai ir kita sudaro nema
žai išlaidų.

Kanados lietuvių įnašas į 
bendrą lietuviškąjį kultūros in- 

matyti. Anksčiau buvo leidžia
mas 16 puslapių ir šešis kartus 
per metus, dabar jau 40 pusla
pių ir išeina dešimt kartų per 
metus. Korespondencijos ateina 
iš viso pasaulio lietuvių koloni
jų, gaunam daug aukų, išsilai
kom. Žinoma, niekam nieko ne
mokam: nei redaktoriui (jį re
daguoju aš pats), nei bendradar
biam. Stambiau jį paremia JAV 
LB krašto valdyba. Iš Kanados 
LB negaunam nieko. Paslapčių 
išduoti nenorim, bet prenume
ratorių skaičių padidinom dau
giau kaip tris kartus ir esame 
eilėje tuoj po “Draugo”. JAV 
LB 25 metų sukakčiai paminėti 
išleidom specialų numerį. Apie 
Kanados LB veiklą kol kas ja
me mažai, nes kanadiečiai ko
respondencijom bei rašiniais 
šykštesni.

Lėšos
Paskutinė šio mano žodžio 

dalis bus skirta lėšų klausimui. 
Lėšomis PLB valdyba yra la
biausiai nuskriausta iš visų 
veiksnių. PLB valdybą turėtų 
išlaikyti kraštų Bendruomenės, 
bet kol kas kiek didesnė para
ma atėjo tik iš JAV LB kraš
to valdybos ir iš jos apylinkių. 
Per ketverius mūsų kadencijas 
metus gauta gal apie $10.000. 
Kanados įnašas į PLB valdybos 
iždą yra labai mažas. Dėlto mum 
tenka ne tik susirūpinti, bet ir 
nustebti, nes per tuos ketverius 
metus Kanados LB VLIKui su
aukojo netoli $100.000, o PLB 
valdybai — tik apie $800. O 
kaip iš šio rašinio matote, vien 
tik politinė PLB valdybos veik
la buvo nė kiek nemenkesnė už 
VLIKo veiklą, nekalbant jau 
apie kultūros, jaunimo ar švie
timo sritis. O tie darbai^ kaip 
matote, yra konkretūs, realūs, 
aiškūs ir davę rezultatus. Jie 
yra ne posėdžiai, ne rezoliuci
jos, bet darbai. Jeigu PLB val
dyba gautų tiek lėšų, kiek kiti 
veiksniai, lietuvybė visame lie
tuviškame pasaulyje kasmet pa
stebimai gerėtų, iš posėdininka- 
vimo stadijos išeitų ir politinė 
veikla.

Labai sunku mum dabar, kai 
patiem reikia susirinkti ir lėšas. 
Per ketverius savo kadencijos 
metus, įskaitant ir “Pasaulio 
Lietuvį”, PLB valdyba išleido 
apie šimtą tūkstančių dolerių, 
o gavo tik iš JAV LB ir tik apie 
dešimt tūkstančių. Visus kitus 
turėjome susirinkti patys, o taip, 
pat juos ir labai taupyti. Užtat 
neturime mes nei išnuomotų 
patalpų, nei samdytų sekreto
rių, nei reikalų vedėjų, nei pro
pagandistų, kaip kad juos visus 

, turi kiti veiksniai. Visus darbus 
atliekam patys, savo rankomis, 
savuose kambariuose, Bendruo
menei aukodami visa tai nemo
kamai. Todėl ir pagrįstai skun
džiamės, tikėdami, kad neužil
go ir mes būsime suprasti ir 
įvertinti. Jeigu to išeivija ne
supras, tai tada tikrai bus nege
rai... O kaip gerai būtų, jei Ka
nados lietuviai padidintų savo 
aukas ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei!

bas. Pasaulio Lietuvių Dienos 
bus didžiausias lietuviškasis fes
tivalis lietuviškosios išeivijos 
istorijoje. Jų surengimas yra 
patikėtas Kanados lietuviams. 
Tai garbė ir sykiu didi atsako
mybė!

Aukoję $25 ar daugiau gaus 
pakvitavimus, atleidžiančius 
nuo federacinių pajamų mokes
čių. Aukojantieji didesnes su
mas, trečdaliu ar net 50% mo
kės mažiau mokesčių nuo auko
jamų sumų dydžio. Pvz. mokan
tis augštus pajamų mokesčius 
ir paaukojęs $1.000, faktinai au-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Sėdi iš k.: kun. Jonas Borevičius, SJ, vicepirmininkas; Bronius Nai
nys, pirmininkas; Jonas Kavaliūnas, švietimo vicepirmininkas. Stovi iš k.: Juozas Šlajus, sekretorius; Kostas 
Dočkus, finansų vicepirmininkas; Stasys Džiugas, administracinių reikalų vicepirmininkas ir Romas Kasparas, jau
nimo vicepirmininkas Nuotr. Foto arch.

Lietuvis - Kolumbijos švietėjas ir labdarys
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ 
Mūsų bendradarbė Venecueloje

Įdomu buvo susipažinti ir pa
sidalinti mintimis su kaimyni
nės valstybės Kolumbijos kuni
gu Nikodemu Salduku, kuris at
važiavo į Venecuelą pavaduoti 
mūsų kolonijos kapelionio kun. 
Antano Perkamo, išvažiavusio 
atostogų į Braziliją. Kun. Sal- 
dukas gyvena Kolumbijoje jau 
41 metai (atvažiavo 1936 m.).

Kun. Saldukas gimė 1911 m. 
gegužės 28 d. Būdviečių kaime, 
Žygaičių valsčiuje, Tauragės ap
skrityje. Mokėsi Tauragės gim
nazijoje. 1930 m. išvažiavo į Ita
liją, kur šešerius metus studi
javo filosofiją, istoriją, įstojo į 
saleziečius. 1936 m. atvyko į 
Kolumbiją, kur trejus metus 
dėstė matematiką ir gamtos 
mokslus. Ketverius metus studi-' 
javo saleziečių kunigų semina
rijoje Bogotoje ir 1943 m. buvo 
įšventintas kunigu. Septynerius 
metus buvo Ibagues žemės ūkio 
mokyklos rektoriumi. 1955 m. 
buvo paskirtas agronomijos fa
kulteto dekanu Tolimos univer
sitete. Šiuo metu dirba Ibagues 
mieste kaip parapijos klebonas 
su trimis kunigais.

Į Venecuelą kun. N. Saldu
kas atvažiavo automobiliu. Ke
lionė truko visą savaitę. Padarė 
apie 1.800 km, į dieną nuvažiuo
damas kelis šimtus kilometrų. 
Buvo sustojęs keliuose dides
niuose miestuose — Bogotoje, 
Bucaramanga ir pasienio mies
telyje Cucuta. Pasiekęs Venecu- 
elos žemę, aplankė savo buvusį 
mokinį Bis Cucuy miestelyje, 
kur jis vadovauja plantacijų au
ginimui. Apsirūpinęs visokiais 
patarimais, keliavo toliau į Ve- 
necuelos gilumą. Valencijos 
mieste apsistojo pas salezie
čius. Sekmadienį atlaikė Vene- 
cuelos lietuviams pamaldas. Pa
viešėjęs Valencijoje tris dienas, 
leidosi į Karaką.

Kun. Salduko nuopelnai lie
tuvybei yra labai dideli. Jis rū
pinosi įvažiavimo leidimais į 
Kolumbiją mūsų tautiečiams — 
gavo per 2.000 leidimų lietu
viams ir apie 500 — kitatau
čiams. Tą darbą dirbo ketverius 
metus. Atvažiavusiems reikėjo, 
parūpinti pirmųjų dienų pragy
venimą ir sutvarkyti darbo rei
kalus. Tai buvo broliškos ran
kos ištiesimas savo tautiečiams 
imigrantams pirmomis kūrimo
si dienomis, kai jie nemokėjo 
to krašto kalbos, neturėjo ištek
lių pragyvenimui, nepažinojo to 
krašto papročių. Kun. Saldukas 
Kolumbijoje lietuvių tarpe yra 

kos $550, už likusią $450 sumą 
nereikės mokėti mokesčių — 
liks pas aukotoją. Aukojusieji 
iki š.m. gruodžio 31 d. gaus pa
kvitavimus už 1977 m. ateinan
čių metų sausio mėnesyje.

Artėja Kalėdų sezonas. Ne- 
paslaptis, kad esame pasisavinę 
nelietuvišką paprotį pirkti do
vanas. Jeigu jau norime paro
dyti savo duosnumą, tai Pasau
lio Lietuvių Dienos tikrai nusi
pelno kiekvieno lietuvio dova
nos. Sėkmingas PLD surengi
mas padės mums tarpusavy su
stiprėti. Aukodami PLD, netie
siogiai prisidėsime ir prie oku
puotos Lietuvos laisvinimo.

Jei kuris lietuvis ar lietuviš
ka šeima nebūtų kartais aplan
kyta, paprašyta aukoti, tai au
kas galima siųsti ir tiesiogiai 
rengėjams: PLD Finansų Komi
sija, 1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H 1A8, Canada.

PLD Finansų Komisija 

labai gerbiamas, taip pat labai 
vertinamas ir kolumbiečių kaip 
mokslo sričių žinovas.

Antras kun. Salduko nuopel
nas lietuvių imigrantams buvo 
dar didesnis už pirmąjį. Jis krei
pėsi į Kolumbijos švietimo mi
nister}, išaiškino lietuvių imi
grantų padėtį ir prašė gydyto
jams, dantistams, inžinieriams, 
agronomams ir veterinarams 
duoti leidimus dirbti savo spe
cialybėse bei pripažinti be atski
rų universiteto egzaminų jų dip
lomus. Švietimo ministerija, pa
tikrinusi jų išeito mokslo diplo
mus, pripažino juos galiojan- 
č ais ir Kolumbijoje. Tuo būdu 
be didelio vargo Kolumbijos lie
tuviai imigrantai, baigusieji 
augštąjį mokslą Lietuvoje ar 
Vokietijoje, tuojau galėjo stoti 
darban. Jų tarpe buvo du vete
rinarijos gydytojai, kurie moks
lą buvo baigę Vokietijoje. Jie 
tik dėl formos buvo apklausti, ir 
jų diplomai taip pat buvo pripa
žinti.

Dalis lietuvių, pagyvenę kurį 
laiką Kolumbijoje, išvažiavo į 
JAV ir Kanadą. Vieni išvažiavo 
dėl netinkamo klimato, kiti — 
pąs. gimine^, ir pažįstamus. Ko
lumbijos pašonėje, prie' jūros, 
klimatas daug’ geresnis, bet ne
buvo sąlygų įsikurti. Visi kiti 
lietuviai, kurie pasiliko Kolum
bijoj, įsikūrė labai stipriai: dau
giausia dirba žemės ūkyje, turi 
stambius ūkius, galbūt tiksliau 
pasakius — tapo stambiais dva
rininkais su 5.000 hektarų že
mės ar mažiau. Kiti lietuviai už

A+A

GENUTEI RAČIENEI

mirus, jos vyrui JURGIUI, seseriai ANGELEI su 
šeima, giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą .

reiškiame bei kartu liūdime —

Kvietkinės Paulioniai

A.a. GENUTEI
užbaigus šios žemės kelionę, mielą bičiulį 

JURGĮ, ANGELĘ, MARGARITĄ ir JUOZĄ gi

liai atjaučiame ir kartu liūdime —

Lina ir Mečys,
Edmonton, Alta

A+A
MARIJAI RAČIENEI

mirus Lietuvoje, jos dukrą JOANĄ PLEČKAITIE

NĘ ir vyrą nuoširdžiai užjaučiame —

Nina ir Valis Kuprevičiai

G. Adomaitienė

A+A
Jadvygai Lukošiūnienei

mirus, gilaus liūdesio valandoje seseris JUZĘ 
Ž1OGIENĘ, MONIKĄ RIMKIENĘ, jų šeimas bei 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

R. Augustinavičienė
A. G. Rugieniai S. A. Gendrėnai
B. J. Lukšiai L. J. Vitai

siima gyvulių ir vištų auginimu. 
Kalkurie turi iki 100.000 vištų 
ir apie 150.000 gyvulių. Broliai 
Didžiuliai turi kelis metalurgi
jos fabrikus, gamina garo kati
lus ir naftos šaltiniams vamz
džius. Vytautas Didžiulis buvo 
apdovanotas Kolumbijos val
džios ordinu ir pažymėjimu už 
išplėtimą Kolumbijos pramo
nės.

Kolumbijoje dabar kiek sun
kiau su darbais. Labai išsiplėtęs 
“kanapių” (marijuanos) augini
mas ir pardavimas. Policija Ko
lumbijos ir Venecuelos pasie
nyje atranda tūkstančius hekta
rų, apsodintus “kanapėmis”. 
Amerikiečių kontrabandininkai 
net dienos metu atskrenda lėk
tuvais, prisikrauna pilną lėktu
vą už milijonus dolerių “kana
pių” ir išskrenda į kitus mies
tus bei kraštus. Kiti lietuviai 
ūkininkai augina ryžius, medvil
nę, kavos pupeles ir kukurūzus.

Padėkojau kun. Saldukui už 
taip malonų ir išsamų pasikal
bėjimą bei supažindinimą su 
kaimyninės valstybės lietuvių 
gyvenimu. Jam palinkėjau ma
lonia’! praleisti atostogas Vene
cueloje, susipažinti ir pabend
rauti su mūsų kolonijos tautie
čiais.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tek 638-3171, 245-1617
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Tautiniu muzikos instrumentų vienetas © SKAITYTOJAI PASISAKO
Stepo Kairio noras atgaivinti 

skautų vienetuose nepr. Lietu
voje pradėtą tautinių instru
mentų muziką rado pritarimą 
Toronto skautuose. Ypač viso
keriopos pagalbos susilaukta iš 
tuometinės tuntininkės Liudos 
Gvildienės, kai instrumentalis
tai susiorganizavo 1967 m. Pra
dėta kanklėmis ir skudučiais, 
vėliau pereita ir prie birbynių. 
Susidarė nemaža muzikinė gru
pė, kurios pradinis tikslas buvo 
duoti ką nors naujo jaunimui, jį 
įdomiai bei naudingai užimti ir 
kartu skiepyti meilę lietuviškai 
muzikai.

Grupės X>rganizatorius ir va
dovas, važinėdamas iš namų į 
namus, kantriai mokė kiekvieną 
individualiai, kol priėjo prie 
bendrų repeticijų. Dalykas dau
geliui buvo visai naujas — nei 
matytas, nei girdėtas. Gal ir dėl
to jaunimas užsidegė noru pa
daryti tai, ko kiti nedaro.

Pirmą kartą pasirodyta per 
skautų Kūčias ir Kalėdų šven
čių metu Prisikėlimo šventovėj 
1967 m., vėliau — tautinėje sto
vykloje 1968 m. Rako stovykla
vietėj grupės kanklininkės kas
dien pasirodydavo prie laužų.

Po rūpestingo darbo pagaliau 
išeita viešumon su kanklėm, 
skudučiais ir birbynėm. Kon
certuota minėjimuose, tarptau
tiniuose festivaliuose, skautų 
renginiuose.

1970 m. staiga mirus grupės 

Sktn. Stepo Kairio muzikinio vieneto skudutininkai Toronte. Pirmoje eilėje 
iš kairės: L. Grybas, A. Kišonas, P. Bubelis; II eilėj: A. Kalinauskas, T. Sen
kevičius, A. Stulginskas, G. Senkevičius, G. Kalinauskas. Nuotr. A. Valiūno

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- 

____ tvarko gėles vestuvėms. Adresas:
J 139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424

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

Kalėdiniai siuntiniai į 
Lietuvę ir kitas šalis

Kalėdinis 1977
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės medžia
gos suknelei; 2.75 m. krimpleno medžiagos moteriškai eilutei; 1 mo
teriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba mote
riškų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 40 
angliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos su įaudimu 
“All wool made in England”.
Kaina su įskaitytu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $180.00. 
Į šį siuntinį dar galima pridėti prekių 8 svarus. Gali būti 4 m. 
medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailis arba kitokios prekės. 
Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau 
su įskaitytu muitu.
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui..........................$80.00
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos.......................... 40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas............................................. 27.00
Geresnis nertinis ..................................................................... 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos 3.00
“Tights” 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei...........................................................24.00
Krimpleno medžiaga suknelei 18.00
Krimpleno medžiaga moteriškai eilutei   30.00
Nailono apatinis .................................................................... 10.00
Nailono marškiniai .....................   11.00
Geresni marškiniai ...................................................................... 15.00
Vilnonė skarelė ................................................... 11.00
Lietsargis “telescopic” .................................................... 12.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei 50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei................................................ 60.00
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei.........................................  75.00
Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 persiuntimui.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą ir kitas šalis
. . . 11 London Lane, Bromley,Baltic Stores Ltd. Kent, England.

-----------------------------------  Tel. 01-460-2592

vadovui, jaunieji savosios muzi
kos entuziastai specialioj suei
goj patys padarė nutarimą gru
pės veiklą tęsti ir mirusio vado
vo atminimui grupę pavadinti 
“Sktn. Stepo Kairio muzikiniu 
vienetu”. Išrinkta vadovybė — 
Snaigė Valiūnaitė j— kanklinin
kėms, Gediminas Kalinauskas 
— skudučiams ir birbynėms. 
Globėjais pakviesti — G. Valiū- 
nienė, L. Kalinauskas ir L. Sen- 
kevičienė. Darbas buvo tęsia
mas muzikiniais instruktoriais 
pakvietus muz. D. Fidlerienę, 
R. Poškienę, Ž. šilininkaitę. 
Daug padėjo kelis kartus į To
rontą atskridę muzikai O. ir A. 
Mikulskiai.

Drąsesniais žingsniais einant, 
koncertuota Hamiltone, St. Ca
tharines, Londone, Delhi, Ro- 
česteryje, Čikagoje, Vašingtone, 
D.C. Dalyvauta televizijos pro
gramose, minėjimuose, karava
nuose.

šiais metais prieš Kalėdas 
septyni vieneto nariai-rės skren
da į Australiją, kur pakviesti 
VI-tosios tautinės stovyklos ren
gėjų k-to. Ten duos eilę koncer
tų Sydnėjuje, Melburne ir kitur. 
Išvykstančiuosius rengia muz. 
V. Verikaitis. Jų atsisveikinimo 
koncertas ir kartu vieneto de
šimtmečio paminėjimas bus 
gruodžio 4 d. Lietuvių Namuose.

Šios srities pionieriams To
ronte linkėtina sėkmės. Į pavar
gusių vietas teateina vis nauji.

Č. S.

7S

Sktn. Stepo Kairio muzikinio vieneto kanklininkės Toronte. Sėdi iš k. į d.: J. Bekerytė, S. Valiūnaitė, R. Bube- 
lyte, R. Jankaitytė; stovi iš k. į d.: L. Keršytė, D. Draugelytė, V. Janulaitytė, R. Draugelytė, A. Sendžikaitė ir 
G. šaltmiraitė Nuotr. A. Valiūno

Religiniai lietuvių išeivijos rūpesčiai
JAV lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas svarstė parapijų veiklą, būklę pavergtoje 

Lietuvoje, pagalbą pavergtiesiems, naujus leidinius
KUN. VYT. PIKTURNA

Metinis JAV Kunigų Vieny
bės suvažiavimas įvyko š.m. spa
lio 12-13 d.d. Putname, Conn., 
N.P.M. seselių vienuolyne. Po
sėdžiuose dalyvavo ne tik kuni
gai, bet ir seselės vienuolės bei 
pasauliečiai.

Pirmąją paskaitą skaitė bro
lis Ron Pasquariello — tautybių 
reikalų centro pirmininkas iš 
Vašingtono. Kalbėjo apie etni
nių parapijų ateitį. Drąsino ne
išsigąsti pavojų, sunkumų, siūlė 
įvairių etninių grupių žmonėms 
bendromis jėgomis kovoti už sa
vo teises.

Lietuvių parapijos
Simpoziume “Lietuvių para

pijų pastoracinės formos ir me
todai” svarstyta, kaip pamaldo
se išlaikyti lietuviškas tradici
jas, kaip Į lietuviškų parapijų 
veiklą Įjungti toliau nuo para
pijų šventovių gyvenančius lie
tuvius. Svarbu su visais palaiky
ti ryšį, aplankyti kiekvieną šei
mą bent kartą per metus. Tai 
gera proga pažinti parapijiečių 
reikalus, įjungti juos į bendrą 
parapijos veiklą. Didelis pliu
sas, kai parapijoje veikia bent 
šeštadieninė mokykla. Toliau 
gyvenančius vaikus reikia telkti 
Į atskirus būrelius ir paruošti
pirmajai Komunijai. Į parapi
jos chorus jungti jaunimą. Puo
selėti bendrą tikinčiųjų giedo
jimą. Lietuvos vyčių organizaci
ja JAV-se gali turėti didelę 
reikšmę lietuviškų parapijų išli
kime.

Svarstytas ir dvasinis atsinau
jinimas lietuviškose parapijose. 
Sesuo Ona Mikailaitė siūlė orga
nizuoti religinius savaitgalius 
jaunimui. Susikaupimo valan
das pravesti pokalbių forma, 
stengiantis visus įtraukti. Pa
geidavo, kad spaudoje būtų 
daugiau rašoma religinėmis te
momis.

Pedagogas Antanas Masionis 
pastebėjo, kad paruošimas pir
majai Komunijai šeštadieninė
se mokyklose nėra pilnas. Pa
mokslai turėtų būti sakomi gy
vai, o ne skaitomi kitų kunigų 
parašyti. Dievo žodžio skelbi
mas turįs būti surištas su šio 
meto gyvenimu. Maldos turėtų 
būti skaitomos aiškiai, nesku
bant, su įsijautimu. Prel. V. Bal
čiūnas suvažiavimo dalyvius su
pažindino su literatūra apie 
dvasinį atsinaujinimą.

Lietuva įpareigoja
“Mus įpareigoja kovojanti 

Bendrija Lietuvoje”. Tos temos 
svarstymuose dalyvavo ir kuni
gai, ir pasauliečiai. Antanas Ma
sionis, remdamasis žurnalu “Ta
rybinis Mokytojas”, leidžiamu 
okup. Lietuvoje, supažindino su 
sunkiu mokytojų darbu paverg-

LAISVES ŠAUKIANTIEJI BALSAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

teisę religiškai auklėti savo vai
kus. Gausūs faktai tai patvirti
na. Todėl Lietuvos tikintieji da
bartinį moksleivių auklėjimą 
mokyklose laiko ‘naujų janiča- 
rų’ rengimu”. Kaip žinoma, se
novėje turkai atimdavo iš krikš
čionių tėvų vaikus ir išauklėda- 
vo juos atkakliais Mahometo iš
pažinėjais bei profesijonalais 
kariais-janičarais. Tai dabar 
kartojasi Lietuvoje. Jaunimo 
širdyse siekiama išrauti kilniau
sius religinius jausmus ir jų vie
toje įdiegti ateizmo ir materiali
nę sėklą. Dėlto, — pažymi “Ca
tacombes”, — vis labiau plinta 
krašte alkoholizmas, ištvirkimas 
ir banditizmas. Kas sunaikino 
Trijų Kryžių paminklą Vilniu
je? — klausia “Catacombes”. 
Kas sunaikino Kalvarijas Vil
niuje ir Vepriuose? Kas naikina 
Lietuvos kryžius pakelėse ir

toje tėvynėje, kur mokytojai 
verčiami jaunuolius auklėti ate
istais. Mokytojai, vieni iš bai
mės, kiti siekdami privilegijų, 
griauna tikėjimą. Jau vaikų dar-, 
želiuose galvon kalama, kad 
“spaliukui dangaus nereikia”. 
Mokiniai per prievartą įtraukia
mi į ateistinius renginius. Lie
tuvos gimnazijose yra antikristo 
komandos, suorganizuotos ko
vai prieš tikėjimą. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad ir mes galėtume 
pasimokyti iš ateistų ir jų nau
dojamu metodu įtraukti jauni
mą į didesnį tikėjimo tiesų pa
žinimą, uždegti jaunimą dabar
tinių Lietuvos kankinių pavyz
džiais.

Kun. K. Pugevičius skatino 
platinti “LK Bažnyčios Kroni
ką”, svetimtaučius supažindinti 
su Lietuvoje vykstančia kova už 
tikėjimą, organizuoti pas vysku
pus delegacijas, supažindinti 
juos su padėtimi Lietuvoje, 
rengti pamaldas už persekioja
mus tikinčiuosius, remti Religi
nę Šalpą, kuri atlieka didelius 
darbus Lietuvoje, įsijungti į 
žmogaus teisių gynėjų eiles.

Liturginiai leidiniai
Kun. V. Pikturna perskaitė 

laišką iš Lietuvos, kur smulkiai 
išdėstyta, kas iki šiol padaryta 
verčiant mišiolą lietuvių kalbon.
Beveik visi mišiolo tekstai ten 
išvesti, patikrinti, suvienodinti 
liturginiai terminai, išlyginta 
kalba. Dalis medžiagos persiųs
ta Vatikanui, kad būtų gautas 
patvirtinimas. Nutarta kreiptis 
į vysk. V. Brizgi ir vysk. A. 
Deksnį, kad stengtųsi kuo grei
čiausiai gauti reikiamą patvirti
nimą. Kilo klausimas, ar Lietu
voje bus leista mišiolą spaus
dinti. Jei ne, tai reikės spaus
dinti Romoje arba JAV-se ir iš 
čia aprūpinti parapijas Lietuvo
je ir visame pasaulyje esančias 
lietuvių šventoves. Kol mišiolas 
nebus atspausdintas, teks tęsti 
sekmadieninių mišiolėlių spaus
dinimą. Per metus bus spausdi
nami keturi sąsiuviniai.

Muzikas kun. V. Budreckas 
rengia platų giesmyną: Projek
tą peržiūrėjo lietuvių muzikų - 
vargonininkų komisija.

Spaudai parengtas leidinėlis, 
kur bus maldos, bendrai' pasi
ruošiant susitaikymo — Atgai
los sakramentui.

Prel. V. Balčiūnas pranešė, 
kad kun. S. Žilius Romoje yra 
parengęs maldų tekstus įvai
riom progom. Pageidauta kny
gelės, kurioje būtų išspausdin
ti skaitymai iš Šv. Rašto ir mal
dos, tinkamos skaityti prieš lai
dotuves iš vakaro.

“LKB Kronika” anglų kalba
Buvo užsiminta ir apie “LK 

Bažnyčios Kroniką”, kurios ver-

Kryžių kalne? Ar tai ne, naujieji 
“janičarai”, išauklėti komuniz
mo dvasioje? Lietuvos tikintie
ji neša tikrai sunkias vergijos 
grandines — pažymi straipsnio 
autorius.

“Catacombes” 73 numery
je randame platų straipsnį “Ro
mas Kalanta — laisvės liepsna!” 
Medžiaga straipsniui panaudota 
iš JAV išleistos brošiūros 
“Flames for Freedom”. Kitas 
ištisas puslapis skirtas straips
niui: “Tai, ko užsienio turistas 
nemato Vilniuje ir Kaune”. Tai 
straipsnis iš “LKB Kronikos” 
18-jo nr., ištisai išverstas Į pran
cūzų kalbą. Čia pateikiamas vi
sų Vilniuje ir Kaune uždarytų 
ar sandėliais paverstų šventovių 
sąrašas, iliustruotas Kauno jė
zuitų šventovės nuotrauka.

• Laisvos spaudos siekis — lais
va Lietuva 

timu į anglų kalbą ir jos spaus
dinimu rūpinasi JAV Kunigų 
Vienybė. Kronikos verčiamos, 
spausdinamos ir platinamos at
skirais numeriais. Kai bus iš
spausdinti atskiri sąsiuviniai, 
reikės atspausti atskirais to
mais. Šiuo metu daug naudin
giau leisti pavieniais numeriais, 
nes taip daugiau naudos. Stori 
knygų tomai gulės knygų spin
tose, o pavieniai numeriai, iš
siuntinėjami visiems JAV ir Ka
nados vyskupams, anglų kalba 
spausdinamiems laikraščiams 
bei žurnalams, senatoriams, JT 
žmogaus teisių komisijos na
riams, vis iš naujo primena 
sunkią kovą už tikėjimo laisvę 
Lietuvoje.

Kronikų spausdinimą turėtų 
remti visi lietuviai. Iki šio laiko 
tą naštą neša tik JAV lietuviai 

.kunigai. Jų spausdinimui Kuni
gų Vienybė yra išleidusi per 
$20.000. O juk tas reikalas turi 
rūpėti ne tik vien kunigams, bet 
ir visiems lietuviams. “LKB 
Kronikos” leidimo reikalams vi
si prašomi aukas siųsti šiuo ad
resu: “Lithuanian Religious 
Aid”, 391 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y., 11207, USA.

Yra išleistos dvi laidos bro
šiūros apie Nijolę Sadūnaitę. 
Numatoma išleisti praplėstą 
trečią laidą.

meniški suvenyriniai medaliai H dai,aus sidabro, 22 korafu aukso ir 

platinos. Kiekvienas medalis sveria po 30 gramų ir yra 40 mm dydžio.

1. Estijos, Latvijos ir Lietuvos emblemos
2. Nelemtoji Hitlerio ir Stalino sutartis
3. Vienas vakaras mūsų istorijoje
4. Mūsų kovotojai
5. žmogaus teisės
6. Mirtinas sovietų siautėjimas
7. Trisdešimt metų tremties
8. Latvių dainų šventėms 100 metų
9. Eglė, beržas, ąžuolas

10. Mikalojus Konstantinas čiurlionis|(100 metų)

Gryno sidabro medalis — tik $28.50, 22 karatų aukso — $338.00, platinos — $395.00 (Kanados doleriais)

UŽSAKYMO ATKARPA
Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148 Duke St., Hamilton Ont.,

L8P 1X7, Canada
Prašau atsiųsti man:
THE BALTIC SAGA _________________ _ . ____ „medals in 99,9% silver $28.50 each $

THE BALTIC SAGA________ ____________________medals in 22 karat gold $338 each $----------------------

Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio $____________ ,_

Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin $

Name ________________________________ ____ ___ Address ______________________ . _________

City Province------------------- ------------------------ . Postal Code 
(Please print)

Si svarbi laida yra specialiai paruošta paminėti 30 metų tremties sukakčiai 600.000 estų, latvių ir lietuvių; 
pritariant Kanados Baltiečių Federacijai.

EKSKURSIJA IR PROPAGANDA
Verdunietė “TŽ” 46 nr. atsiliepė į 

mano pastabas apie montrealiečių 
jaunimo grupės ekskursijos panau
dojimą .komunistinei propagandai. 
Ten ji sako, esą niekas neina į “G 
K” redakciją ir nesisiūlo, kad jį ap
rašytų. Girdi, korespondentas prisi
stato, nekaltai pasikalba ir parašo, 
ekskursantui net apie tai nežinant. 
Galimas dalykas, yra ir tokių atve
jų, bet mano turimomis žiniomis yra 
nemažai ir tokių, kurie patys tokio 
pagarsinimo nori ir net nueina į “G 
K” redakciją. Tokių tarpe buvo net 
nemažo mokslo žmonių. Paprastai 
“GK” korespondentas prisistato kai
po toks, bet kai gauna neigiamą at-
sakymą, palieka ramybėje. Žinau 
net keliolika tokių faktų.

iMontrealiečių jaunimo grupė, va
dovaujama L. Stankevičiaus ir V.
Stankevičienės, pati atėjo į “Tėviš
kės” draugijos salę Vilniuje, tiks
liau sakant, vadovai juos atvedė. O 
“GK” yra gi “Tėviškės” draugijos 
laikraštis. Ir vienas, ir kitas yra so
vietinės Maskvos tarnyboje, kuriai 
vadovauja Kremliaus patikėtinis bu
vęs sovietinis gen. Pr. Petronis. Siųs
ti jaunimą į tokios komunistu pro
pagandos įstaigos globą net trim sa
vaitėm yra apgailėtinas nesusiprati
mas.

Verdunietė sako, esą dar blogiau 
siųsti siuntinius giminėms Lietuvo
je, nes jais pasinaudoja ir rusai. 
Taip, rusai tuo pasinaudoja tik iš 
dalies. Siuntinių komunistinei pro
pagandai tiesiogiai negali panaudo
ti — jie kalba prieš sovietus. Be to, 
siuntinių “Tėviškės” draugijai nie
kas nesiunčia. Daug blogiau siųsti 
jaunus žmones tokiai įstaigai, kurios 
uždavinys rodyti komunizmo laimėji
mus, iškreipti tikrovę, užtušuoti ver
giją ir panaudoti patriotinį jaunimą 
savo tikslams. Argi malonu matyti 
šaunų užsienio lietuvių jaunimą, ro
domą okupuotos Lietuvos ir užsienio 
komunistų spaudoje ir smilkantį so
vietinei propagandai? Jeigu Verdu- 
nietei dėl to nei šilta, nei šaltas, tai 
tenka tik apgailestauti. Belieka nu
silenkti Kremliui ir nesijaudinti dėl 
Lietuvos vergijos ir jos vykdytojų 
veiksmų... Stebėtojas

VALIO JAUNIMAS!
Valio jaunimas Lietuvoje ir išei

vijoje! Vieni demonstravo Vašing
tone, kiti Vilniuje. Pastarųjų de
monstracijas skelbė televizija, radi
jas ir spauda net pirmuose pusla
piuose. Televizijoje buvo parodytas 
Lietuvos žemėlapis su sostine Vil
niumi (ne Wilna). “TŽ” rašė apie 
pavojų peranksti susinaikinti, bet 
taipgi priminė: “neužtvenksi upės 
bėgimo . ..” K. Cinčius 

NIJOLĖS SADŪNAITĖS LAIŠKAI
“TŽ” redakciją pasiekė dviejų N. 

Sadūnaitės atvirukų tekstų nuorašai. 
Atvirukai buvo skirti p.p. Paegle 
Niujorke. Jie patvirtina ankstyvesnę 
žinią, kad N. Sadūnaitė yra paleista 
iš sibirinio lagerio ir yra įsidarbinu
si kaip mokyklos valytoja. Čia spaus
diname abu minėtus tekstus. Red.

Meilė Jėzui ir Marijai !
Didž. Gerb. Birute!
Nuoširdžiausiai dėkoju Jums už 

gražiuosius atvirukus, popierių, už 
dar gražesnius žodžius ir meilę! Ge
rasis Dievas geriausiai teatlygina 

žmonių meilė ir gerumas nežino 
atstumų, pasiekia mane, o ta šviesi 
širdžių šiluma taip džiugina ir stip
rina!

Testiprina Jūsų jėgas Visagalis, 
tesuteikia tyro džiaugsmo ir savo ra-
mybės, kurios pasaulis duoti negali!

Su dėkingumu, pagarba ir meile
— Nijolė

1977. V. 23
Didžiai Gerbiama ir Mylima
p. Birute!

Siunčiu Jums nuoširdžiausius linkė- 
mus ir padėką už gerus žodžius ir 
gražius atvirukus, kuriuos gavau Ba- 
rašave. Teatlygina Jums Visagalis 
tūkstanteriopai!

Į Bogučanus iš Krasnojarsko at- 
skridau rugsėjo 19. Dėka geriems 
žmonėms įsidarbinau vidurinėje mo
kykloje valytoja. Gyvenu ant Anga
ros kranto, aplinkui taiga. Labai 
gražūs vaizdai. Ačiū Gerajam Dievui 
už viską!

Gyvenu kartu su kita valytoja, ku
ri augina tris vaikus, ir man dabar 
liūdėti netenka. Vaikai mane myli ir 
mes labai gražiai sutariame. Žmonės 
man taip pat geri.

Iš visos širdies linkiu Jums ge
riausių Gerojo Dievo malonių! Būki
te sveika ir laiminga! Su Dievu!

Jus labai mylinti ir dėkinga —
Nijolė

1977. X. 2
Red pastaba. Šios datos mėnuo ne

aiškiai pažymėtas, bet atrodo X 
(spalio) mėnuo.

LIETUVAITĖS VIENUOLĖS
Mes visos lietuvaitės (Belgijoje) 

siunčiame didžiausią ir nuoširdžiau
sią ačiū už mums siuntinėjamus “T. 
žiburius”. Jie yra visų mūsų laukia
mas svečias su įvairiausiomis žinu
tėmis iš visur, o ypač iš Lietuvos. 
Tikimės, kad tas svečias mus lankys 
ir toliau. Tariame ačiū iš anksto ir 
visad lydime malda visus laikraščio 
darbuotojus bei geradarius.

Sesuo Liudgarda Radikaitė



Dail. GIEDRĖ ŽUMBAKIENĖ, čikagietė, savo kūrinių parodoje Toronte
1977 m. lapkričio 12 d. Nuotr. O. Burzdžiaus

Gamtos grožis ir erdvė
Dail. Giedrės Žumbakienės dailės paroda Toronte

RIMAS PAULIONIS

Ostrausko dramų knyga “Čičinskas”

Maloni staigmena Toronto 
lietuvių kolonijos plačioj veik
loj buvo KLK Moterų Draugijos 
Prisikėlimo skyriaus surengta 
dail. Giedrės Jankonytės-Žumb- 
akienės kūrinių paroda lapkri
čio 12-13 d.d. Prisikėlimo Paro
dų salėje.

Dail. Giedrė (taip pasirašanti 
savo kūrybą) yra jauna, kukli, 
energinga ir Čikagoje garsėjan
ti dailininkė tiek amerikiečių, 
tiek ir lietuvių visuomenėje. 
Baigusi dailės mokslus Ksavero 
kolegijoj 1961 m., tęsė juos gar
siajame Čikagos meno institute 
ir praėjusi pavasarį, po dvejų 
metų studijų, gavo dailės (gra
fikos) magistrės laipsnį North
western universitete Evanstone. 
Dabartiniu laiku ji dalinasi Lie
tuvių - Amerikiečių Dailininkių 
Draugijos pirmininkės pareigas 
kantu su dail. Janina Marks.

bėjo dail. Giedrės kūrinius už 
JAV ribų ir žavėjosi jų grožiu. 
Parodoje buvo išstatyti 47 dar
bai, iš kurių daugumą sudarė 
įvairiai atlikta spalvota grafika 
— šilko ir metalo graviūros. 
Vieną beveik pilną parodos sa
lės sieną užėmė dailininkės 
ankstyvosios karjeros technikos 
pavyzdžiai — blizgančios ema
lio ant vario kompozicijos, o pa
grindinę sieną puošė didelio 
formato aliejiniai paveikslai.

Kalbant apie spausdinimo 
meną, vienas iš lengviausių da
lykų dailės kritikams yra kon
statuoti, kad buvo padaryta vi
sa, kas įmanoma padaryti, ir kad 
visi grafikos pasaulio keliai jau 
nukeliauti; liko tik labai mažai 
galimybių naujesniems techni
kos bandymams bei kūrybi
niams pasireiškimams. Visdėlto 
dail. Giedrė sugebėjo parodyti 
labai skirtingą savitumą mels
vuose atspalviuose ir ofortuose. 
Žiūrovas matė dailininkės tech
nikos laimėjimus, sujungtus su 
labai švelniais, psichologiniais 
gamtos ir jos galybės vaizdais. 
Pamatome pajūryje sudužusius 
laivus, artekų indėnų sugriuvu
sią piramidę, tropikinės gamtos 
temas.

Nors daugumą dailininkės 
kūrinių galima pavadinti ab
straktiniais, bet ir tuose kūri
niuose žiūrovas randa ryšį tarp 
savęs ir paveikslo. Tą ryšį jun
tame ir ofortų pintose spalvose: 
šaltesnės melsvos bei žalsvos 
spalvos jungiasi su šiltesnėmis 
rusvomis ir gelsvomis. Stiprios, 
energingos bei jautrios ir lais
vos linijos jungiasi su spalvom 
ir jų atspalviais, sudarydamos 
ramią ir giedrą nuotaiką, kurią 
kiekvienas lengvai įgali suprasti.

Emaliai, ištirpinti ant įvairių 
formatų varinių plokščių, suda
rė antrąją parodos dalį ir per
davė dailininkės erdvės pajuti
mą. Taip, pamatėme paukščių 
kelią, saulę, žemę, žvaigždes. 
Pagrindinis šių kūrinių tikslas 
yra paveikti žiūrovą ir patenkin
ti jo regėjimo jausmus, čia ran
dame skaisčius, blizgančius 
spalvų įterpimus, kurie suteka 
ir kartais susikerta su griežto
mis geometrinėmis linijomis 
Įvairiose formose. Kaip ir su 
kaikuriais dailininkės ofortais, 
variai retkarčiais sudėti iš pu
sės arba iš ketvirties dalių ke
turkampėmis ar stačiakampė
mis formomis.

Trečioji dalis, trys įspūdingi 
aliejinės tapybos paveikslai, su
daro švelnią nuotaiką ir yra vi
sos parodos dėmesio centre. Jie 
buvo didžiausi dalininkės kūri
niai, savo spalvomis visus pa
traukę. Nors jų temos buvo sun
kiau suvokiamos, bet tapyba 
visdėlto rodė dail. Giedrės pa
grindinį dailės charakterį ir es
mę.

Paveikslai, nors stiprūs ab
straktai, yra sukurti su virpan
čiais šiltais spalvų plotais, ku
rie siūbuoja ant rimtesnių, tam
sesnių melsvumų ir tuo būdu 
patraukia žiūrovų dėmesį:

Be abejonės, dail. Giedrės Jan- 
konytės-Žumbakienės dailė yra 
sodrus įnašas į lietuvių ir į 
Šiaurės Amerikos dailę.

Prano Baltuonio medžio šaknų skulp
tūra “Kalanta”

ANTANAS - PETRAS KYBARTAS, 
šiais metais baigęs magistro laips
niu verslo administraciją Hamilto
no McMaster universitete. Prieš 
dvejus metus tame pačiame univer
sitete baigė gerais pažymiais ma
tematikos fakultetą. Yra baigęs Vysk. 
M. Valančiaus šeštadieninėje mo
kykloje 10 skyrių. Hgus metus šo
ko tautinius šokius “Gyvataro” gru
pėje. Aktyviai reiškėsi skautų veik
loje. Dabar yra skautas vytis

J. BURKAUS
“Du dvasinių būtybių pasauliai”,

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

PR. NAUJOKAITIS

Kostas Ostrauskas turi dra
maturgo talentą ir gerai pažįsta 
scenos reikalavimus. Jo veikėjų 
tariami žodžiai yra glaudžiai su
rišti su vidiniu ar išoriniu veiks
mu. Tačiau jo sukurtos dramos 
yra nevienodos ir idėjine gel
me, ir menine verte. Anksčiau 
parašyti kūriniai “Pypkė” 
(1951), “Kanarėlė” (1951), “Ža
liojoj lankelėj” ’ (1963), “Duob
kasiai (1964-65) turi pakanka
mai ryškius tikrovinius veikė
jus, ir jų gilesnė simbolinė pras
mė bei idėja yra nesunkiai su
vokiama. Tačiau dramomis “Gy
veno kartą senelis ir senelė” 
(1963), “Kvartetas” (1969), “Me
tai” (1968) K. Ostrauskas pasu
ko į vadinamojo nesąmonės te
atro sceninius eksperimentus, 
kuriuose neįmanoma suvokti 
nei idėjinio turinio, nei veikė
jų tikroviškumo, nei jų simbo
linės prasmės.

Naujojoje kyngoje yra iš
spausdintos dvi miniatūrinės 
dramos (autoriaus pavadintos 
mikrodramomis) ir ilgesnė dra
ma “Čičinskas”. Pirmoji dramu- 
tė “šaltkalvis” (1958 spausdinta 
“Aiduose”) vaizduoja girtuoklio 
šaltkalvio, iškirtusio iš V. Ku
dirkos paminklo himno žodžius, 
vidaus dramą. Rusų policijos 
pasamdytas, jis naktį atliko 
šventvagišką darbą. Šaltkalvis 
instinktyviai suvokia, kad jis 
įvykdė moralinį nusikaltimą, ir 
jo atbudusioje sąžinėje atsilie
pia kalto ir plaktuvo dūžiai. 
Šaltkalvio žmona šioje dramoje 
tėra tik rezonatorė, o visa dra
ma vyksta šaltkalvio sieloje. Ši 
miniatūra turi realistinį psicho
loginį pagrindą ir priklauso 
prie prasmingųjų K. Ostrausko 
dramų grupės.

Prie absurdinių eksperimen
tų skirtina antroji miniatūra 
“Lozorius” (1971 spausdinta 
“Metmenyse”). Turinio pagrin
du paimtas Evangelijos stebuk
las — Lozoriaus iš numirusiųjų 
prikėlimas. Ką autorius šiuo 
ve: kaltuku norėjo pasakyti, yra 
neaišku: gal noras pasišaipyti iš 
stebuklo, gal noras parodyti, 
kad niekas iš kapo neprisikelia? 
Lozorius įnešamas į kambarį 
dar kliedintis ligonis, nesuge
bąs ištarti nė žodžio. Seserys — 
Marija, ir.JVIorta .--- mėgina gį.
prakalbinti ir sužinoti, ką bro
lis matė ir patyrė pomirtiniame 
gyvenime, bet joms nesiseka, 
nes Lozorius tebėra beveik la
vonas. Seserys net susibara, su
simuša, o atsigavęs Lozorius iš
eina pro duris — grįžta į kapą, 
teištaręs vienintelį žodi “ne”... 
Kūrinys buvo vaidintas “Santa
ros - šviesos” suvažiavime, bet 
ką ten suprato žiūrovas, ką gali 
suprasti skaitytojas? Nesąmonė 
ta'p' ir lieka nesąmone.

“Čičinskas” yra kiek ilgesnė 
dviejų dalių drama, atsiremian- 
ti į žinomą tėvynės išdaviko Či
činsko legendą. Tos legendos 
pagrindu Maironis sukūrė pui
kią baladę (pagal ją kompoz. Al
gis Šimkus sukūrė kantatą, at
liktą “Dainavos” ansamblio). 
Okupuotoje Lietuvoje Juozas 
Marcinkevičius sukūrė dramą 
“Čičinskas”, kurioje atskleidžia 
tuos pačius Čičinsko gyvenimo 
įvykius, kuriuos atskleidė ir 
Maironis savo baladėje — be
saikes puotas ir Čičinsko žiau
rumą, tuo norint nuslopinti at
budusi sąžinės balsą. Jz. Mar
cinkevičiaus drama turi aiškią! 
suvokiamą idėją — blogis yra 
gajus kaip ir gėris, bet laiko jė
ga įveiks blogį. Jz. Marcinkevi
čiaus drama yra pilna žmogiškų 
aistrų, didelės Įtampos, blogio 
triumfo, charakterio menkybių. 
Bet tai yra kova, atliepianti bu
vusį realų gyvenimą.

Ką vaizduoja savo “Čičins
ke” K. Ostrauskas? Iš legendos 
jis paima tik fragmentą, kad Či
činsko lavoną išmeta net žemė 
ir kad šis beveik į mumiją su
džiūvęs yra laikomas Upytės 
šventovės rūsyje. Vilniaus gene
ralgubernatorius Muravjovas 
1865 m. pasiuntė į Upytę pulki
ninką Sobolevskį apžiūrėti ne
palaidoto lavono. Šio pulkinin
ko apsilankymo fragmentą K. 
Ostrauskas ir ryškina savo dra
moje. Pirmoje dramos dalyje 
zakristijonas nusileidžia į rūsį 
ir nišoje randa stovintį sunyku: 
sį Čičinską. Zakristijonas nori 
grąžinti Čičinskui ąžuolinę spin
tą, iš kurios Čičinsko lavoną 
prieš kiek laiko buvo iškėlęs į 
nišą, o spintą panaudojęs savo 

namų apyvokos reikalams. Val
džios atstovo atsilankymas Upy
tėje priverčia zakristijoną su
tvarkyti nepalaidoto lavono rei
kalus. Pirmąją dalį ir sudaro za
kristijono pasikalbėjimas su Či
činsku. kuris nors yra fiziškai 
sumenkęs, bet jo dvasia dar yra 
guvi, atmintis gyva, o sąžinė tik 
truputį primigdyta. Iš zakristi
jono ir mumijos pokalbių pa
aiškėja šiek tiek legendinių pra
eities įvykių, Čičinsko nedorų 
darbų, jo dabartinio vaiduokliš
ko įsiterpimo į gyvų žmonių gy
venimą.

Antroji dalis yra rusų pulki
ninko apsilankymas šventovės 
rūsyje. Pulkininkas ateina į rū
sį su zakristijonu dr savo meilu
že (Pana). Abudu svečiai rodomi 
bailiais, o vaiduoklis Čičinskas 
jau atgauna ir fizines jėgas. Jis 
tyčia gąsdina svečius, priverčia 
juos išsirengti beveik nuogus. 
Seksualinis - erotinis elementas 
čia ypač ryškinamas, neven
giant net natūralistinio vulgaru
mo žodžiuose ir vaizduose. Di
džiausios draminės įtampos ir 
pasiekiama gąsdinimo bei ero
tinėse scenose. Bet ką įtampa ir 
tais sceniškais vaizdais autorius 
norėjo pasakyti, taip ir lieka la
bai miglota. Gal pro visą Čičins
ko elgesio cinizmą ir norėta pa
rodyti jo tikroji tragiką, kurią 
jis išsako žodžiais:

“Kur mano tiesa... ir kur 
mano melas . .. Taigi. Palaido
ję Sicinskį bajorėlį, iš kapų Či
činską prisikėlė! — nekrikštą, 
Judošių, paleistuvį — ir patys 
jo, kaip šmėklos išsigandot. Ap
žlibę nematot, kur diena, o kur 
naktis” (98 psl.). “Argi negirdi 
mano iš po žemių švokščiančio 
balso, kuris seimą su pačiu ka
ralium pasiuntė velniop? Ar ne
matai mano veide apmirusios 
klaikios išdaviko šypsenos? (...) 
Girdi, kaip skamba trisdešimt 
Judošiaus grašių?” “Negirdi? O 
gal ir negirdėjai, kad juos pel
niau, tavo Maskvai savo dūšią 
pardavęs?” (91 psl.). Nemažiau, 
kaip praeities nuodėmės Čičins
ką kankina ir neužgęstančios 
kūno aistros: “Taip esu šėtonas. 

Nelaukime stebuklų mokyklose
AL GIMANTAS

Intensy vejančios diskusijos' iš
eivijos lituanistinio švietimo 
reikalais rodo, kad tas reikalas 
yra aktualus. Į tuos reikalus įsi
jungia vis daugiau tautiečių, 
net ir tokių, kuriems netaip jau 
svarbi toji problema. Tai, žino
ma, sveikintinas reiškinys, ro
dąs, kad tais klausimais sieloja- 
masi ir nuomonių įvairume ban
doma rasti kiek galint tiksles
nius sprendimus.

Rūpestis išeiviškojo jaunimo 
švietimu vaizdžiai rodo emi
grantinės visuomenės gyvastin
gumą ir jautrumą bendriesiems 
dalykams. Dar vis vyksta nuo
monių pasikeitimai (kaikada net 
ir labai drastiški) dėl mokyklų 
reformų, programų, metų skai
čiaus, dėstomų dalykų. Ryšium 
su tomis diskusijomis kyla ir 
naujos problemos, iki šiol re
čiau svarstomos. Kartais imi ir 
pagalvoji, kad vienų problemų 
neišsprendus, kažin ar verta 
nertis į naujas, kurios, nors ir 
turi tarpusavį ryšį, visdėlto nė
ra galimos išnarplioti, dar pir
mųjų galutinai neišsprendus.

Štai, iš spaudos išėjo nauja 
skaitinių knyga — chrestoma
tija kaikuriem šeštadienių mo
kyklų skyriam. Rimtas ir aiškiai 
teigiamas autorių darbas, ver
tinga ir leidėjų iniciatyva. Kri
tikai nevisai sutaria — vieni gi
ria, kiti lieka rezervuoti. Vieni 
pasigenda tokių ar kitokių au
torių, kiti priekaištauja, girdi, 
kuriam galui tas ar kitas rašy
tojas įdėtas. Ir tokia kritika nor
maliose aplinkybėse būtų svei
kintina, jei ne kaikurios abejo
nės. O tų abejonių, tik visai iš 
kito taško žvelgiant, yra pakan
kamai. Pvz. mes, nuoširdžiai 
besisielodami tų ar kitų autorių 
išspausdinta ar trūkstama kūry
ba chrestomatijose, gaišiname 
ribotą laiką, užmiršdami, kad 
net tobuliausiai sudaryta skaiti
nių knyga bus bevertė, jei ne
bus kas ją skaito ir supranta.

Visi žino (tik nevisi pripažįs
ta), kad lituanistinis mūsų moki
nukų žinynas vargiai ar kyla. Ar 
nebus tik priešingai? Turima 
daug vargo su pačiu pagrindi
niu dalyku — lietuvių kalbos 
mokėjimu, bent minimaliu gra- 

. matikos ir sintaksės įsisavini
mu. Tuo tarpu mes esame di
džiai susirūpinę supažindinimu 
su lietuvių klasikų kūryba. Kaip 
skaitysi, kaip suprasi juos, kai 
jaunimo vartojama lietuvių kal
ba yra grynai “virtuvinė”, o žo-

Tad niekas, kas žmogiška, nėra 
man svetima” (95 psl.). Tačiau 
jis norėtų, kad atsivertų žemė ir 
jį prarytų su visa kankinančia 
praeitimi ir neramia dabartimi. 
Dramos įtampos viršūnė yra pa
skutiniai desperatiški Čičinsko 
žodžiai: “Puota baigta. Linksmy
bės išgaravo. O kas toliau? 
Laukti, kol vėl kažkas tavęs ap- 
člupinėt atsidangins? Ir vėl pra
dėti žaismą? Vėl gąsdinti apgau
le? Tokia tavo tranki šlovė, Či
činskai. Toksai tavo prakeiktas 
garsas, bajorėli: šmėkla, nelaba
sis — kraujo dėmė. Tokį tave 
liežuviai ir plunksnagraužiai su
tvėrė ir tartum kaliausę istori
jos palėpėje pakorė — svieto 
siaubui ir linksmybei. O! Var
ge! Kaip sunku net tokios šlo
vės atsisakyt. Praradęs ją, ne
tenki visko. Dingsta tavo vardas 
— tuščia vieta lieki. Tartum ne
būta. Surikti “Veto!” sau pa
čiam. Lengviau kitam jį sviesti 
į akis. (...) Uždarykit mane .. . 
užrakinkit. Vinimis užkalkit. .. 
akmenimis užmūrykit... Už
mirškit mano vardą . . Palikit 
mane nakties tamsoj ir užmarš
ties ramybėj . .. Neužmirškit 
užmiršt” (100-101 psl.).

Taigi atrodo, kad K. Ostraus
kas norėjo atskleisti nedorėlio 
ir išdaviko vidinę dramą, jo tra
gizmą. Tačiau šie motyvai išryš
kėjo tik pačioje veikalo pabai
goje, o visa ankstesnė tamsi bu
taforija tebuvo tuščiaviduris 
vaidinimas, moderniosios sce
nos eksperimentai. Vaidinimą 
gaivino šmaikštūs sąmojai, pa
radoksiniai kalambūrai, neven
giant nei gausių vulgarizmų, 
nei lengvai lietuviškais žodžiais 
pakeičiamų barbarizmų. Gerai, 
kad K. Ostrauskas šiame veika
le jau atsisakė tokių nesąmonių, 
kuriomis buvo ataustos ekspe
rimentinės dramos “Gyveno 
kartą senelis ir senelė”, “Kvar
tetas”, “Metaū”.

Kostas Ostrauskas, ČIČINSKAS. 
Išleido Algimanto Mackaus Kny
gų Leidimo Fondas Čikagoje, 
1977 m. Aplankas dail. V. O. Vir- 
kau. 104 psl. Kaina $5.00.

dynas toks ribotas ir neįvairus. 
Trisdešimt su viršum turimų 
šeštadienių mokslo metais te
įstengia įdiegti vos minimumą, 
kuris gal ir būtų didesnis, jei 
tik ir tebūtų ribojamas! geru 
lietuvių ■ kalbos išmokymu. Ta
čiau į trumpą šeštadienio kelių 
valandų darbą įterpus eilę (tie
sa, svarbių ir būtinų dalykų) ki
tų pamokų, gaunama tik visko 
po truputį ir nieko neužgriebia
ma giliau.

Visi nori tik gero mokyklai ir 
mokinukui, bet ribotas laikas 
leidžia tenkintis tik trupiniais. 
Pridėtinės penktadienių vaka
rais ir sekmadienių rytmečiais 
pamokos, aišku, padėtį pagerin
tų, tačiau esant realistu, galima 
jausti, kad toks planas vargiai 
ar galės būti įgyvendintas. 
Gerbtini visi, kurie laukia ste
buklų iš šeštadieninių mokyklų, 
bet ar yra rimto pagrindo to
kiam šviesiam optimizmui?

Atsiųsta paminėti
Pranas Manelis, KRISTUS IR EU

CHARISTIJA. Dievo veikla išgany
mo istorijoje. Kalbą tikrino Petras 
Balčiūnas, įrašus piešė Telesforas 
Valius. 380 psl., kietais viršeliais. 
Kaina $7. Išleido “Krikščionis gyve
nime” 1977 m. knygų serijos 15 nr. 
Įsigyti galima “Krikščionis gyveni
me” administracijoje, P.O. Box 608, 
Putnam, Conn., USA.

LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJA, 
IV dalis. Istorijos vadovėlis lituanis
tinių mokyklų XII skyriui arba VIII 
klasei. Redagavo Vincentas Liulevi- 
čius. 228 psl., kietais viršeliais. Kai
na $5. Išleido JAV LB švietimo tary
ba 1977 m. Čikagoje su finansine 
JAV Lietuvių Fondo parama. Gau
namas pas Antaną Kareivą, 7030 So. 
Rockwell St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Dr. Andis Kaulins, THE BALTIC: 
ORIGIN OF THE INDO-EUROPE
AN LANGUAGES AND PEOPLES. 
An Inquiry Into the History of Man
kind And its Languages. 98 mašin
raščio puslapiai, spausti ofsetu, 
minkštuose viršeliuose. Kaina nepa
žymėta. Spausdinta 1977 m. V. Vo
kietijoje. Autoriaus adresas: Dr. An
dis Kaulins, University of Kiel Hoch- 
haus (Zr. 1004), Olshausenerstr. 40- 
60, W. Germany.

AIDAI nr. 7, 1977. Straipsniai: 
Antanas Paškus, Vakarietiškas žmo
gus išlaisvinimų sūkuryje; M. G. 
Slavėnienė, Duerrenmatto grotesko 
teatras; Antanas Rubšys, Istorinis 
Jėzus ir tikėjimo Kristus; Harold 
Haydn, Kazys Varnelis ir jo kūry
ba; Putinas, Nuvainikuotoji vaidilu
tė; Juozas Vaišnora, MIC, Jurgio 
Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo 
sostą. Kultūrinė kronika, knygų re
cenzijos, iliustracijos (Varnelio kū
rybos).
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□ KULT]BĖJĘ VEIKLOJE
N. P. MARIJOS SESELIŲ RE- KAUNE IR VILNIUJE koncerta-

MĖJŲ sąskrydyje Putname, Conn., 
paskaitą “Arkiv. J. Matulaičio šven
tumas, mes ir jo beatifikacijos by
la” skaitė kun. St. Yla. Dviejų dalių 
koncertinę programą atliko mont- 
realietė sol. G. Capkauskienė su 
bostoniečių pianistu Edmundu S. Ci
bu. Pirmojoj daly skambėjo religi
niai kūriniai: St. Gailevičiaus “O 
Kristau”, G. Gudauskienės “Viešpa
ties pasaulis”, W. A. Mocarto mo
tetas “Exultate, jubilate”. Lietuviš
kų giesmių teksto autoriai — kun. 
St. Yla ir B. Brazdžionis. Antroji 
dalis buvo skirta lietuvių kompozi
torių dainoms: V. Jakubėno “Mėly
niem varpeliam”, V. Kuprevičiaus 
“Lopšinei”, J. Gaidelio “Poetui”, G. 
Gudauskienės “Gintarėliui”, B. Bud- 
riūno “Išdykusiam rudenėliui”, šiom 
dainom jie yra panaudoję poetų B. 
Buivydaitės, S. Seniūnienės, P. Lem- 
berto, L. Andriekaus, K. Grigaity- 
tės eilėraščius. Koncertą, susilau
kusį apie 150 dalyvių, sopranas G. 
Capkauskienė užbaigė L. Delibes 
operos “Lakme” arija “Varpeliai”.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAU
GIJAI, mininčiai savo veiklos dvi
dešimtmetį, jos narys kun. dr. Juo
zas Prunskis parūpino $1000. Ši su
ma bus panaudota premijai, kuri 
bus paskirta už geriausią moksli
nę Lietuvos istorijos monografiją. 
Temą pasirenka patys konkurso da
lyviai iš betkurio Lietuvos istorijos 
laikotarpio. Monografija turi būti 
pagrįsta šaltiniais bei moksline li
teratūra, parašyta lietuvių kalba. 
Apimtis — 150-200 mašinraščio pus
lapių su tuščiu vienos eilutės tar
pu. Monografijas reikia atsiųsti iki 
1978 m. gegužės 1 d. Lietuvių Isto
rijos Draugijai, 6547 So. Washte
naw Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Jos pasirašomos slapyvardžiais, at
skirame užklijuotame voke pride
dant autorių vardus bei pavardes, 
adresus, telefoną.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI šim
tąjį O. V. Milašiaus gimtadienį pami
nėjo spalio 23 d. Sydnėjaus lietuvių 
klube. Sceną -puošė dail. Vlado Meš
kėno sukurtas velionies sukaktuvi
ninko portretas. Minėjimas pradė
tas O. V. Milašiaus eilėraščiu “Lie
tuva”, įdeklamuotu juostelėn akto
riaus Pauliaus Rūtenio. Deklamaci
jos įrašui foną suteikė šiai progai 
parinkta muzika. Paskaitą apie O. V. 
Milašiaus kūrybą, atnešusią jam 
tarptautinį pripažinimą, skaitė Vin
cas Kazokas. Po paskaitos P. Rūte
nis, D. Labutytė- Bieri, M. Karpavi- 
čienė ir O. Maksvytienė atliko O. V. 
Milašiaus poemą “Lemuelio išpažin
tis”. Abu minėjime skaitytus kūri
nius lietuvių kalbon yra išvertęs ra
šytojas Antanas Vaičiulaitis.

“DIRVOS” NOVELĖS KONKUR
SO vertintojų komisija, kurią Kleve- 
lande sudarė Aurelija Balašaitienė, 
dr. Danguolė Tamulionytė ir Vacys 
Kavaliūnas, mecenato Simo Kaše- 
lionio $600 premiją vienbalsiai pa
skyrė Kryptomerijos slapyvardžiu 
pasirašiusiam autoriui už novelę 
‘‘Susitikimas”. Atplėšus voką, paaiš
kėjo, kad premijuoto “Susitikimo” 
autorė yra Marija Tūbelytė - Kuhl
mann, gyvenanti Taiwane, laisvojoje 
Kinijoje. Konkursui buvo gauta 12 
novelių. Vertintojai, be M. Tūbely- 
tės-Kuhlmann kūrinio, rekomendavo 
“Dirvoje” atspausdinti dvi noveles: 
Dainos — “Kryžius vasaros naktį” 
ir Juliaus — “Kelionė į Marčiupį”.

ČIKAGOS FILHARMONIJOS OR
KESTRAS, diriguojamas F. Lewiso, 
paskelbė penkių koncertų ciklą šių 
metų pabaigoje ir sekančių pradžio
je. Koncertai rengiami akustiniu po
žiūriu puikioje “The Auditorium 
Theatre” salėje. Mocarto muzikai 
skirtame koncerte 1978 m. sausio 7, 
šeštadienį, 8 v.v., dalyvaus jaunasis 
Čikagos lietuvių pianistas Manigir- 
das Motekaitis. Jis atliks koncertą 
fortepijonui nr. 21 (C Major, K. 
467). Teatro adresas: 70 East Con
gress Parkway.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA savo metiniame pobū
vyje Klevelando lietuvių namuose 
spalio 29 d. įteikė dvi tūkstančio 
dolerių premijas. XXI kultūrinė 
draugijos premija buvo paskirta pa
sižymėjusiam sporto darbuotojui 
Algirdui Biclskui. Antroji premija 
iš a.a. dr. Dominikos Kesiūnaitės 
fondo teko etniniam Kento universi
teto skyriui, kurį suorganizavo da
bartinis jo vadovas prof. dr. J. Ca- 
dzow. Skyrius yra sutelkęs daug lie
tuviškos medžiagos. Rockefellerio 
fondas baltiečių medžiagos rinkimui 
bei katalogizavimui paskyrė $35.000. 
šių lėšų dėka bus pasamdytas perso
nalas lietuvių, latvių, estų ir suomių 
archyvams tvarkyti. Tų archyvų ko
ordinatore prof. dr. J. Cadzow pasi
rinko Audronę Tamošiūnaitę. Ji yra 
gimusi Vokietijoje, baigusi Marijos 
gimnaziją Čikagoje, Lojalos univer
sitete gavusi magistrės laipsnį iš 
naujųjų laikų Europos istorijos. 
Naujoji baltiečių archyvo vadovė da
lyvavo minėtame Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos baliuje Klevelande.

ČIKAGOS MOKSLO IR PRAMO
NĖS MUZĖJUJE lapkričio 8-30 d.d. 
vykusioje parodoje su vienu savo 
ofortu dalyvavo dail. Giedrė Žum- 
bakienė. Grafikos darbai šiai paro
dai buvo atrinkti specialios komisi
jos. Į konkursinę apžiūrą įsijungė 
apie 300 Čikagoje bei jo apylinkė
se gyvenančių dailininkų, o parodon 
pateko tik 71. 

vo Italijos Santa Cecilia akademi
jos choras, įsteigtas beveik prieš 70 
metų. Abiejuose koncertuose pa
grindinis dėmesys teko XVI š. kom- 
poz. G. Palestrinos kūriniams, papil
dytiems choro vadovo D. Bartolu- 
čio sukurtomis dainomis.

JONO AVYŽIAUS kūrybos vaka
rus Vilniaus aktorių namuose suren
gė Vilniaus teatro aktorius A. Bru
žas. Jis skaitė ištraukas iš J. Avy
žiaus romanų “Į stiklo kalną”, “Kai
mas kryžkelėje”, “Sodybų tuštėjimo 
metas”, kelis fragmentus iš naujojo 
romano “Chameleono spalvos”.
PENKTASIS TARPTAUTINIS 

VARGONŲ muzikos festivalis Vil
niuje šiemet susilaukė dešimties 
koncertų. Be lietuvių vargonininkų 
B. Vasiliausko, G. Lukštaitės, susir
gusią N. Dainienę pakeitusio G. 
Kviklio, festivalin buvo pakviesti: 
latvis O. Cintinis, estas R. Usvelis, 
maskviečiai O. Jančenka ir S. Džiu- 
ras, vokietis A. Veberzinke, šveica
ras G. Bove, prancūzas R. Rožje. 
Pirmoji festivalio dalis buvo skirta 
vėlyviesiems J. S. Bacho kūriniams, 
kurių koncertuose atlikta net 40, 
nors nevisi jie priklausė minėtam 
laikotarpiui. Antrojoje dalyje skam
bėjo dabartinių 26-ių įvairių tauty
bių kompozitorių 38-ni kūriniai. Lie
tuviams atstovavo G. Kuprevičiaus 
“Borobuduro” sonata, kuriai įkvėpi
mą yra davęs architektūrinis VIII š. 
paminklas Indonezijoje, Javos salo
je, atspindintis dvasinį žmogaus to
bulėjimą. Festivalyje taipgi buvo at
likta R. žigaičio kantata “Klestėk, 
mūsų Vilniau” chorui ir vargonams, 
miniatiūrų ciklą tęsiantis T. Ma- 
kačino “Preliudas”, O. Balakausko 
“Sonata”. Vilniaus vargonų muzikos 
festivaliai buvo pradėti rengti 1968 
m. Vilniaus filharmonijos ir vargo
nų virtuozo Leopoldo Digrio inicia
tyva.

KAUNO PERKŪNO NAME yra 
sutelkti XV-XVIII š. senosios buiti
nės bei dekoratyvinės keramikos, 
koklių, čerpių, plytų pavyzdžiai, šį 
didžiulį praeities lobį sukaupė archi
tektas K. Mekas, kai buvo restauruo
jamas Kauno senamiestis, pertvar
koma jo teritorija.

MOKSLEIVIŲ POEZIJOS KON
KURSĄ “Rudens posmai” Šiauliuo
se surengė šio miesto literatų sek
si ja su Lietuvos Knygų Bičiulių 
Draugijos vietiniu skyrium. Baigmi
niame vakare savo eilėraščius skai
tė konkurso laureatės A. Jonaitytė, 
V. Bieįinytė, G. Krasauskaitė. Pro
gramą sava kūryba papildė šiaulie
čiai literatai J. Gabriūnaitė, J. Jo- 
vaišaitė ir B. Puzinas. Dramos teat
ro aktoriai atliko specialią sceninę 
kompoziciją, panaudodami buvusių 
šiauliečių J. Janonio ir J. Krikščiū- 
no-Jovaro eilėraščius. Vakarą užbai
gė mokyklų saviveiklininkų pasiro
dymas. Nutarta “Rudens posmų” 
konkursą padaryti tradiciniu rengi
niu.

NAUJĄ PROGRAMĄ Vilniaus 
sporto rūmuose spalio 23 d. atliko 
pučiamųjų orkestras “Trimitas” su 
savo vadovu ir vyr. dirigentu M. Ta
mošiūnu. Visą pirmąją koncerto da
lį užpildė M. Tamošiūno oratorija 
“Ugnies užkalbėjimas”. Jos teksto 
autorius — B. Sriubas. Oratoriją 
jungia taika, kurios reikia žmogui, 
žvėriui, paukščiui, gėlei. Jos atliki
me dalyvavo estrados solistai J. Miš
čiukaitė, O. Valiukevičiūtė, V. Mali
nauskas, chorą pakeitusi A. Zabo- 
taitės trijulė, B. Moisejevo vadovau
jama choreografinė grupė. Antroji 
koncerto dalis buvo skirta estradi
nei muzikai, prie kurios įvairumo 
daug prisidėjo gabūs aranžuotojai J. 
Ciechanovičius ir G. Balutis. Kon
certo dalyviams ypač patiko sol. V. 
Malinausko atliekama T. Makačino 
daina “Sodo vyšnia”.

VILNIAUS DRAMOS TAETRAS 
vokiečiams Weimare nuvežė tris sa
vo spektaklius — J. Grušo “Cirką”, 
A. Laurinčiuko “Neapykantos spal
vą”, F. Dostojevskio pjesę “Stepan
čikovo dvaras ir jo gyventojai”. Tuo 
pačiu metu R. Vokietijoje gastrolia
vo du vilniečiai — smuikininkas Eu
genijus Paulauskas ir pianistas Dai
nius Trinkūnas. Dvylika sonatų va
karų jiedu surengė Dresdene, Hallė- 
je, Erfurte, Weimare, Leipcige, 
Karlsmarkstadte, Magdeburge, Blan- 
kenburge. Juose skambėjo.G. Hėge
lio, F. Veračinio, J. Brahmso, C. De
bussy, E. Griego, J. Gruodžio, V. 
Laurušo kūriniai. Dviejuose koncer
tuose E. Paulauskui talkino kameri
nis Tclemanno vardo orkestras.

LIAUDIES MENO DRAUGIJA sa
vo salone Vilniuje surengė A. Baro
nienės mezginių ir A. Matukyno ra
go bei metalo dirbinių parodą. Vil
niečius žavėjo staltiesėlių rinkiniai, 
vakariniai drabužiai, skaros, iš ra
go padaryti suvenyrai, taurės, pyp
kės, moteriški papuošalai.

JONO AVYŽIAUS ROMANĄ “So
dybų tuštėjimo metas” 15.000 egz. 
tiražu išleido Bukarešto leidykla 
“Univers”. Rumunų kalbon jį išver
tė Mirča Spiridonanus ir Ina Leką.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME
NO DRAUGIJOS salone įvykusi me
ninių nuotraukų paroda vilniečius 
supažindino su gudų fotografais. Pa
rodoje dalyvavo 32 “Minsko” foto- 
klubo atstovai su beveik 90 nuotrau
kų. Jose buvo užfiksuoti Gudijos 
peizažai, dabartinė architektūra, žy
mieji žmonės. V. Kst.
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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. Tek 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

Sf- Toron,°- °nt • Tel. 532-3400

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 13' milijonų
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų....... 8!4%

Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1

= pensijų ir namų s-tas.....
= taupomąsias s-tas.............
= depozitų-čekių s-tas

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines ........................

..... 9% 
....7% 
..... 6%

..914% 
.914%

Sekmadieniais 9.30-1 E Investacines ............  .... ....10%
Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

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

1000 College St. • LE 1-3074 • Say. 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
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas'pristatymas •

Telefonas 535-1258

Sula SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage. ,?9\Br°ek. ,0 7 (tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Simnn ę television
LJvl f kv/f Savininkas — V. S1M1NKEVIČIUS

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

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

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

Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į 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.)
Jungtinėms Tautoms priklau

santi Tarptautinė Darbo Orga
nizacija Ženevoje paskelbė 
1976 m. streikų duomenis. Pir
moje vietoje visame pasaulyje 
tada buvo Kanada. Padalinus 
dėl streikų prarastas darbo die
nas, kiekvienam dirbančiam ka
nadiečiui teko po 2,7 dienos. 
Nuo šio rekordo atsiliko net ir 
italai su 2,2 dienos, o Australi
jos darbininkams teko po 1,5 
dienos. Vienos darbo dienos 
nuostoliai kiekvienam dirban
čiajam buvo pasiekti Suomijoje, 
Airijoje, N. Zelandijoje ir JAV, 
mažiau kaip pusės 'dienos — Da
nijoje, Prancūzijoje, Japonijoje 
ir Britanijoje.

čiams, kurie gyvena į šiaurę 
nuo French upės. Jie ir toliau 
už automobilių registraciją mo
kės tik po $10. Ši nuolaida daro
ma dėl brangesnio automobilių 
išlaikymo šaltame ore, augštes- 
nių benzino kainų, kurias padik
tuoja benzino pristatymas į On
tario šiaurę.

Ekonominei Ontario tarybai 
paruoštame pranešime Toronto 
York universiteto ekonomikos 
prof. J. Buttrickas pasiūlė padi
dinti mokslapinigius studen
tams universitetuose ir kolegi
jose. šiais mokslo metais moks- 
lapinigių vidurkis Ontario uni
versitetuose yra $770, kolegijo
se — $325. Prof. J. Buttricko 
duomenimis, universitetuose

RŪTA- LAIMA KRIAUČIŪNAITĖ, 
Justo ir Laimos Kriaučiūnų dukra, 
š.m. rugsėjo mėnesį baigusi gailes-

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

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko.

BLOOR-SHAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas rūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas.

Demonstracijas Toronto rotu
šės aikštėje surengė ateiviai iš 
Indijos ir Pietryčių Azijos, pro
testuodami prieš Toronte pasi
reiškianti rasizmą, kelių asme
nų, daugiausia pakistaniečių, su
mušimą. Demonstrantams tal
kon atėjo maoistinio sparno ka
nadiečių kompartija, savo pla
katais apkaltinusi vyriausybę ir 
spaudą sąmoningu rasizmo kurs
tymu ir raginusi demonstrantus 
imtis atitinkamo atkirčio savo 
jėgomis. Tokiai kiršinančiai 
taktikai demonstrantai neprita
rė. Nuo atviro susikirtimo su 
neprašytais talkininkais komu
nistais juos išgelbėjo policija, 
savo gretomis atskyrusi abi gru
pes. Toks grupelės komunistų 
Įsikišimas liudija jų beviltiškas 
pastangas kiekvieną nepakantos 
reiškinį panaudoti savo tiks
lams.

Kanados užsienio reikalų min. 
D. Jamiesonas pranešė Irako 
ambasados diplomato T. A. Al 
Chailo ištrėmimą rugsėjo mėn. 
Oficialia priežastimi nurodomi 
nediplomatiški jo veiksmai. 
Spaudoje buvo rašyta, kad Ira
ko ambasados pareigūnai ap
gaulingais pažadais vilioja Ka
nadoje gyvenančius kurdus grįž
ti į Iraką. Nors jiems žadama 
laisvė ir geros gyvenimo sąly
gos, grįžusieji tuojau pat atsi
duria kalėjimuose. Irako kurdai 
jau ištisus dešimtmečius kovoja 
už savo krašto nepriklausomy
bę. Į Š. Ameriką jie yra atvykę 
kaip politiniai pabėgėliai.

Ontario susisiekimo ministeri
ja paskelbė automobilių regist
racijos pabranginimą nuo š.m. 
gruodžio 1 d. Mokestis už 1978 
m. registracijos prieklijas nu
merių plokštėms padidinamas: 
8 cilinderių automobiliams — 
nuo $40 iki $60, šešių cilinderių 
— nuo $30 iki $45, keturių .— 
nuo $23 iki $30. Vienintelė iš
imtis paliekama tiems ontarie-

yra 150.000 studentų, kolegijo
se — 55.000. Jis daro išvadą, 
kad net 10% šių studentų, dau
giausia merginų, negaus darbo 
savo specialybėje, užbaigę studi
jas. Kasmet į augštąsias mokyk
las ateina vis daugiau abiturien
tų, o su jų skaičiaus didėjimu 
auga ir finansinė valdžios para
ma, kuri gali pasidaryti nepake
liama našta. 1973-74 mokslo 
metais Kanados federacinė ir 
provincinė vyriausybės bei 
miestų savivaldybės augšto- 
sioms mokykloms išleido $750 
milijonų — maždaug po $3.000 
kiekvienam studentui. Surinkti 
mokslapinigiai padengia tik 17 
% visų išlaidų. Prof. J. Buttric
kas nori, kad mokslapinigių di
dinimas būtų paliktas universi
tetų bei kolegijų nuožiūrai ir 
kad vyriausybė pradėtų mažinti 
mokamas pašalpas. Drastiškas 
mokslapinigių padidinimas, be 
abejonės, sumažintų studentų 
skaičių, bet jis daugiausia pa
liestų neturtingų šeimų vaikus, 
kurių eilėse yra talentingų jau
nuolių. Daugeliui jų būtų už
kirstas kelias į augštąjį mokslą. 
Prof. J. Buttricko pasiūlymas 
parūpinti stipendijas 10% ga
bių studentų, nepaisant jų fi
nansinės būklės, problemos pil
nai neišspręstų. Talentingi tur
tingų šeimų vaikai tada vistiek 
išstumtų iš augštųjų mokyklų 
dalį neturtingųjų talentų, kurių 
vietos tektų talento neturin
tiems turtuolių vaikams. Į šį 
klausimą dėmesį atkreipė dien
raštis “The Toronto Star". At
rodo, žymiai tikslesnis kelias, 
mažinant studentų skaičių augš- 
tosiose mokyklose, būtų įvedi
mas konkursinių egzaminų. Ta
da į jas patektų tik gabiausieji, 
o stokojantys gabumų galėtų 
būti nukreipti į profesines mo
kyklas. Tokiu būdu būtų galima 
reguliuoti švietimo išlaidas, iš
vengiant perdidelio mokslapini
gių didinimo.

tingųjų seserų mokyklą labai gerais 
pažymiais. Už tai gavo garbės pažy
mėjimą ir piniginę dovaną. Metus 
padirbėjusi, numato toliau gilintis 
medicinoje. Yra lankiusi šeštadieni
nę lietuvių mokyklą, baleto ir muzi
kos (pianino 10 metų) studiją. Gerai 
kalba lietuviškai, prenumeruoja “T. 
Žiburius”

JOLANDA-ONA SAKAITĖ, šiais me
tais baigusi filosofijos mokslus Mc 
Master universitete. Ji yra baigusi 
St. Mary’s gimnaziją ir 10 skyrių 
Vysk. M. Valančiaus šeštadieninėje 
mokykloje. Dalyvauja skaučių orga
nizacijoje ir Hamiltono mergaičių 
chore “Aidas”. Sekančiais metais ža
da tęsti studijas toliau.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Vilniuje iškilmingai buvo sutikti 
“Žalgirio” futbolininkai, sekantį se
zoną išsikovoję teisę žaisti pirmojo
je lygoje. Pagerbutvės jiems buvo 
surengtos lapkričio 11 d. “Sporto” 
viešbutyje. Vyr. treneriui B. Zelke- 
vičiui ir treneriui S. Rameliui už 
gerą komandos paruošimą šiam se
zonui įteikti nusipelniusių Lietuvos 
trenerių žymenys. Aikštėje “Žalgi
rio” komandai vadovauja jos kapi
tonas B. Latoža. Kartu su žalgirie
čiais į pirmąją lygą perėjo Krasno
dar© “Kubanės” ir Odesos ASK fut
bolo komandos. Iš pirmosios lygos 
antrojon buvo išstumti Krivoj Rogo 
“Krivabaso”, Permės “Zvezda” ir 
Kazanės “Rubino” futbolininkai, šį 
sezoną antrosios lygos pirmojoje 
zonoje, be Vilniaus “Žalgirio”, ne
blogai žaidė ir Klaipėdos “Atlan
tas”. Dvidešimt vienos komandos są
raše jis išsikovojo V vietą, surinkęs 
50 taškų. Silpniausia buvo Briansko 
“Dinamo” vienuolikė, pirmenybes 
užbaigusi tik su 17 taškų. Antroji 
vieta teko Smolensko “Iskrai”, ku
rios susitikimas su “Žalgiriu” Vil
niuje sukėlė visame pasaulyje nu
skambėjusias žiūrovų riaušes. Pir
menybių lentelėje žalgiriečiai iskrie- 
čius pralenkė 10 taškų, įrodydami 
aiškų savo pranašumą.

Lietuvos futbolo pirmenybes lai
mėjo Šiaulių “Statybininkas”, su
rinkęs 21 tašką. Antroji vieta teko 
Kauno “Kelininko” komandai su 18

šia proga buvo įteikti žymenys ir 
dovanos turnyro laimėtojams, kurie 
išsirikiavo sekančiai: I Eugenijus 
'Kuchalskis, II Petras Paukštys, III 
dr. Juozas Sungaila. Taliau sekė Vik
toras Paukštys, Petras Stauskas ir 
Antanas Giniotis. Vakaro metu buvo 
platinamas 1977 m. sezono informa
cinis veiklos leidinys, kurį paruošė 
ir išleido klubo valdyba.

Klubo pirmininkas padėkojo vi
siems už bendradarbiavimą ir palin
kėjo gero poilsio, kad 1978 m. sezo
nas būtų dar sėkmingesnis. Baigiant 
programą, valdybos nariams buvo 
padarytas nuoširdus mostas: golfi- 
ninkės ponios kiekvienam atlapan 
įsegė po gėlę ir klubo narių vardu 
įteikė dovanas už gerą darbą klubo 
labui.

Klubo valdyba dėkojo visiems už 
talką šį balių organizuojant. Ypatin
ga padėka priklauso mūsų ponioms 
už skanius tortus ir pyragus.

Dalyvis
AUŠROS ŽINIOS

Krepšinis. Lapkričio 20 d. Prisikė
limo parapijos salėje žaidė vyrų 
'krepšinio komanda su latvių Hawks. 
Šį kartą mūsų vyrai pradėjo gana 
silpnai. Vėliau pasistengė, bet galu
tinai pralaimėjo 105:119. Mūsų ko
mandai laimėjo taškus: L. Rautinš 
61, A. Valickis 14, S. Grigonis 11, A. 
Stankus ir E. Punkris po 7 ir A. 
Šlekys 5.

Numatytų žaidynių lapkričio 27 ir 
gruodžio 4 d. nebus dėl įvairių tech
niškų aplinkybių. V. M.

Ateitininkų žinios
Bendros ateitininkų 'Kūčios įvyks 

gruodžio 11 d. didžiojoje Prisikėlimo 
par. salėje. Reikia iš anksto žinoti, 
kiek paruošti maisto, todėl visi pra
šomi užsiregistruoti kiek galint grei
čiau pas O. Girdauskienę tel 536- 
4537, G. Kaknevičienę tel. 532-6760, 
B. Čepaitienę tel. 621-2343.

Vyr. moksleivių rengiamos reko
lekcijos — susikaupimo savaitgalis 
įvyks gruodžio 2-4 d.d. Sharon, Ont. 
vienuolyne. Rekolekcijas ves kun. 
A. Saulaitis, SJ, ir sės. Igne. Gali 
dalyvauti ne tik ateitininkai. Prašo
me tuoj pat užsiregistruoti pas Rū
tą Girdauskaitę tel. 536-4537.

“Ateities” administracija prašo 
pratęsti ateinančių metų prenume
ratą dar prieš Kalėdas. Taip pat jei
gu kas nors dar yra skolingi už pra
ėjusius metus, prašomi atsilyginti.

Vyr. moksleivių ideologiniai kur
sai bus Dainavoje Kalėdų atostogų 
metu. Kursai rengiami XI-XIII sky
riaus mokiniams. Iš Toronto ruošia
si vykti grupė moksleivių.

“Džiaukimės gyvenimu” — yra šių 
metų Toronto moksleivių kuopos 
šūkis.

Skautų veikla
• Gruodžio 4 d., 4 v.p.p., Lietuvių 

Namuose — sktn. Stepo Kairio mu
zikinio vieneto “Dešimtmečio popie
tė”. Kviečiami vadovai-vės, skautai- 
tės, akademikai-kės ir visi tautie- 
čiai-tės. Programoje — kanklės, bir
bynės, skudučiai, deklamacijos, lo
terija, kavutė.

• “Mūsų sikautybei” apžvalgą apie 
Londono vietininkiją atsiuntė v.s. 
L. Eimantas. Ačiū jam. Laukiam ki
tų. Apie Niagaros pusiasalio skau- 
tus-tes rašo s. P. Balsas, apie Ročes- 
terį — s. V. Žmuidzinas. Visais šios 
knygos reikalais kreiptis į v.s. Č. 
Senkevičių, 40 Burrows Ave, Isling
ton, Ont.

• Gruodžio 11 d., 11 v.r., skautų 
būkle bendras “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vadovų-vių pasitarimas 
Kūčių reikalu, č. S.

NETOLI PRISIKĖLIMO parapijos šventovės keturbutis. Gražūs, 
erdvūs butai po 4 kambarius. Alyva šildomas. Keturi garažai. Nedi
delis {mokėjimas ir viena atvira skola.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

MISSISSAUGA, prabangus vienaan«^J —. A §ęlio sklypo, 4 mie
gamųjų; 3 modernios "jį U O _„xilIiai. Prašoma kaina tik 
$89.000. Vertas daiP ** " uL

QUEEN-CALENDER, atskiras plytųA ^3 augštus; 3 mo
dernios virtuvės ir prauskiU Stovyje su visais įrengimais. 
Testamentinis palikių, p uk $55.000.

INDIAN RD. — ARTI BLOOR, atskiras mūrinis namas, 3 augštai, 4- 
kambariai pirmame augšte; labai gerame stovyje; privatus įvažiavi
mas, dvigubas garažas. Įmokėti apie $25.000.

VARSITY-DUNDAS, 6 kambariai, su užbaigtu rūsiu; namas apie 18 
metų senumo, modernus, su privačiu įvažiavimu, įmokėti tik $8.000.
WESTON RD.-EGLINTON, naujai atremontuota krautuvė, plius 4 
kambarių butas; gera vieta betkokiam verslui, įmokėti apie $10.000.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas. 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Įmokėti apie $25.000.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis
537-2869

A. Garbenis 
489-1543

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

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

IMA:

914% už asm. paskolas

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 18 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

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

1113 Dundas St. W., — . _ EJEA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario e’* NUOLAIDA

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

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 Skambinti (collect)
Nemokamas įkainojimas Tel. 1 936-4612

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452
taškų, trečioji — Mažeikių “Atmos
ferai” taip pat su 18, ketvirtoji — 
Alytaus “Dainavai” su 17, penktoji 
■— Kėdainių “Nevėžiui” su 14 taškų.

Sovietų Sąjungos krepšinio rink
tinėje, viešinčioje JAV, žaidžia kau
nietis S. Jovaiša. Jis neblogai pasi
rodė šios rinktinės susitikime su 
“Atletikos” komanda Los Angeles 
mieste, kurį 93:84 rezultatu laimėjo 
amerikiečiai.

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubo 1977 

m. sezono užbaigos balius lapkričio 
19 d. Prisikėlimo parapijos Parodų 
salėje praėjo labai pakilioje nuotai
koje. Svečių ir golfininkų susirinko 
netoli šimto. Aloyzas Kuolas sklan
džiai pravedė humoru paįvairintą 
programą, o inž. Petras Stauskas pri
statė iškiliuosius klubo golfininkus.

COMMERCE REAL ESTATE Ltd.
894 St. Clair Ave.W.

EGLINTON-MARLEE $15.000 įmokėti, mūro atskiras, 20 metų se
numo, 3 butų namas. Butas po 2 miegamuosius ir du garažus. Lieka 
viena skola. Skubus pardavimas, žema kaina.
BARRIE, 3.000 įmokėti. Priekis prie didelės gražios upės, 10 akrų 
dirbamos žemės. Leidimas pastatams statyti.
HIGH PARK AVE, prie pat Bloor gatvės, $30.000 įmokėti. Atski
ras mūro namas, 8 kambarių. Geras investavimas.
JIEŠKAU gero dviejų butų su balkonais namo.
KAS NORĖTŲ GAUTI $40.000 I ar II paskolą (mortgičių) ant ne
kilnojamo turto?

J. KUDABA
Telefonas 653-3225, namų 783-2105

®attabiati Art ^Memorials ;Etb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Louis Temperate — oficialus skulptorius —

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 
Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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.



TORONTO
Verslininko parama organi

zacijoms. Norėdama išreikšti 
padėką Toronto ir apylinkių 
lietuvių klientūrai už pasitikė
jimą draudos reikalų sutvarky
me, Valterio V. Dauginio agen
tūra paskyrė dalį savo pajamų 
iš lietuvių visuomenės šiems 
organizaciniams vienetams: Lie
tuvių evangelikų liut. Išgany
tojo parapijai $200, Lietuvos 
Kankinių parapijai $200, Prisi
kėlimo parapijai $200, tautinių 
šokių vienetui “Atžalynas” 
$100, “Gintaro” ansambliui 
$100, “Varpo” chorui $50, “Vo
lungei” $50, Stp. Kairio muziki
niam vienetui $50, Lietuvių 
Skautijos Fondui $50, “Romu
vai” $50, Maironio mokyklai 
$50, ateitininkams $50, Kana
dos Liet. Jaunimo Sąjungai 
$50, sporto klubui “Aušra” $50, 
sporto klubui “Vytis” $50, 
ŠALFASS $50, KLB krašto val
dybai $50, KLB Toronto apy
linkės valdybai $50, “Tėvynės 
prisiminimams” (radijo progra
mai) $50, “Nepriklausomai Lie
tuvai” $50, “Tėviškės Žibu
riams” $50. Iš viso — $1600.

V. Dauginis yra veiklus ne 
tik draudos srityje, bet ir visuo
meniniame gyvenime: L. Bend
ruomenėje, “Atžalyne”, Išga
nytojo parapijoje ir kitur. Kaip 
matome, jis yra ne tik visuome
nės veikėjas, bet ir duosnus 
veiklos rėmėjas. Jam tad pri
klauso visų padėka.

Metinė “Atžalyno” popietė 
lapkričio 27 d. L. Namuose su
silaukė gausių žiūrovų, būtent, 
apie 400 asmenų. Programą at
liko visos trys šokėjų grupės, 
talkinamos dainų trijulės “Va
saros Garsai” (seserys Dovidai- 
tytės ir A. Bliskytė) ir dekla
matorių — E. Macijausko ir E. 
Pargauskaitės. Programoje bu
vo matyti ne tik jau žinomi tra
diciniai tautiniai šokiai, bet ir 
nauji, kaip Vijūras, žekelis, 
Vaikų dyvai. žiūrovai džiaugė
si geru atžalyniečių lygiu, ku
rį jie pasiekė vadovaujant Sil
vijai Martinkutei-Leparskienei. 
Jai šiuo metu talkina šokių mo
kytojos — Vida Javaitė (vaikų 
grupės) Diana Bubulytė (paau
gusių). Vyriausiųjų grupę mo
ko pati sambūrio vadovė. Tau
tiniams šokiams grojo akordeo
nistai Aldona Biskytė ir Ed
vardas Lukošius. Programą 
pranešinėjo Snieguolė Undery- 
tė.

Dainiečių sąskrydis. Toron
to Lietuvių Moterų šalpos 
Grupės “Daina” susirinkime 
lapkričio 2 d. pas narę Br. žio- 
bienę svarstytas pirm. K. Bu- 
tienės sumanymas rengti buvu
sių nuo įsikūrimo (1941 m.) na
rių pobūvį. Jis numatytas 
1978 m. vasario mėn. Nebūtų 
malonu kurią nors aplenkti, be 
to, ir pašto išlaidos dabar augš- 
tokos, todėl tikimasi, kad pačios 
narės, kurios šiuo metu nelan
ko susirinkimų, paskambins 
“D” sekr. L. Pocienei 622-4286 
ir užsiregistruos. Tai labai pa
lengvintų pasiruošimą.

eAteinančiom Kalėdom Vokie
tijoje likusiems seneliams pa
skirstytos dovanos: pavieniams 
po $10, šeimoms — po $20. Do
vanos padidintos dėl valiutos 
pasikeitimo.

Dėkojame Br. žiobienei už 
šiltą susirinkimo priėmimą. Se
kantis susirinkimas įvyks pas 
Petrą Jankaitienę po N. Metų.

M. F. Y.

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS ““"P'
Kt AL I ŪK

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

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

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

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

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

Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Y EACENAS
All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

| Visais kelionių
| reikalais betkur
| pasaulyje skambinti

Į tel. 533-3531
į nuo ll v.r. iki 7 v.v.

Telefonu iš Čikagos: mokslo 
ir kūrybos simpoziumas lapkri
čio 23-27 d.d. praėjo labai sėk
mingai. Visuose renginiuose da
lyvavo daug tautiečių iš Čika
gos ir kitų vietovių. Ypač gau
sus dalyviais buvo literatūros 
vakaras, kuriame premija buvo 
įteikta I. Merui, žydų kilmės 
rašytojui. Taip pat labai daug 
dalyvių susilaukė simpoziumas, 
kurio nariais buvo prof. T. 
Venclova, J. Jurašas, V. Kavo
lis, R. Šilbajoris. Jaunimo posė
dyje taip pat dalyvavo apie 150 
asmenų.

Torontiškis “Gintaro” an
samblis — vyriausioji šokėjų 
grupė, orkestras, mergaičių ok
tetas, mokytojai ir vadovai lap
kričio 19 d. koncertavo Niujor
ke — Kultūros židinio Fondo 
parengime. Programa užtruko 
virš valandos, bet žiūrovams at
rodė pertrumpa. Tai gero įver
tinimo ženklas. Gausūs žiūro
vai (600) šiltai priėmė gintarie- 
čius ir negailėjo katučių. Tai 
buvo bene geriausiai lankytas 
lietuvių renginys Niujorke šį 
rudenį. Po programos kun. 
Paulius Baltakis, OFM, vienuo
lyno vyresnysis, ir Aloyzas Bal
sys Kultūros Židinio Fondo var
du išreiškė padėką programą 
atlikusiem gintariečiam. Pasta
rieji į Niujorką keliavo autobu
su ir tai nakties metu. Teko ko
voti su kelionės nuovargiu. Į 
Torontą gintariečiai grįžo lap
kričio 20, sekmadienio naktį, 
išvargę, bet patenkinti sėkmin
ga išvyka. Sekanti “Gintaro” iš
vyka numatyta pavasarį į Los 
Angeles Kalifornijoje. Prieš tai 
Toronto lietuvių visuomenė tu
rės progos pasigėrėti gintarie- 
čių menu metiniame koncerte 
vasario 25 d. Anapilio salėje.

Viešnia iš Urugvajaus sosti
nės Montevideo dr. Albina Mi
lašiūtė lankėsi Toronte, Hamil
tone ir kitose Kanados bei JAV 
vietovėse. Ji dalyvavo savo dė
dės Br. Milašiaus 50 metų ve
dybinės sukakties iškilmėje Ha
miltone. Lydima E. Dirsienės 
ir Z. Sakalienės, ji aplankė 
Anapilį ir “T. Žiburius”, ku
riuos ji dabar gaus oro paštu. 
Viešnia yra gimusi Urugvaju
je, bet labai gražiai kalba lietu
viškai, nors neturėjo progos 
mokytis lietuviškoje mokyklo
je. Mokslas Urugvajuje yra ne
mokamas, bet lietuviai perdaug 
nesiveržia į mokslus. Yra kele
tas profesionalų, kurių galėtų 
būti daugiau. Dr. A. Milašiūtė 
pradžioje baigė akušerės kursą, 
paskui perėjo į mediciną ir ta
po psichiatre.

KLB Toronto apyl. naujosios 
valdybos posėdis įvyko lapkr. 
29 d. Anapilyje. Posėdžio pa
baigoje buvo pakviesti ir buvu
sios valdybos nariai atsisveiki
nimui.

Toronto lietuvių mokyklos 
taryba, pirmininkaujama kun. 
Aug. Simanavičiaus, posėdyje 
svarstė mokytojų atlyginimo 
klausimą ir gavimą finansinės 
pagalbos iš valdžios.

“The Toronto Sun” dienraš
tis lapkričio 23 d. įdėjo dvi 
nuotraukas, rodančias Kanados 
premjero žmoną Margaritą Niu
jorke privačiame pasilinksmini
me, surengtame tenisininkui 
Vitui Gerulaičiui pagerbti. Vie
noje nuotraukoje matyti Mar
garita, šokanti su V. Gerulai
čiu.

Toronto lietuvių mėgėjų teat
ras “Aitvaras”, vadovaujamas 
Aldonos Dargytės - Byszkevičie- 
nės, lapkričio 27 d. dalyvavo 
dauigiakultūriame teatrų festi
valy ir “Aladdino” teatre suvai
dino St. Pilkos 3 v. komediją 
“Žemės rojus” lietuvių kalba. 
Žiūrovų buvo apie 150.

Į Lietuvos kariuomenės at- 
steigimo sukakties minėjimą 
Sudburyje, Ont., lapkričio 26- 
27 d. savaitgalyje buvo nuva
žiavę torontiečiai šauliai: A. 
Borchertas, St. Jagėla, Vyt. Pe
čiulis ir St. Jokūbaitis. Pasta
rasis skaitė ir paskaitą.

ArChit. Vytautas Petrulis ir 
mokytoja Antonija Petrulienė 
lapkričio 26 d. pakrikštydino 
sūnų Marių - Tomą, Arui bro
liuką. Krikšto apeigos buvo at
liktos naujoje Petrulių reziden
cijoje prie King miestelio. Na
mas, pastatytas pagal savinin
ko planą, vertas dėmesio archi
tektūriniu požiūriu.

Naują buveinę įsigijo A. ir K. 
Rusinai daugiaaugščiame pasta
te Etobicoke priemiestyje. Lap
kričio 26 d. buvo suruoštos jau
kios įkurtuvės. Ta proga šeimos 
bičiuliai naujos buveinės šeimi
ninkams įteikė didelį dail. T. 
Valiaus paveikslą.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms rengė

joms ir viešnioms už tokį jaukų 
mergvakarį ir visas dovanas. 
Jūsų parodytas nuoširdumas 
liks ilgai mano širdyje.

Dėkinga —
Nijolė Čižikaitė-Bredlo

“The Toronto Star” lapkričio 
21 d. laiškų skyriuje buvo iš
spausdintas Al. Stankaus laiš
kas, pasisakąs prieš korespon
dento Mark Gayn rašinį apie 60 
m. rusų revoliucijos skaktį. 
Sovietų pavergtom tautos tai 
nesanti džiaugsmo, o liūde
sio ir pykčio sukaktis. Joms rei
kia ne “herojinių iškilmių”, o 
teisingumo ir laisvo tautų apsi
sprendimo teisės vykdymo pa
gal JT chartą. M. Gayn esą tu
rėtų žvelgti į faktus ir užkal
binti disidentus bei paprastus 
žmones gatvėje.

Baltiečių balius, suruoštas 
spalio 14 d. “Hilton Harbour 
Castle” viešbutyje, kaip rašo 
AABS biuletenis, davė pelno 
$1,200, šios lėšos skiriamos bal
tiečių studijų dienoms rengti 
Toronte 1978 m. pavasarį. Stu
dijų dienas rengia Baltistikos 
Studijoms Puoselėti Draugija.

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

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

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

“Paramos” kredito kooperatyvo 
balansas

spalio mėn. gale pasiekė 18.5 milijonų dolerių. Per š.m. 10 mėn. 
paaugta $4.1 milijonų! Ryšium su “Paramos” 25 metų sukaktim 
išleistas specialus kalendorius ir rengiamas leidinys. Ta proga 
numatoma 1978 m. sausio 28 d. surengti Lietuvių Namuose po

būvį, o metinį susirinkimą sušaukti 1978 m. balandžio 9 d.
Smulkesnės informacijos tais reikalais bus paskelbtos vėliau

“Parama” šiuo metu turi pakankamai pinigų paskoloms ir mort- 
gičiams. Kanados bankai su pasididžiavimu skelbia, kad palūkanas 
už paskolas sumažino nuo 13%% iki 12%%. “Paramos” kredito 
kooperatyvas už paskolas jau daug metų ima tik 9%%. Palyginkit 
žemiau įdėtą lentelę ir atkreipkit dėmesį į tai, kiek “Paramos” 
nariai sutaupo skolindamiesi mūsų kooperatyve.

Paskolos kaina “Paramos”Paskolos Terminas
suma “Paramoje” 9% %, banke 12%% narys sutaupo

$1.000 12 mėn. 68.96 51.08 17.88
4.000 36 mėn. 817.16 586.22 230.94
5.000 60 mėn. 1.748.80 1.197.64 551.16

TAUPYK IR SKOLINKIS “PARAMOJE”!

Lietuviška’ 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

2899 Bloor St’. W., prie Prince Edwa rd 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

Vyresniosios Montrealio skautės pas dail. Tamošaičius" Kingstone, Ont., iš
kylos metu. Pirmoje eilėje iš kairės: L. Jonelytė, K. Kličiūtė, K. Niedva- 
raitė, I. Lukoševičiūtė, R. Jurkutė, dail. A. Tamošaitis; II eilėje: M. Jur
kuvienė, J. Niedvarienė, L. Gedvilaitė, A. Jonelytė, A. Drešerienė, I. Luko
ševičienė, L. Rutkauskienė, dail. A. Tamošaitienė, E. Jurgutienė, I. Kli- 
čienė. Apačioje — jauniausios šios grupės skautės, iškylos metu gavusios 
mėlynus kaklaraiščius. Iš kairės: tunt. A. Drešerienė, L. Rutkauskienė, K. 
Niedvaraitė, I. Lukoševičiūtė, R. Jurkutė, K. Kličiūtė

SUDBURY, ONTARIO
A.a. JONAS REMEIKIS, 60 m. 

amžiaus, po trumpos, bet sunkios vė
žio ligos, aprūpintas šventais sakra
mentais, mirė lapkričio 15 d. Prin
cess Margaret ligoninėje Toronte. 
Kūnas buvo atgabentas į Sudburį 
laidotuvių apeigoms.

Velionis paliko liūdinčią žmoną ir 
šešis vaikus (septintas dar mažas mi
rė Belgijoj). Vyriausia duktė ište
kėjusi liko Lietuvoje, o visi kiti pen
ki gyvena Sudburyje. Du jauniau
sieji dar nevedę.

Velionis gimė Šilalės valsčiuje, 
Tauragės apskrityje. Iš Vokietijos 
išvažiavo į Belgiją ir ten dirbo ke
letą metų anglių kasykloje. Vėliau 
persikėlė į Kanadą ir dirbo INCO 
nikelio bendrovės kasyklose 17 me
tų. Po to pirko “Elgin Lunch” res
toraną ir labai gerai vertėsi. Pernai 
išėjo j pensiją ir restoraną pardavė 
dukrai Danguolei su žentu Rotkiams.

Velionis buvo aktyvus lietuvių ko
lonijos narys. Yra buvęs visų Sud- 
burio lietuviškųjų organizacijų val
dybos nariu: KLB Sudburio apylin
kės, “Geležinio Vilko” Medžiotojų ir 
Žuvautojų Klubo, Maironio šaulių 
kuopos. Buvo taurus patriotas ir 
duosnus lietuviškiem fondam auko
tojas. Priklausė taip pat Sudburio 
lietuvių katalikų misijos chorui. Pa
sižymėjo kaip gabus fotografas ir 
labai dažnai pralenkdavo net profe- 
sijonalus, nes mokėdavo parinkti 
geriausius momentus. Tad nenuosta
bu, kad jo laidotuvės buvo tarytum 
triumfas. Šventovėje ir laidotuvių 
koplyčioje dalyvavo daug ir kitatau
čių, nes buvo plačiai žinomas kaip 
gero restorano savininkas.

Laidotuvių koplyčioje garbės sar
gybą ėjo J. Kručas, V. Bružas, A. 
Gatautis ir Z. Labuckas. Atsisveiki
nimo žodį tarė J. Kručas Bendruo
menės vardu, o šaulių kuopos pirm. 
J. Staškus — šaulių vardu. Maldas 
koplyčioje ir laidotuvių apeigas 
šventovėje atliko kun. Ant. Sabas. 
Laidotuvėse dalyvavo penki kunigai. 
Žmonės užprašė daug Mišių. Palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mis- 
sissaugoje. šeima pasamdė autobusą, 
kuriuo nemažai tautiečių jį nulydė
jo. Lietuvių kapinėse prie duobės 
apeigas atliko Lietuvos Kankinių 
parapijos .klebonas kun. P. Ažubalis. 

Atsisveikinimo kalbas pasakė To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopos pirm. 
St. Jokūbaitis ir buvęs sudburiškis 
K. Daunys. Pasilikusiems Sudburyje 
laidotuvių dalyviams pietūs buvo su
ruošti šeimos restorane, o palydėju- 
siems į Mississauga ir Toronte gy
venantiems buvusiems sudburiš- 
kiams — Anapilio salėje.

Sudburio lietuvių kolonijoj a.a. 
Jonas paliko didelę tuštumą. Ilsėkis, 
Jonai, ramybėje ir iki pasimatymo 
amžinajame gyvenime.

A.a. JONAS REMEIKIS

Palm Beach, Florida
KŪČIOS. Bažnytinis lietuvių ko

mitetas ir šiais metais rengia bend
ras Kūčias gruodžio 24 d., 7.30 v.v., 
Juno Beach metodistų parapijos sa
lėje. Kūčių vakarienė bus paruošta 
iš tradicinių lietuviškų valgių, ku
rie bus pradėti valgyti visiems lau
žiant ir dalinantis Dievo pyragą — 
plotkelę. Komitetas maloniai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti šiose 
bendrose Kūčiose. Norintieji daly
vauti prašomi iš anksto užsiregist
ruoti pas komiteto pirm. V. Biliū
ną tel. 305-622-4835. Iš pernai reng
tų Kūčių gauto pelno komitetas pa
skyrė po $10: “T. žiburiams”, “Drau
gui” ir “Dirvai”, šv. Povilo parapi
jos statomai šventovei komitetas pa
skyrė $150. šiai parapijai priklauso 
dauguma čia gyvenančių lietuvių.
Ir šiuo metu šios parapijos laikinoje 
šventovėje vyksta lietuviškos pamal
tos. Kad užsitikrintų šią teisę ir bū
simoje šventovėje bei salėje, komi
tetas, norėdamas būti fundatorium 
$1000 eilėje, gavo aukų iš šių lietu
vių: po $100 — A. V. Biliūnų, J. 
M. Jokūbaičių, E. P. Mikšių, A. S. 
Pažėrų, A. V. Tomkų; $50: M. S. Sla- 
bokų; $40: A. S. Štarų; po $25: M. 
V. Ginčų, J. O. Juozaičių, Palm 
Beach lietuvių klubo, A. J. Šalkaus
kų, A. A. Stepanauskų; po $20: S. 
Balčiūno, J. J. Daugėlų; $15 L J. 
Kapčių; po $10: P. Banienės, A. J. 
Jakubauskų, V. Mickaus, V. Mozo- 
liausko, B. B. Oniūnų, A. L. Petri- 
konių, A. A. Pilipavičių, R. Zotovie- 
nės.

Parapijos klebonas kun. C. Sulli
van, priimdamas šią $1000 auką, pa
reiškė, kad lietuvių pamaldos bus 
leidžiamos ir naujoje šventovėje, 
kad lietuvių vardas bus įrašytas fun
datorių lentoje ir kad lietuvių var
du šventovėje būsianti pastatyta 
švęsto vandens šlakstykla. Pats kle
bonas, prisiųsdamas pakvitavimus, 
visiems padėkojo. E. Mikšienė

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 $9.
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: Čikagos lietuvių horizonte j
ŠVIETIMO REIKALAI

LB švietimo tarybos pirm. Bronius 
Juodelis lapkričio 16 d. vakare su
šaukė spaudos konferenciją Jaunimo 
Centro kavinėje ir painformavo apie 
lituanistinio švietimo reikalus. Nors 
iš ŠT pasitraukė aštuoni nariai, bet 
ŠT ir toliau veikia, 18 jos narių par
eigas eina. ŠT vicepirmininkės par
eigas perėmė naujai pakviesta Illi
nois universiteto prof. J. Rėklaitie- 
nė. Rugsėjo pradžioje šioje skiltyje 
skelbiau ŠT susirūpinimą lietuvių 
kalbos kurso ateitimi. Illinois uni
versitete Čikagoje, nes dėl mažo stu
dentų skaičiaus kursas buvo pavoju
je. ŠT pirmininkas laiškais kreipėsi 
Į 300 lietuvių studentų, studijuojan
čių Illinois un-te, kviesdamas susi
domėti lietuvių kalbos kursu. Taip 
pat į studentus buvo kreiptasi per 
spaudą bei radiją. Rezultatai pusėti
ni: j pradinį lietuvių kalbos 101 kur
są įstojo 22 studentai, antrame, 
104 kurse, mokosi 7 studentai ŠT 
pirm. Br. Juodelio pareiškimu, šis 
studentų skaičius neblogas, bet svar
bu, kad jis laikytųsi. Gelbstint lietu
vių kalbos kursą, užmegztas platus 
susirašinėjimas nebe su universiteto 
lingvistikos departamentu, bet su 
universiteto ■ kanclerio Įstaiga. Lie
tuvių kalbos kurso ateitį spręs jau 
kancleris, nors šiuo metu atrodo, 
kad kursas dvejiem metam yra už
tikrintas.

A. RINKŪNO VADOVĖLIS
ŠT ypač yra susirūpinusi silpnai 

lietuviškai kalbančiais ar visai ne
kalbančiais mokiniais. Jų skaičius li
tuanistinėse mokyklose didėja, bet 
nėra mokslo priemonių. Tuo reikalu 
ŠT susirišo su pedagogu A. Rinkū- 
nu, gyvenančiu Kanadoje, ir paprašė 
paruošti vadovėlį silpnai lietuviškai 
kalbantiems. Naujo vadovėlio paren
gimą finansuoja Kanados valdžia su 
sąlyga, kad pusę išlaidų turės pa
dengti pirkėjai. ŠT per 5 metus yra 
pasiryžusi užsakyti to vadovėlio apie 
2.000 ar daugiau egzempliorių JAV 
lituanistinių mokyklų mokiniams. 
Šalia vadovėlio kartu bus filmas ir 
kasetės. Todėl tikimasi, kad kitais 
mokslo metais pedagogo A. Rinkūno 
vadovėliu jau galės naudotis ir JAV 
lituanistinių mokyklų mokiniai.

MOKYTOJU PROBLEMA
Br. Juodelis iškėlė ir mokytojų 

parengimo problemą. Pedagoginio 
instituto Čikagoje vadovybė, kur lek
toriumi yra ir Br. Juodelis, labai 
skundžiasi nepakankamu pasiruoši
mu į institutą stojančių studentų 
(kalbama apie Čikagą). Ir institutas 
nieko daug nebegali padaryti. Mo
kytojauti ateina jaunimas, rašantis 
su daugybe klaidų. Br. Juodelio žo
džiais, ateities problema darosi bai- 
s1. Reikia rasti išeitį, kaip jaunuo
sius mokytojus būtų galima kiek 
‘^pašlifuoti”. Br. Juodelis mano, kad 
mokytojų studijų dienos tam būtų 
tinkamiausia vieta ir Į jas reikia 
kiekvienais metais kviesti kuo dau
giau jaunųjų mokytojų. Taip pat iš 
Br. Juodelio išvadų paaiškėjo, kad 
lituanistinių mokyklų vadovai ir mo
kytojai turi nevienodas pažiūras į 
išeivijos lietuvių lituanistinį švieti
mą. Vieni mano, kad svarbiausias 
lit. mokyklų uždavinys yra lietuviš
kos dvasios įskiepijimas mokiniuose, 
o kiti — kad lietuvių kalbos išmo- 
kymas iki galutinio išbaigimo. Tai 
problema, kuriai reikia kokio nors 
atsakymo.

PROGRAMOS
Paskutinės JAV lit. mokyklų pro

gramos išleistos 1967 m., remiantis

LJCTUED kelionių agentūroje■ f rrEfClfWF f vijus ke|!oniu reiko]US,
betkurią sau sutvarkys

Marius Rusinas r ~ Tel. 531-4674
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

D-p| INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS &ENC£

w. t-.DRESHERXor
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

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

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu 

1963 m. programomis. Šiais metais 
programos peržiūrėtos, bet keičiant 
programas reikia keisti ir vadovė
lius. Todėl drastiškų programų pa
keitimų nebuvo galima padaryti 
Įvestos naujos programos. Tai religi
jos (programą paruošė kun. A. Sau- 
laitis, SJ), dainavimo programa pa
rengta muz. F. Strolios, o vadovėlis 
“Dainuojanti mokykla” J. Kreivėno. 
Taip pat įvesta visuomeninio ugdy
mo programa vyresnėse klasėse, ku
ri mokinius supažindina su išeivija, 
Lietuvos okupacija, rezistencija ir 
t.t. Šią programą paruošė J. Jasaitis, 
Br. Juodelis, J. Masilionis ir kun. A. 
Saulaitis, ŠJ. Kad šias programas 
būtų galima išeiti, sumažinamas dai
navimo ir taut, šokių pamokų skai
čius, o į religijos pamokas bus įves, 
tas tautinis auklėjimas, lietuvių tau
tos rezistencija prieš rusifikaciją ir 
t.t. Br. Juodelis apgailėjo, kad lietu
viai evangelikai, nors ir buvo pa
kartotinai prašyti, nepateikė jokios 
religinės programos. Aplamai LB 
švietimo tarybos pirmininko sukvies
ta spaudos konferencija buvo įdomi, 
joje dalyvavo “TŽ”, “Dirvos”, “Aki
račių”, “Darbininko”, “Laisvosios 
Lietuvos” ir “Margučio” radijo atsto
vai.

MOKSLO IR KULTŪROS 
SIMPOZIUMAS

Kai šis pranešimas bus atspaus
dintas, Čikagoje bus pasibaigusios 
III Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo 
dienos. Tai didelis įvykis Čikagos ir 
aplamai išeivijos lietuvių gyvenime. 
Apie simpoziumo dienas nieko nein
formavau “TŽ” skaitytojų, nes ren
gėjai jokių informacijų neatsiuntė. 
Prieš keliolika mėnesių buvau gavęs 
vieną pirmųjų bendraraščių, po to 
gavau kvietimą į vieną kitą infor
macini posėdį, bet posėdžiuose ne
galėjau dalyvauti dėl tiesioginio 
darbo. Nekartą prašiau siųsti infor
macijas raštu, bet rengėjai to nepa
darė, išskyrus literatūros ir muzikos 
vakaro rengėją M. Reinienę. Ar teks 
šioje skiltyje aprašyti vieną kitą 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo die
nų akimirką, paaiškės vėliau.

IŠLEIS ALBUMĄ
Buvęs IV laisvojo pasaulio lietu

vių tautinių šokių šventės rengėjų 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, nors ir 
pavėluotai, ryžtasi savo lėšomis iš
leisti tos šventės vaizdų albumą. Tuo 
reikalu gruodžio 3-4 d.d. iš Hamil
tono į Čikagą atvyksta buvusi tos 
šventės vyriausia meno vadovė G. 
Breichmanienė, kur ji albumo rei
kalais tarsis su dr. L. Kriaučeliūnii, 
VI. Būtėnu, dail. P. Aleksa ir kitais.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Torontą 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Namus) .Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

472 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

_ * Namų — Gyvybės
6 * Automobilių
< VC * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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IS TORONTO
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Sį sekmadienį Kanados lietu

viai katalikai pagerbia J. E. vysk. 
V. Brizgį kunigystės 50 m. sukak
ties proga. Lietuvos Kankinių para
pija jungiasi į šias iškilmes, nuošir
džiai sveikindama Ganytoją, linkė
dama jam gausios Augščiausiojo 
palaimos, sveikatos ir ilgo bei dar
bingo amžiaus. Parapijos kunigai, 
komitetas ir visi paarpijiečiai Ek- 
selencijai nuoširdžiai dėkoja už nuo
latinę globą ir pagalbą, parodytą 
parapijai praeityje ir dabartyje, 
ypač parapijos persikėlimo proga. 
Skatiname visus parapijiečius gau
siai dalyvauti Ganytojo pagerbime 
šį sekmadienį Prisikėlimo šventovė
je ir salėje.

— Gražiai vyksta šventovėje tal
kos darbai — baigiama įrengti zak
ristija. Dėkojame talkininkams: M. 
Žaliauskui, A. Aulinskui, V. Gerui, 
A. Vinckui, Pr. Eidukaičiui ir J. 
Vaitkui. Talkos būdu tikimasi at
likti ir kitus užbaigiamuosius dar
bus, kurie neįeina į bendrą sutartį.

— Statybos fondui aukojo $500: 
V. A. Lukai; $300: V. B. Vaičiū
nai; po $100: B. Misevičius, A. Aid. 
Smailiai. Nuoširdi padėka gerada
riams.

— Nuoširdžiai sveikiname To
ronto liet, chorą “Varpą”, jo vado
vą muz. J. Govėdą ir visus mielus 
varpiečius sidabrinės sukakties pro
ga.

— Parapijos choras ruošia kalė
dinių giesmių repertuarą. Praėju
sį sekmadienį po choro repeticijos 
buvo pagerbtas muz. S. Gailevičius 
gimtadienio proga. Kviečiami įsi
jungti į chorą nauji choristai.

— KLK Moterų Dr-jos šios par. 
skyrius šį sekmadienį su vėliava or
ganizuotai dalyvauja 11 v. Mišiose; 
po pamaldų turės trumpą agapę, o 
po to vyks į vysk. V. Brizgio pa- 
gerbtuvių iškilmes.

— Į Naujų Metų sutikimą Ana
pilyje bilietai gaunami sekmadie
niais po pamaldų.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
sekmadienį po pamaldų.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v. 
r., už a.a. Joną Senkų, sekmadienį,
10 v.r., už a.a. Petrą Baltrukonį,
11 v. už Majauskų šeimą ir a.a. Juo
zą Valešką.

— Pakrikštyta: Marius-Tomas Pet
rulis ir Benjaminas-Edvardas-Juozas 
Čeponis.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo apie 250 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: M. Kazlauskaitė iš 
Kauno, A. Stučys iš Melburno, St. 
V. Zadurskiai iš Hamiltono.

— Kūčių vakarienė įvyks gruo
džio 24, šeštadienį, 7.30 v.v. Pakvie
timus galima gauti LN raštinėje ar
ba sekmadienio popietėse. Rengėjai 
prašo visus Kūčių vakarienėje daly
vausiančius įsigyti pakvietimus ir 
pranešti dalyvausiančių vaikų skai
čių iš anksto Tel. — 533-9030.

— Norintieji N. Metų sutikime 
dalyvauti Lietuvių Namuose yra 
prašomi bilietus įsigyti iš anksto LN 
raštinėje arba sekmadienio popie
tėse.

— N. M. sutikimo baliuje stalams 
aptarnauti reikia darbininkių ar dar
bininkų už atlyginimą. Tuo reikalu 
skambinti tel. 533-9030 arba darbo 
metu kreiptis į LN personalą.

— LN valdyba paskyrė $540 pa
šalpą Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynių organizaciniam komitetui.

— LN nario įnašus sumokėjo: dr. 
Juozas Uliekas $50, Gediminas Kur- 
pis ir Laima Kurpienė po $100, Vik
torija Karpis ir Augustinas-Petras 
Kurpis po $1.

— Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubas lapkričio 26 d. gražiai pami
nėjo savo ir visos lietuvių tautos mi
rusius; 12 v. dalyvavo Prisikėlimo 
parapijos šventovėje pamaldose, o 
1 v.p.p. LN valgė bendrus pietus. 
Mišias atnašavo ir pietų stalą palai
mino kun. B. Mikalauskas. Atsilankė 
per 100 narių.

— Visuomeninės veiklos ir va
jaus komisijos posėdis įvyks lapkri
čio 30, trečiadienį, 7.30 v.v., posė
džių kambaryje.

Patikslinimas. J. Jurgaičio 
padėkoje “TŽ” 47 nr. turėjo 
būti “Karaliūnams” (ne Kava
liūnams).
PETALS GĖLIŲ KRAUTUVĖ. 
Gėlės įvairiom progom. Ypatingai 
patyrusi vestuvinių gėlių sutvarky
me. Nemokamas pristatymas visam 
Toronte: į ligonines, laidotuvių na
mus ir Lt. 1574 Bloor St, W., To
ronto, Ont. Tel. 537-9070, namų 
763-6256. Savininkė V. SIMINKE- 
VICIENB.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.
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
— Šis penktadienis, gruodžio 2, 

yra mėnesio pirmasis. Ligoniai ir se
neliai lankomi namuose iš anksto su
sitarus. Artėjant Kalėdų šventėms, 
jei kas norėtų, kad kunigas aplanky
tų su sakramentais, prašome pa
skambinti į kleboniją.

— Pirmas mėnesio sekmadienis — 
gruodžio 4; antroji rinkliava — pa
rapijos skoloms mokėti.

— Prieškalėdinio susikaupimo re
kolekcijos mūsų parapijoje prasidės 
gruodžio 12 ir baigsis gruodžio 18. 
Rekolekcijų vedėjas — kun. Alfon
sas Grauslys. Jaunimo susikaupimas 
— 16-17 d.d.

— Giliai užjaučiame Kotryną Gra
jauskienę, Lietuvoje mirus jos bro
liui Stasiui Guogai. Užuojauta Sta
siui Kliaugai, mirus jo motinai Ane
lei Kliaugienei Lietuvoje.

— Gimnazijos amžiaus jaunimui 
rekolekcijos įvyks gruodžio 2-4 d.d. 
Sharon, Ont., mieste. Jas ves kun.
A. Saulaitis, SJ, ir seselė Igne. Re
gistruotis pas R. Girdauskaitę.

— KLK Dr-jos Prisikėlimo par. 
sk. moterų susirinkimas ir agapė 
įvyks gruodžio 11 d., po 11.30 v. Mi
šių, Parodų salėje.

— Uždaros vyrų rekolekcijos — 
gruodžio 9-11 d.d. King City, Ont. 
Jas ves kun. J. Bacevičius, OFM. Re
gistruotis pas E. Abromaitį 767-0867.

— Ateitininkų Kūčios mūsų salė
je — gruodžio 11 d., o skautų — 
gruodžio 18 d.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
mokos prasidės šį sekmadienį, gruo
džio 4, po 10 v. Mišių seselių namuo
se. Neužsiregistravusius prašom re
gistruotis po 10 v. Mišių arba pirmos 
pamokos metu. Sutvirtinimui priima
mi jaunuoliai-ės virš 11 metų am
žiaus.

— Pirmasis Toronto lietuvių pen
sininkų būrelis lapkričio 23 d. at
šventė savo veiklos dešimtmetį. Po 
specialių pamaldų už mirusius pen
sininkus buvo įdomi programa, ku
olą atliko vientas “Vasaros Garsai” 
(Vida ir Aida Dovidaitytės ir Aldo
na Biskytė). Programos pranešėju 
buvo J. R. Simanavičius. Pobūvis 
baigtas vakariene ir loterija.

— Choro repeticijos vyksta trečia
dieniais 7.30 v.v. muzikos studijoje. 
Kalėdoms pasiruošti reikės daugiau 
repeticijų. Šį sekmadienį vyrų bal
sai repetuos po 11.30 v. Mišių kle
bonijoj. Jaunimo choro tėvų susirin
kimas — šį sekmadienį po 11.30 v. 
Mišių klebonijoj.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Joną 
Austinską, užpr. P. Austinskienė, 
8.30 tiž Aušrą Sapijonytę, ūžpr. J. S. 
Tumosos, 9 v. už Oną Varnienę, už
pr. F. V. Skrinskai, 9.30 už Sofiją 
Gustainienę, užpr. V. B. Biretos, 10 
v. už Febroniją Dalindienę, užpr. A. 
R. Ulbos; sekmadienį 8 v. už Joną 
Grinskį, užpr. J. V. Vingeliai, 9 v. 
už Oną Stankienę, užpr. G. Šimkie
nė, 10 v. už Mykolą Dervinį, užpr. S. 
Dervinienė, 10.45 tretininkų intenci
ja, užpr. tretininkės, 11.30 už para
piją, 7 v.v. už Rapolą Valiuką, užpr. 
draugai.

VYSKUPO V. BRIZGIO PA- 
GERBTUVĖS 50 metų kunigys
tės proga — gruodžio 4, sekmar 
dienį. Jos prasidės 4 v.p.p. Pri
sikėlimo šventovėje koncelebra- 
cinėmis Mišiomis, kurias atna
šaus pats Sukaktuvininkas su 
keliais kunigais. Pamokslą sa
kys kun. dr. F. Jucevičius iš 
Montrealio. Pagerbtuvių poky
lis bus 5.30 v.p.p. Prisikėlimo 
salėje. Sukaktuvinį žodį tars dr. 
O. Gustainienė, o meninę dalį 
atliks “Aido” choras iš Hamilto
no. Pokylyje dalyvaus visa eilė 
svečių iš kaimyninių parapijų, 
organizacijų atstovų. Sukaktu
vininkui bus įteiktas specialus 
adresas, kurį pasirašys visi da
lyviai. Žodį tars ir pats vysk. V. 
Brizgys. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti, nes Sukaktu
vininkas yra ir Kanados lietu
vių katalikų vyskupas. Pakvieti
mai ($10 asmeniui) gaunami vi
sose kat. parapijose.

Pr. Baltuonio medžio šak
nų skulptūros paroda įvyks 
gruodžio 3-4 dienomis Prisikėli
mo Parodų salėje. Lankymo va
landos: gruodžio 3, šeštadienį, 
4 v.p.p. - 6 v.v., gruodžio 4. sek
madienį, 9 v.r. - 2 v.p.p. Parodą 
rengia KLK Dr-jos Prisikėlimo 
skyrius.

Ateitininkų rengiamos Kū
čios įvyks gruodžio 11, sekma
dienį, 5 v.p.p. Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Nariai, tėvai ir vi
si prijaučiantieji kviečiami da
lyvauti. Malonėkite paskambin
ti (būtina žinoti dalyvių skai
čių): Z. Girdauskas 536-4837,
B. Čepaitienė 621-2343, G. Kak- 
nevičienė 532-6760.

Dail. Kazys Tamašauskas, bai
gęs Windsore meno mokyklą, 
Toronte atidarė meno studiją.

Ontario kultūros ir pramogų 
ministerija praneša, kad pasky
rė $20,000 St. Catharines, Ont., 
etninio meno tarybai. Lėšos 
numatomos panaudoti prancū
zų kalbos mokymui ir ateivių 
tėvų orientacinei programai.

Visus kviečiame dalyvauti

J. E. vyskupo Vincento Brizgiai
d:

š.m. gruodžio 4, sekmadienį, 
Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje ir salėje
PROGRAMA:
1. Iškilmingos Mišios, koncelebruo- 

jant pačiam Sukaktuvininkui ir 
keliolikai kunigų (pamokslas kun.
dr. F. Jucevičiaus) — 4 v.p.p.

2.

3.
4.

Pagerbtuvių pokylis-vakarienė sa
lėje — 5.30 v.p.p.
Sveikinimai
Meninė dalis, kurių atliks mergai
čių choras "Aidas" iš Hamiltono
lietuvių katalikų parapijose. Pagerb-*Pakvietimai ($10 asmeniui) gaunami Kanados 

tuves rengia ir visų vietovių tautiečius dalyvauti kviečia —
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS

IR VĖL TURĖSITE PROGOS PASIJUOKTI!
DAUGIAKULTŪRIAME TEATRŲ FESTIVALYJE —

k Toronto “Aladdin” teatre (2637 Yonge St.)

gruodžio 4, sekmadienį, 4 v.p.p.,
Hamiltono dramos teatras “AUKURAS” 
vaidins A. RŪKO 3 veiksmų komedija

f Bubulis ir Dundulis
įN Bilietai: $4 — suaugusiems, . # . . ,,

$3 — pensininkams ir jaunimui. Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti. "AUKURAS"

PAREMKIME JAUNIMĄ, ATSILANKYDAMI į

sktn. Stepo Kairio muzikinio vieneto

POPIETE
PROGRAMOJE: kanklės, birbynės, skudučiai, - 

deklamacijos, loterija, kavutė.
Visi maloniai kviečiami. įėjimas — laisva auka

š. m. gruodžio 4, 
sekmadienį, 4 v.p.p., 
Lietuvių Namuose

RENGĖJAI

Iškilmingas

Anapilyje gruodžio 31, 
šeštadienį, 
nuo 8 v. vakaro
1. Šilta vakarienė ir šalti 

užkandžiai; šampanas, vynas
2. Visi gėrimai nemokamai 

(įskaityta į bilieto kainų)
3. Orkestras "Muzika"

. 4. Šaunus salės išpuošimas
5. Specialus autobusas 

(nemokamai) nuo Islingtono 
požeminio stoties
7.30 valandų vakaro

Bilieto kaina asmeniui — $20.00 
Visus tautiečius dalyvauti ir 
bilietus iš anksto
įsigyti kviečia — ANAPILIS

I
1
&

“Varpo” choro koncertas - ba
lius 25 metų sukakties proga — 
gruodžio 3, šeštadienį, L. Na
muose. Šiam iškilmingam rengi
niui choras yra paruošęs įdomią 
koncertinę programą. Po jos 
bus šilta vakarienė ir šokiai, 
grojant orkestrui. Dar yra kele
tas laisvų stalų. Skambinti Pau
liui Dunderui tel. 763-6538.

Daugiakultūriame teatrų fes
tivalyje teatras “Aukuras”, vad. 
E. Kudabienės, gruodžio 4, sek
madienį, 4 v.p.p., “Aladdino” 
teatre vaidins A. Rūko 3 v. ko
mediją “Bubulis ir Dundulis”. 
Žiūr. skelbimą.

Sktn. Stp. Kairio muzikinio 
vieneto dešimtmečio popietė — 
gruodžio 4, sekmadienį, 4 v.p.p., 
L. Namuose. Žiūr. skelbimą

Šiauliečių sambūris Toronte 
gruodžio 11 d., 3 v.p.p., Prisikė
limo par. patalpose kviečia susi
rinkti visus narus ir prijaučian
čius, kuriems Šiaulių miesto 
vardas nėra svetimas (buvę mo
kiniai, tarnautojai ar gyvenę 
Šiauliuose) ir aptarti tolimesnę 
sambūrio veiklą bei išsirinkti 
naują valdybą. Susirinkime kal
bės K. Kalendra, o valdyba pa
darys pranešimą apie savo veik
lą. Valdyba

d:

S3 MONTREAL"6
Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga 

mielai kviečia m hbm hl jb
visus studentus į J I |^_ IT

XV tradicinę Z-ltfViLJO

1977 m. gruodžio 27 -1978 m. sausio 1 d. 
"L'Auberge de la Perdriere" viešbutyje, St. Donat, Quebec

Stovyklos programoje — slidinėjimas, įvairus žiemos 
sportas ir pramogos.

Stovyklos kaina — $88. {mokėjimas — $45, kuris nebus grąžinamas 
po gruodžio 10 d. Informacijų ir {mokėjimų reikalu teirautis:

“Tėviškės Žiburių” 
skaitytojams

Netrukus prasidės Kalėdų ir 
N. Metų sveikinimų metas. Ka
lėdinis “TŽ” nr. išeis š.m. gruo
džio 22 data, bet bus spausdina
mas ir išsiuntinėjamas kiek 
anksčiau. Kalėdinius bei N. 
Metų sveikinimus kviečiame 
siųsti “TŽ” administracijai iki 
gruodžio 10 dienos. Bus paruoš
tas ir bendras didelio formato 
sveikinimas. Jame bus įrašytos 
pavardės tų tautiečių, kurie 
tuo būdu norės sveikinti savo 
bičiulius bei artimuosius vieto
je įprastinių kalėdinių atviru
kų. Ta proga sveikintojai kvie
čiami skirti auką “T. žibu
riams”. Visi sveikinimai Kalė
dų ir N. Metų proga priimami 
iki gruodžio 10 d.

Kun. A. Saulaitis, SJ, atvy
kęs į Torontą vesti uždarų re
kolekcijų jaunimui, lankėsi “T. 
Žiburiuose”. Po 7 metų darbo 
Brazilijoje jis grįžo Čikagon, 
kur jau pradėjo eiti Jaunimo 
Centro direktoriaus pareigas. 
Be to, jis sutiko redaguoti 
skautų žurnalą “Vytis” ir pa
stoviai bendradarbiauti žurna
le “Laiškai Lietuviams”.

Kalėdinį festivalį “Christmas 
Around The World” ir šimet 
rengia etninio meno taryba 
gruodžio 3 ir 4 dienomis Shera
ton Centre, 123 Queen St. W. 
(prie miesto rotušės) nuo 10 
v.r. iki 6 v.v. Ten bus ir įvairių 
rankdarbių paroda, kurioje ga
lima bus jų nusipirkti. Be to, 
bus parodyta, kaip įvairios et
ninės grupės švenčia Kalėdas: 
jų papročiai, papuošalai, gies
mės ir pan. Iki šio sutiko daly
vauti šios tautybės: armėnai, 
kroatai, olandai, filipiniečiai, 
suomiai, graikai, italai, make- 
doniečiai, bulgarai, norvegai, 
lenkai, slovakai, japonai, kana
diečiai pijonieriai, serbai. In
formacijos reikalais kreiptis: 
W. L. Chodorek 363-1835.

V. Siminkevičienė yra laimė
jusi Toronte įvykusiame gėlių 
konkurse I vietą. Ji atidarė 
gėlių krautuvę 1574 Bloor St. 
W. (prieš Lietuvių Namus) To
ronte. Visiems ji mielai patar
nauja ir pataria.

Atitaisymas. “TŽ” 47 nr. ži
nutėje apie Vasario 16 gimna
ziją, kur kalbama apie aukoto
jus, pataisytina: Toronto L. Na
mai paaukojo $1000 (ne $100).

Gintaras Nagys arba 
700-B-Champagneur 
Montreal, Quebec 
Canada H2V3P8 
(514) 277-7868
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Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Gruodžio 11 d. po 11 v. Mišių 

Įvyks parapijos susirinkimas. Į par. 
komitetą bus renkami du nauji na
riai.

— Angliškai kalbančių kunigų ir 
K. Bendrijai dirbančių pasauliečių 
rekolekcijose Montrealyje dalyvavo 
ir kun. dr. F. Jucevičius.

— Pradėta pirmoji seminaro nau
jos programos pamoka. Atsilankė 10 
jaunuolių. Laukiama daugiau naujų 
mokinių ir studentų. Seminaras 
vyksta šeštadieninės mokyklos patal
pose.

— Šiais metais gruodžio 18 d. AV 
par. svetainėje šeštadieninė lietuvių 
mokykla rengia Kalėdų eglutę su 
programa.

— Po operacijos namuose sveiks
ta Izidorius Tamulis, savo dukters 
Onos Norkeliūnienės prižiūrimas.

— Rapolas ir Milda Pališaičiai sa
vo naujų namų atidarymo - šventini
mo proga suruošė Įkurtuves. Dalyva
vo klebonas kun. dr. F. Jucevičius, 
chorvedys A. Ambrozaitis su žmona, 
iš Kingstono, Ont., ir visas parapijos 
choras. Šeimininkai buvo pasveikin
ti. Jiems įteikta dovana. Polišaičių 
šsima augina du sūnus — Danių ir 
Alfredą, kurie mokosi augštesnėse 
mokyklose. Jie mokėsi ir lietuvių 
mokykloje. Dalyvauja sporto koman
doje. Alfredas parapijoje dažnai ma-' 
tomas kaip Mišių lekcijų skaitytojas. 
M. Pališaitienė yra par. talkininkė 
ir choristė.

— Jaunimo pamaldų šiais metais 
nėra, bet jaunimo atstovai dalyvau
ja bendrose Mišiose, lietuviškai atsa
kinėja ir atlieka skaitymus. Dažniau
si skaitytojai yra — Julija Adomo
nytė, Alfredas Pališaitis, Karutė či- 
činskaitė. S. Sk.

Lituanistinė mokykla pradėjo 1977
- 78 mokslo metus su 64 mokiniais. 
Yra miesto centre, prie Metro sto
ties. Tėvų k-to sąskaitoje yra pinigų 
mokslo metų pradžiai. Federacinė 
valdžia, pagal jai įteiktus pareiški
mus, skiria $2.000 (dar tik žodinis 
pareiškimas). Provincinė valdžia ir 
šiais metais paskirs apie $1.000. Ji 
jau antri metais svarsto trečios kal
bos įvedimą reguliariose mokyklose
— pradžios ir gimnazijose. Su laiku 
tai gali padaryti, bet mums, lietu
viams, Montrealyje šeštadieninėje 
mokykloje atstovauja tik 64.

Kodėl tiik 64? Kiek anksčiau teko 
sudaryti lietuvių Montrealyje statis
tiką. Jieškant lietuviškai mokyklai 

i mokinių, teko pereiti per jaunimo

Greitas ir tikslus patarnavimas!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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 vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas .................. ...6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ......... .................. ...10.5%

Taupomąsias s-tas ................. .8.25% Nekiln. turto ....................... 10.0%
Pensijų planas......................... ....8.5% Čekių kredito ...................... 12.0%
Term. ind. 1 m. ................. .8.75% Investacines nuo ............... .10.5%
Term. ind. 2 m.....................
Term. ind. 3 m.....................
Duoda nemokamą gyvybės

. ...9.0%
9.25% 

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

KASOS VALANDOS:

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

A.a. Juozas Miškinis, 29 m. 
amžiaus, gyvenęs Oakvillėje, 
Ont., pastaruoju laiku dirbo 
Vankuveryje ir lapkričio 21 d. 
žuvo automobilio nelaimėje. Pa
laidotas Vankuveryje. Laidotu
vėse dalyvavo ir tėvai su šeima 
iš Oakvillės, Ont.

Regina Kudžmaitė 
5045 Bossuet 
Montreal, Quebec 
Canada H1M2M3 
(514) 256-4318

organizacijų ir jaunimo stovyklų sto
vyklautojų sąrašus, parapijų gimimo 
metrikas Buvo rasta 150-160 mo
kyklinio amžiaus vaikų, nors šešta
dieninę mokyklą lankė tik 85. Ar 
supratome tada, kas yra svarbiausia 
lietuvių išlikime, galime spręsti pa
tys. Ką mes Montrealyje laikysime 
svarbesniu dalyku lietuviškame gy
venime, priklausys nuo mūsų pačių.

Pagal statistiką, lietuviškoji šeš
tadieninė mokykla ateina į antrą ma
žėjimo etapą, nes iš tikrųjų gimimų 
skaičius yra sumažėjęs. Jaunų miš
rių šeimų vaikai sunkiai gali pra
mokti lietuviškai. Lietuviškose šei
mose mažai kalbama lietuviškai — 
vaikai neturi galimybės paruošti pa
mokų. Yra ir gražių išimčių, kurios 
net stebėtis verčia. Kaikurių šeimų 
mažieji 4-6 metų amžiaus lietuviškai 
gražiai kalba, bet tokių nėra daug.

Kas darytina? Ar yra kokia gali
mybė padidinti mokinių skaičių? 
Taip! Jeigu paimsime vaikus tarp 
10-15 metų, rasime tokių Montrealy
je apie 20-25, kurie nustojo ėję mo
kyklon ar visai mokyklos nelankė. 
Jie yra iš šeimų, kurių abu tėvai lie
tuviai. žinoma, kils priblema: vai
kas yra jau 12 metų ir, jei lietuviš
kos mokyklos nelankęs, tai nuo ku
rio skyriaus pradės? Arba jis nu
stojo lankęs po 2-3-jų skyrių ir už
miršo ką mokėjo.

Prašome tik atvesti tokį jaunimą 
į mokyklą. Mokyklos vadovybė ras 
jam tinkamą vietą, ypač jei tokių 
daugiau susiras. Svarbu, kad jie lie
tuviškai kalba, svarbu, kad jie nori 
mokytis. Siųskite tokius vaikus į mo
kyklą dabar, nesvarbu, kad mokslo 
metai prasidėjo. Svarbu, kad mes, 
pradėję šiais metais, bent kitais me
tais nepaliktume savo vaikų be lie
tuviškos mokyklos.

Šio pasisakymo tikslas nėra nuro
dinėti, kas ką turime daryti. Viena 
tik aišku, jei jau nė savo vaiko į 
šeštadieninę mokyklą nebegalime 
leisti, tai kągi daugiau galėsime 
Montrealyje padaryti?

Paaugusius — per 15 metų am
žiaus siųskite į lituanistinį semina
rą. Seminaras pradėjo darbą ir ža
da plėstis; jei tik atsiras daugiau 
lietuviško jaunimo, bus ir daugiau 
projektų.

Susirūpinkime visi šiuo pagrindi
niu lietuvių išlikimo reikalu!

(Telefonas informacijai: mokyklos 
vedėja Monika Jonynienė, 489-2106).

P. Adamonis
(bendrai informacijai tel. 722-3545)

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

Saugaus vairavimo savaitė 
įvesta nuo gruodžio 1 iki 7 d. 
Ja paskelbė Kanados Saugumo 
Taryba, remiama federacinės 
vyriausybės. Į tai turėtų at
kreipti dėmesį ir lietuviai, nes 
jų tarpe įvyksta gana daug au
tomobilių nelaimių.


