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Labqnakt viršūnėm?
Lietuvoje ir išeivijoje esame įpratę žiūrėti j visuome

nines bei politines viršūnes kaip į autoritetingus centrus, 
inspiruojančius, veikdinančius visuomenės gyvenimą. Kai 
iškyla kuri deganti problema, visų akys nukrypsta į vir
šūnes, laukdamos jų balso, informacijos, gairių, nurody
mų, paskatų, nes paprastam piliečiui neįmanoma viską 
sekti ir orientuotis. Tai natūralus polinkis ne tik išeivinio 
mūsų gyvenimo, bet ir aplamai daugiau ar mažiau organi
zuoto gyvenimo. Pvz. kai savo laiku iškilo gana aštrus 
ryšių su okupuota Lietuva klausimas, visuomenėje pasi
girdo balsų, pageidaujančių politinių veiksnių pasisakymo 
bei direktyvų. Kad ir lėtai, jos atėjo iš Klevelando, vėliau 
White Plains konferencijų. Tiesa, nevisiem tos direktyvos 
buvo priimtinos, tačiau daugeliui jos pasitarnavo kaip tam 
tikra orientacinė gairė. Deja, politinės viršūnės nevisuomet 
pasižymi budrumu bei lankstumu. Paprastai joms reikia 
laiko dalykams apsvarstyti, aptarti ir svarbiausia — susi
tarti. Sunkiausia būna susitarti — kartais reikia mėnesių 
ir net metų, kol galų gale išeina suderintas nusistatymas. 
O yra dalykų, kurie negali laukti — reikia veikti tuojau 
pat, ir tai visos išeivijos mastu. Tada tenka sakyti labąnakt 
politinėm bei visuomeninėm viršūnėm ir pasikliauti priva
čia iniciatyva.

TAI SAKANT, prisimena visų pirma Simo Kudirkos 
atvejis. Tiesa, politinės viršūnės dalyvavo jo byloje, 
veikė net konkuruodamos, tačiau mūsų tautiečių ma

sės išėjo į gatves demonstruoti spontaniškai. Steigėsi komi
tetai, jaudinosi jaunimas, protestuodami prieš Simo išdavi
mą sovietams. O ir vėliau, kovojant už Simo išlaisvinimą, 
labai daug lėmė privati iniciatyva. Panašiai atsitiko ir su 
Viktoro Petkaus teismu. Kai žydai plačiu mastu demonstra
vo, užtardami savąjį ščaranskį, lietuviai tylėjo, nes pasi
juto užklupti ir dairėsi į politines savo viršūnes. Deja, iš 
jų dvelkė... tyla. Laimei, vienur kitur atsirado privati ini
ciatyva, kuri savarankiškai veikė ir surengė per labai trum
pą laiką gana įspūdingas demonstracijas. Pvz. torontiški 
demonstracija buvo “blitz” pobūdžio — greitai sutelkė 
gausią minią tautiečių ir plačiai pasireiškė. Ją pastebėjo 
didžioji spauda ir net nepašykštėjo pirmojo puslapio (“The 
Toronto Sun"). Tuo tarpu Pasaulio Lietuvių Dienas, AvS'Jį 
didesnis renginys, liko beveik nepastebėtas. Tai rodo, ką 
gali dinamiška privati iniciatyva, jeigu tik laiku atsiranda. 
Tai geras ženklas, bet tuo pasikliauti nevisuomet galima, 
nes tai atsitiktinio pobūdžio dalykas. Politinės bei visuo
meninės viršūnės turėtų nuolat budėti ir nelaukti, kol atsi
ras privati iniciatyva. Juk viršūnių pareiga sekti įvykius, 
informuoti, orientuoti ir veikdinti visuomenę, o ne at
virkščiai.

GALIMAS dalykas, mūsų visuomeninio gyvenimo vir
šūnės ar centrai nėra pasiruošę greito pobūdžio re
akcijai. Be to, jos žino, kad nėra lengva mūsų žmo

nes išvesti į gatves, kad reikia įjautrinimo ir ilgesnio pasi
ruošimo. Bet, kaip rodo naujieji įvykiai, mūsų visuome
nės laikysena ima keistis — kai iškyla skubus reikalas, ji 
daug lengviau išeina Į gatves nei praeityje. Reikia keisti 
savo laikyseną ir centrams — nebijoti aktyviau pajudėti 
ir patiem eiti į gatves, kur protestas veikiausiai išgirsta
mas plačiausiu mastu. Taip pat centrai turėtų savo veiklą 
pakreipti politinių kalinių linkme. Juk tiek daug lietuvių 
tebėra sovietų kalėjimuose ir Sibiro lageriuose! Tam tu
rėtų būti sudaryta speciali tarnyba. Dabargi politinių ka
linių reikalu tiesiog nėra kur kreiptis. Pvz. prieš kiek lai
ko viena amerikietė atsiuntė didesnę sumą dolerių “T2” 
redakcijai, prašydama panaudoti politinių kalinių pagalbai. 
Buvo kreiptasi į religinės šalpos centrą Brooklyne, bet 
atsakymas atėjo tik po pusės metų, esą bandys ką nors 
daryti. O iš BALFo centro nepasirodė joks atsakymas! Ir 
taip pasiūlymas liko nepanaudotas. Šie faktai rodo, kaip 
mažai dėmesio kreipiama į politinių kalinių būklę bei pa
galbą sovietiniuose kalėjimuose bei lageriuose. Problema, 
aišku, nėra lengva,, keliai sunkiai prieinami, bet tai ne
reiškia, kad nieko nereikia daryti. Gyventi “labąnakt” nuo
taika yra daug lengviau, bet tik tiems, kurie snūduriuoja, o 
ne tiems, kurie kenčia.

KANADOS ĮVYKIAI

Finansiniai pakeitimai
Padidinamos pensijos, sumažinami vaikų priedai

Išrinktas popiežius
KATALIKŲ BENDRIJA SUSILAUKĖ NAUJO POPIEŽIAUS 
Jono Pauliaus I. Lemtingąjį sprendimą 110 kardinolų padarė jau 
ketvirtuoju balsavimu, popiežium išrinkdami Venecijos kardinolą 
Albino Lucianį, gimusį Italijos Alpių kalnų papėdėje 1912 m. spa
lio 17 d. neturtingo darbininko šeimoje. Pagrindiniais kandidatais 
į popiežius buvo laikomi kardinolai Baggio, Bertoli, Pignedoli, Pi- 
ronio. Daug kas tikėjosi ilgai truksiančių rinkimų, balsuotojų san
kirtos, kol iš šios ketveriukės bus pasirinktas naujasis popiežius 
dviejų trečdalių ir vieno balso dauguma. Netikėtas kardinolų 
sprendimas primena popiežiaus Jono XXIII rinkimus, kurie taip 
pat baigėsi staigmena. Iš tikrųjų naujasis popiežius Jonas Paulius I 
savo atviru būdu bei nuoširdumu yra gerokai panašus į Joną XXIII. 
Jis netgi pasirinko dviejų savo*-----------------------------------------

Finansų ministeris J. Chre- 
tlenas paskelbė keletą finansi
nių reformų, daugiausia liečian
čių socialinę sritį. Nuo 1978 m. 
sausio 1 d. pensijos papildas ša
lutinių pajamų neturintiems ka
nadiečiams bus padidintas: vien
gungiams — $20 į mėnesį, pen
sininkų šeimai — kiekvienam 
asmeniui po $10. Mėnesiniai 
vaikų mokesčio priedai šeimoms 
nuo tos datos sumažinami iki 
$20 už kiekvieną vaiką. Naujo
ve laikytinas pajamų mokesčio 
kreditas už vaikus, daugiausia 
paliesiantis neturtingas šeimas. 
Šeimos, kurios dėl mažo uždar
bio nemoka pajamų mokesčio, 
tada gaus iš valstybės iždo po 
$200 už vaiką. Sis kreditas bus 
atitinkamai mažinamas daugiau 
uždirbančiom šeimom iki galuti
nės metinio $18.000 uždarbio 
ribos. Per sekančius dvejus 
metus bus pertvarkyta suma, 
kurią tėvai gali atskaityti nuo 

pajamų mokesčio už 16-17 me
tų amžiaus vaikus. Ji bus suma
žinta nuo $840 iki $460. Benzi
no kainų kilimui sustabdyti J. 
Chretienas paskelbė valstybi
nio mokesčio sumažinimą tri
mis centais galionui. Šiuo būdu 
bus beveik atsvertas paskutinis 
benzino pabrangimas 3,5 cento 
galionui. Jis taipgi atšaukė nu
matytą naftos kainos padidini
mą vienu doleriu už kiekvieną 
statinę nuo sekančių metų sau
sio 1 d. Jieškant papildomų do
lerių šiems potvarkiams finan
suoti, valstybinės nedarbo drau- 
dos išlaidos sekančiais metais 
bus sumažintos $580 milijonų 
pagal planą, kuris bus paskelb
tas vėliau, ši suma sudaro maž
daug aštuntadalį dabartinių ne
darbo draudos išmokų. Lieka 
nepadengtas ir net nesumažin
tas didžiulis metinis biudžeto 
deficitas. Pasak J. Chretieno, jis

(Nukelta į 6 psl.)

Naujai išrinktas popiežius ALBINO LUCIANI, Venecijos patriarchas, pasirinkęs vardą JONO-PAULIAUS L Jo 
karūnacija — rugsėjo 3, sekmadienį, šv. Petro aikštėje, Romoje. Ją stebės per televiziją visas pasaulis

Lietuvos žydai Izraelyje
Praėjusiais metais iš okup. Lietuvos Izraelin imigravo per 300 žydų • Lietuvoje yra tik 5000

“TŽ” redakciją pasiekė Lie
tuvos Žydų Sąjungos Izraely
je biuletenis “Gachelet”, išleis
tas 1978 m. balandžio mėnesį. Iš 
tikrųjų tai tik jo santrauka ang
lų kalba. Jame pateikiama ir 
lietuviams įdomių žinių.

Žuvusiųjų minėjimas
Kiekvienais metais Tel Avive 

rengiamas žuvusių tautiečių mi
nėjimas lapkričio 24 d. Pasak 
biuletenio, toks minėjimas įvy
ko ir 1977 m. Heikhal Hatarbut 
salėje (Mann auditorijoje). Ge
rokai prieš minėjimo pradžią 
aikštėje prie salės pradėjo rink
tis gausūs dalyviai, kurių iš viso 
buvo apie 4000. Dalis jų atvykę 
iš Lietuvos visai neseniai. Susi
rinkusieji salėje pirko knygas 
— B ir C tomus veikalo “Lie
tuvos žydai”, “Reven Rubin
stein Knyga”, “Haim Yellin — 
kovotojas ir rašytojas”, Meir 
Yellino “Kraujas ir ginklai” 
(apie Kauno getą), dail. Esther 
Lourie piešinių albumą, vaiz
duojantį Kauno getą, Giršo Oše- 
rovičiaus poemą “Mano Pane
vėžys” ir kt. Knygų kalba nepa
žymėta, bet turbūt jidiš.

Įžanginę kalbą pasakė Lietu

Plakatų miškas Toronto lietuvių demonstracijoje, reikalavusioje laisvės so
vietų nuteistam ok. Lietuvos veikėjui VIKTORUI PETKUI Nuotr. St. Dabkaus

vos Žydų Sąjungos Izraelyje 
pirm, agronomas Jokūbas Oleis- 
kis, primindamas Lietuvos žydų 
tragediją ir skatindamas tęsti 
garbingą Lietuvos žydų bend
ruomenės kelią. Tel Avivo bur
mistras Shlomo Lahat iškėlė 
Lietuvos žydų įnašą į bendrą 
žydų kultūrą, suminėjo žymiuo
sius menininkus, rašytojus, 
mokslininkus, rabinus. “Yad 
Vašem” instituto pirm. dr. It- 
zak Arad kalbėjo apie Lietuvos 
žydų naikinimą naujų doku
mentų šviesoje, pažymėdamas, 
kad naciai, užėmę Lietuvą, tuo
jau ėmė vykdyti “galutinį žydų 
problemos sprendimą”, kai ki
tuose kraštuose tokio skubėji
mo nebuvo. Tel Avivo rabinas 
Lau, pats išvengęs sunaikinimo, 
įspūdingai pasakojo pergyven
tas siaubo dienas. Neseniai imi
gravęs iš Lietuvos inž. Ber Pla- 
vin kalbėjo apie "Aliya” akty
vistų veiklą Lietuvoje ir ta pro
ga “Yad Vašem” pirmininkui 
Įteikė žmogaus kaulą, rastą nai
kinimo vietovėje Paneriuose. 
Kantorius Benjamin Unger pa
giedojo psalmę už mirusius, o 
choras “Vilno” atliko keletą he
rojinių giesmių.

Imigracija iš Lietuvos
Per 1977 m. iš okupuotos Lie

tuvos Izraelin imigravo per 300 
žydų, skaitant tik tuos, kurie 
įsiregistravo Lietuvos Žydų Są
jungoje. Jų tarpe yra mokytų 
žmonių, paprastų darbininkų, 
amatininkų ir įvairių sričių spe
cialistų.

Nors žydų imigracija Izrae
lin iš Sov. Sąjungos yra labai su
mažėjusi, tačiau iš Lietuvos ji 
tęsiama. Biuletenyje sakoma: 
“Su pasididžiavimu konstatuo
jame, kad Lietuvos imigrantų 
eilėse Vienoje nėra iškritėlių. 
Jie nejieško savo laimės kituo
se kraštuose. Visi jie atvyksta 
Izraelin statyti savo krašto ir 
jame įsikurti.”

Atvykusių duomenimis, Lie-1 
tuvoje tėra 5000 vietinės kil
mės žydų. Daugelis jų ketina 
emigruoti Izraelin. Ir dabar 
nuolat atvyksta “Aliya” žmonių. 
Tai ypač jaučiama Tel Avive.

Pagalba ateiviams
Lietuvos Žydų Sąjunga rūpi

nasi ateivių įsikūrimu. Ji atei
viams pačioje pradžioje duoda 
finansinę paramą. Vėliau atei
viams parūpinama paskola bū
tiniems reikmenims įsigyti. Są
junga turi paskolų fondą, iš ku
rio 1977 m. išduota 920.000 sv. 
Paramos tais metais išmokėta 
15.000 sv. Paskola grąžinama 
po dvejų metų. Ji duodama ne 
tik naujiem, bet ir senesniem 
ateiviam įvairiem įsikūrimo bei 
gyvenimo reikalam. Paskolų 
fondui vadovauja Jeramiel Be- 
nishovitz. Be to, minėtoji Są
junga, padedama Baltijos žydų 
Londone, kuriem vadovauja J. 
Lossos, pasiuntė per 1000 siun
tinių į Sov. Sąjungą Lietuvos 
žydų giminėms ir lietuviams, 
gelbėjusiems žydus nacių oku
pacijos laikais.

Lietuvos Žydų Sąjunga duo
da stipendijas mokslus einan
čiam jaunimui, pradedant gim
nazijomis, specialiomis mokyk
lomis ir baigiant universitetu. 
Per 1977 m. buvo išmokėta 
104,500 sv. Stipendijos įteikia
mos specialiose iškilmėse, da
lyvaujant jaunimui, tėvams, 
svečiams bei rėmėjams ir me
nininkams. Pvz. vienoje iškil
mėje dalyvavo svečias iš Niu
jorko adv. Nachum Gershwin

(Nukelta į 3-čią psl.) 

pirmtakų vardus, norėdamas pa
brėžti ligšiolinės jų linijos tęsi
mą. Jonas Paulius I kunigu bu
vo įšventintas 1935 m. liepos 7 
d,, turėdamas tik 22 metus am
žiaus, vyskupu — 1958 m., kar
dinolu — 1973 m. Vyskupu jį 
pasirinko Jonas XXIII, kardino
lu — Paulius VI. Naujasis po
piežius Jonas Paulius I neturi 
jokios diplomatinės patirties, iš
skyrus administracinį darbą Ve
necijos arkivyskupijoje. Vene
cijos parapijoms jis leido par
duoti šventovių brangenybes ir 
gautais pinigais remti vargšus, 
o pats atsisakė nešioti arkivys
kupo žiedą. Tai liudija naujojo 
popiežiaus dėmesį eiliniam žmo
gui, norą neatitrūkti nuo aplin
kos, blaivų žvilgsnį į gyvenimą. 
Jonas Paulius I yra laikomas 
nuosaikių pažiūrų konservato
rium, pritariančiu II Vatikano 
santarybos sprendimams.

Po dešimt metų
1968 m. rugpjūčio 20 d. A. 

Dubčeko Prahos pavasarį nu
traukė L. Brežnevo suorganizuo
ta invazija Čekoslovakijon, ku
riai jis panaudojo net 200.000 
sovietų ir satelitinių valstybių 
karių. Nuo to laiko Čekoslova
kija yra laikoma tvirtose Sovie
tų Sąjungos replėse — jos teri
torijoje vis dar tebėra apie 75.- 
000 sovietų karių. Liberalųjį 
kompartijos vadą A. Dubčeką 
pakeitė Maskvos įsakymus klus
niai vykdantis G. Husakas. Iš 
kompartijos buvo pašalinta 
apie 300.000 narių. Kelios de
šimtys tūkstančių rašytojų, pro
fesorių, menininkų bei kitų in
telektualų prarado turėtus pos
tus ir duoną pelnosi fiziniu dar
bu. A. Dubčekas šiandien yra 
Bratislavos parko sargas. De
šimtmečio sukakties proga ty
lias budėtuves prie Sv. Vaclovo 
paminklo Prahoje surengė stu
dentų būrelis. Belgijos jauni
mas Namuro geležinkelio sto
tyje įmetė tris dūmų bombas į 
Paryžiaus — Maskvos traukinio 
vagonus. Dešimtmečio proga 
slaptą susitikimą turėjo Lenki
jos ir Čekoslovakijos disidentai 
šių šalių pasienyje. Lenkijai ats
tovavo Viešosios Savisaugos Ko
miteto nariai, Čekoslovakijai — 
žmogaus teisių reikalaujančios 
“Chartos 77” autoriai, vedantys 
pagrindinę kovą. Abi šios gru
pės palaikydavo ryšius, bet lig 
šiol jų atstovai nė karto nebuvo 
susitikę bendriem pokalbiam. 
Čekoslovakijos emigrantų gru
pė Muenchene paskelbė specia
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lų pranešimą "Dešimt sovieti
nio teroro metų”, teigiantį, kad 
nuo invazijos iki dabartinių die
nų net 1.000 čekoslovakų susi
laukė kalėjimo bausmių už ta
riamus politinius nusikaltimus. 
Daugelis rašytojų savo kūrinius 
Čekoslovakijoje dabar tegali 
skleisti savilaidos metodu.

Mirė prezidentas
Kenijos sostinėje Nairobyje 

mirė šios Afrikos respublikos 
prez. J. Kenyatta, sulaukęs be
veik 90 metų amžiaus. Kai Keni
ja buvo Britanijos kolonija, J. 
Kenyatta vadovavo nepriklau
somybės kovoms. Britai jį buvo 
uždarę kalėjiman kaip Mau Mau 
negrų gaujų vadą. Nuo tų gaujų 
siautėjimo Kenijoje žuvo 14.000 
žmonių. Prezidentu J. Kenyatta 
buvo išrinktas 1963 m., Kenijai 
gavus pilną nepriklausomybę. 
Nepaisydamas ankstesnių nesu
tarimų, J. Kenyatta palaikė ar
timus ryšius su Britanija ir 
JAV, pasirinkdamas vakarietiš
kos demokratijos kelią. Jo pa
reigas dabar perėmė viceprez. 
D. A. Moi. Naujo prezidento rin
kimai turės būti pravesti per se
kančius tris mėnesius.

Išlaisvino kalinius
Dvidešimt penki kairiojo 

sparno partizanai užėmė val
džios rūmus Nikaragvoje, ku
riuose yra dvi ministerijos ir 
diktatoriaus A. Samozos tvarko
mas parlamentas. Partizanų ran
kose atsidūrė beveik 1.000 įkai
tų. Už jų laisvę partizanai parei
kalavo paleisti iš kalėjimų poli
tinius kalinius, $10 milijonų ir 
lėktuvo skrydžiui užsienin. Dik
tatorius A. Samoza, kurio šeima 
ši kraštą valdo jau 45 metus, iš 
kalėjimų išleido 58 kalinius, pa
rūpino $500.000. Partizanai su 
išlaisvintais kaliniais išskrido į 
Panamą, kur jiems buvo suteik
ta politinė globa. Aerodrome 
juos išlydėjo džiūgaujanti nika- 
ragviečių minia. Opozicinės gru
pės paskelbė visuotini streiką, 
norėdamos nuversti diktatorių 
A. Samozą.

Fanatikų aukos
Irano Abadano uoste ortodok

sų mahometonų fanatikai pade
gė kino teatrą, kuriame žuvo net 
430 žmonių. Išsigelbėjo tik 10, 
nes teatro durys buvo užrakin
tos, kad į jį negalėtų įsiveržti 
teroristai. Teatrų, restoranų bei 
kitų viešų pastatų puolimais fa
natikai nori sustabdyti šacho M. 
R. Pahlavio liberalias reformas.
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Jaunimo kongreso žinios

Reikalaujame paleisti Petkų
XXV-sios Europinės Lietuviškųjų Studijų Savaitės pareiškimas

GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ, 
PLJS pirmininkė

Siu metų birželio mėnesį te
ko praleisti Europoje artėjan
čio jaunimo kongreso reikalais, 
aplankyti kongreso rengėjus 
Anglijoje ir Vokietijoje. Buvo 
tartasi dėl jaunimo programos 
ir kongreso svečių — vyresnių
jų dalyvavimo, jei atsirastų to
kių, kurie vyktų Europon kon
greso proga.
ANGLIJOJE — STOVYKLA
Nutarta, kad IV Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Kongresas 
prasidės 1979 m. liepos 11, tre
čiadienį. stovykla netoli Londo
no miesto St. Mary’s kolegijoje, 
Strawberry Hill miestelyje 
(pusvalandis kelio traukiniu iš 
Londono). Stovykloje bus ir 
kongreso atidarymas. Ten 
bendrabučio p a t a 1 p o se telpa 
450 asmenų. Yra dviejų rūšių 
kambariai — po vieną arba po 
du. Taip pat kolegija turi kele
tą angliško stiliaus namų, ku
riuose galima apgyvendinti į 
kongresą norinčias atvykti jau
nas šeimas su vaikais. Yra pa
skaitoms, užsiėmimams, vakaro 
programoms reikalingi įrengi
mai. Ypatingai gerai įrengtos 
lauko teniso, futbolo, skvašo 
aikštės, įvairių angliškų pievos 
žaidimų ir gimnastikos salė. Pa
gal anglišką tradiciją, maudy
muisi vykstama į maudykles 
(15 minučių nuo stovyklavie
tės).

Kolegijos pastatai dviejų rū
šių: senoviški, istoriniai, prime
ną anglišką pilaitę, kuri įreng
ta kaip muzėjus ir turinti isto
rinės vertės; kiti, pastatyti jau 
vėliau, modernesni, patogūs. 
Kolegija yra mažame, tipiškai 
angliškame miestelyje prie Tha
mes upės kranto. .

Stovyklos programą rengia 
kun. A. Saulaičio, SJ, ir Elenos 
Bradūnaitės vadovaujamas sto
vyklos programos komitetas 
JAV-ėse. Programa susidedanti 
iš dviejų dalių: I — pažinimas 
Lietuvos ir jos šiandieninės pa
dėties (informacinio pobūdžio 
paskaitos, simpoziumai, diskusi
niai būreliai), II — lietuvių tau
tosaka ir tautodailė (iš kur ki
lę lietuviški papročiai, kaip lie
tuviškais papročiai švęsti Vely
kas, Kalėdas, vestuves, Jonines 
ir t.t.). Tikimasi kiekvienam 
stovyklautojui duoti progą pri
sidėti prie dainų, šokių, rank
darbių ir kitų būrelių, prie pa
ruošimo vienos šventės. Stovyk
lautojai gaus atspausdintą va
dovėlį, kuriame bus pateikta 
visa lietuviškų papročių me
džiaga su atitinkamomis daino
mis, šokiais ir t.t. Ta medžiaga 
bus galima pasinaudoti grįžus į 
namus.

KONGRESAS LONDONE
Kongreso proga norima išeiti 

su pasirodymu ir į vietinę ang
liškąją visuomenę. Taip pat no
rima surengti kokį nors ypatin
gai iškilmingą įvykį-koncertą. 
Kalbėta apie galimybę suderin-

• Lietuviškoji spauda yra tauti
nės gyvybės maitintoja.
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PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
į namus.

ti šiuos du pageidavimus ir su
rengti didįjį kongreso koncertą 
Londono mieste liepos 14 d. Į 
koncertą būtų kviečiama ang
liškoji visuomenė. Jis būtų pla
čiai reklamuojamas anglų vi
suomenėje. Koncerto progra
ma turėtų būti folklorinio sti
liaus, vaizduojanti lietuviškus 
papročius, šokius, dainas, muzi
ką. Viskas vyktų Queen Eliza
beth Hall salėje, netoli parla
mento rūmų ant Thames upės 
kranto. Queen Elizabeth salė 
yra Anglijos “National Theat
re” komplekse.

Po to — susipažinimo šokiai 
“Kensington Town Hali” patal
pose, kuriose telpa 700-1,000 as
menų. Vieta — netoli Londono 
Lietuvių Namų. Jaunimas iš 
stovyklos būtų atvežamas šešta
dieniui į Londono miestą.

Kalbėta apie galimybę su
rengti sekmadienį iškilmingas 
katalikų pamaldas Westminste- 
rio katedroje, miesto centre, ir 
suorganizuoti grupines ekskur
sijas po Londono miestą bei 
apylinkes. Taip pat aptartos ga
limybės priėmimams lietuvių 
patalpose — parapijoje, Lietu
vių Namuose, sodyboje ir t. t.

Kalbėta taip pat apie galimy
bę kongreso savaitės metu, nuo 
liepos 11d. iki 18 d., svečiams 
bei turistams lietuviams su
rengti vakarones lietuvių patal
pose, kad būtų proga dienos ga
le susiburti, susitikti su pažįs
tamais, pavakarieniauti ir t.t.

Vasaros metas yra turistų se
zonas Europoje. Norintys vykti 
kaip svečiai ar turistai iš anks
to turėtų pasirūpinti nakvynė
mis Londono viešbučiuose. Lie
tuvių Londone nėra daug, dėl-“* geležinkelio stočių — Krasla- 
to nakvynių masėms negalima 
tikėtis.

Kongreso būstinė Anglijoje 
bus Lietuvių Namuose, Ladbro- 
ke Gardens, Londone.

Į ŽEMYNĄ
Kadangi kongreso proga teks 

pervežti mases žmonių iš Di
džiosios Britanijos salos į Euro
pos žemyną, tiriama galimybė 
užsakyti traukinį iš Londono 
iki Dover ir toliau plaukti laivu 
per kanalą. Čia atsiskirtų kon
greso 120 atstovų iš 12 kraštų, 
kurie vyktų į studijų savaitę ne
toli Bonnos, V. Vokietijoje. Ki
ti kongreso dalyviai vyktų į eks
kursijas, kurių numatytos trys. 
Registracija ir mokestis už eks
kursijas bus sutvarkytas iš 
anksto savame krašte. Ekskursi
jos numatomos sekančios: 1. per 
Belgiją, Olandiją ir Vokietiją, 
įskaitant kelionę į Berlyną; 2. 
per Prancūziją ir Vokietiją; 3. 
per Prancūziją, Italiją, Šveica
riją ir Vokietiją.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, cstiikq duonų. Didelis 
mėsos gaminių paiirinkimat. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

★
Elektros reikmenys 
Televizijos oparotoi 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESV ALLES Are. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699 4444

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

Su juodomis gedulo vėliavomis žygiuoja lietuviai Toronto gatvėmis, protestuodami prieš VIKTORO PETKAUS nu
teisimų 15 metų bei reikalaudami jam laisvės Nuotr. St. Dabkaus

Kada nors pagarsės kaip šventasis
Arkivyskupas Teofilius Matulionis, miręs prieš 16 metų

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

KELIONĖ PER LATVIJĄ
IŠ bolševikinių kalėjimų iš

laisvinti lietuviai kunigai nusta
tytą dieną turėjo atvykti prie 
Latvijos sienos. Iš ten jie turė
jo važiuoti tiesiai į Lietuvą. 
Vyskupas Juozas Rancans Lat
vijos vyriausybės buvo iš anks
to painformuotas apie traukinio 
su kaliniais atvykimo dieną ir 
valandą Indros stotin. Apašta
linis nuncijus mons. Antonino 
Zecchini atsiuntė žinias apie 
kun. Matulionį ir svarbiausia — 
apie jo vyskupystę.

Bendrame posėdyje pas Ry
gos metropolitą arkivyskupą 
Antaną Springovičių nutarta 
pagarbiai sutikti prie Latvijos 
sienos iš Rusijos atgabentus ka
linius. Vysk. Rancans užsakė 
specialų saloninį vagoną į pa
sienio stotį. Su savimi paėmė 
gana didelį lagaminą su užkan
džiais ir vynu, o vyskupui Ma
tulioniui — violetinę pijusę 
(kepuraitę). Drauge su kunigu 
profesoriumi Aleksandru No
vickiu leidosi kelionėn. Dar 
prieš išvažiuodamas, vyskupas 
pranešė telegramomis pasienio

vos, Užvaldęs, Juozapinės ir ki
tų vietovių klebonams apie lau
kiamus svečius. Daugpilio kle
bonui Adomui Vyzuliui (?) pa
vedė užsakyti stotyje pietus iŠ 
Rusijos grįžtantiems buvusiems 
sovietų kaliniams.

Pasienio stotyje Indroje vysk. 
Rancans rado jau anksčiau at
vykusį kun. Mielešką, Karmeli
tų šventovės kleboną Kaune, 
kuris buvo deleguotas pasvei
kinti grįžtančius iš sovietinės 
katorgos Lietuvos vardu ir juos 
lydėti iki Kauno. Ilgokai pa
laukus, atriedėjo sovietinis 
traukinys. Išlipo iš jo sulysu- 
sios kunigų figūros. Apsirengę 
buvo skudurais. Skurdžiausiai 
atrodė vyskupas Matulionis, ap
sirengęs sena skranda, siauro
mis pelenų spalvos kelnėmis, 
daugelyje vietų sulopytomis. 
Ant kojų turėjo visiškai sune
šiotą apavą, o ant galvos — ke
purę su skylėtu dugnu. Ranko
se vyskupas laikė paprastą me
dinę lazdą kaip ramstį.

Po pasveikinimo perone vi
sas būrys kalinių buvo pakvies
tas į saloninį vagoną. Kai buvę 
kaliniai patogiai susėdo liuksu
siniame vagone, vyskupas Ran
cans, išėmęs iš lagamino viole
tinę pijusę, priėjo prie vyskupo 
Matulionio, uždėjo ant jo gal
vos ir pasveikino kaip vyskupą. 
Ten esantieji bendrakaliniai ap- 
stublo iš nustebimo. Jie neži
nojo, kad savo tarpe turėjo vys
kupą. Visi susijaudino. Kiekvie
nas iš eilės ėjo ir sveikino vys
kupą, apie kurio ganytojinį po- 
augšti anksčiau nežinojo.

Netrukus pajudėjo traukinys. 
Pakelės parapijų žmonės ir ku
nigai 
kuris 
tinio 
gono 
jo gėles ir maistą. Vysk. Matu
lionis už tai dėkojo ir laimino. 
Didžiausia katalikiškų jausmų 
manifestacija įvyko Daugpilio 
stotyje. Perone susirinko mi
nios tikinčiųjų. Keistai apreng
tu kunigų būrys su vyskupu Ma
tulioniu priešakyje išlipo iš va
gono ir nuėjo į geležinkelio bu
fetą, kur jiems buvo paruošti 
oietūs. Salė buvo pilna katali
ku. Čia vyskupas Matulionis at
sakė į sveikinimo kalbas, girdė
tas perone.

pasitiko stotyse traukini, 
vežė grįžtančius iš sovie- 
pragaro kunigus. Pro va- 
langus tikintieji įteikinė-

Koki priėmimą surengė Lie
tuva iš Rusijos grįžtantiem ku
nigam, plačiai rašė to krašto 
laikraščiai, spausdino išlaisvin
tųjų kunigų grupės ir atskirai 
vysk. Matulionio nuotraukas. 
Viena tokių nuotraukų buvo iš
spausdinta Romos dienraštyje 
“L’Osservatore Romano”. Ten 
buvo savotiškai sumontuotos 
nuotraukos — vyskupo, apsi
rengusio kalinio drabužiais, ir 
diktatoriaus Stalino. Abudu bu
vo sudėti vienoje plokštėje. Tai 
priminė katiną ir jo auką. Pri
dėtas straipsnis aiškino bendros 
nuotraukos paslaptį.

TĖVYNĖS GLOBOJE
Nesuskaitomos minios tikin

čiųjų su savo kunigais ir vysku
pais sutiko atvykstančius iš Ru
sijos kalinius geležinkelio sto
tyje. Tėvynė nuoširdžiai sveiki
no ištikimuosius savo sūnus ir 
tikėjimo didvyrius. J.E. Kauno 
metropolitas arkivyskupas Juo
zas Skvireckas pakvietė vysk. 
Matulionį pas save kaip asmeni
nį svečią. Žinodamas jo uolu
mą, netrukus paskyrė jį rezi
denciniu kapelionu prie bene
diktinių šventovės. Vysk. Matu
lionis pasiryžo čia suorganizuo
ti amžiną švenčiausio Sakra
mento adoraciją. Prieš tai jis, 
kviečiamas Amerikos lietuvių, 
atliko užjūrio kelionę. Pabuvęs 
Amerikoje apie 6 mėnesius 
(pusantrų metų — Pr. G.), ap
lankė Šv. Žemę. Grįžęs iš toli
mų kelionių į Kauną, vyskupas 
kaupė jėgas vietiniam darbui. 
Jo rūpesčiu buvo pagrindinai 
atnaujinta benediktinių švento
vė ir įvesta amžinoji adoracija.

Arkivyskupas Skvireckas tuo 
metu neturėjo sufragano. Dėlto 
dažnai jis pavesdavo vyskupui 
Matulioniui kanoniškas arkivys
kupijos parapijų vizitacijas, taip 
pat kviesdavo pontifikalinėm 
Mišiom katedroje. Kur tik pa
sirodydavo vysk. Matulionis, 
būdavo nuoširdžiai sveikina
mas. Katalikai jo asmenyje ma
tė garbingą tikėjimo išpažinėją 
ir nenugalimą kovotoją, kuris 
už augštuosius idealus nesibi
jojo eiti kankinio keliu. Papras
tų jo pamokslų ir prakalbų 
klausė atidžiai susitelkę. Jis bu
vo visų stebimas ir gerbiamas. 
Nepaprastai švelnus bei supra
tingas charakteris darė jį vi
siems prieinamą. Taip dirbda
mas bei atlikdamas ganytojines 
išvykas, vyskupas, palyginti, ra
miai gyveno Kaune iki 1937 
metų.
KAIŠIADORIŲ ORDINARAS
Po Kaišiadorių vyskupo Juo

zo Kuktos mirties Šv. Tėvas Pi
jus XI jieškojo tinkamo įpėdi
nio ir paskyrė vakuojančion 
vieton vyskupą Matulionį.

Po trejų metų sėkmingos 
veiklos Kaišiadorių vyskupijoje 
nasikeitė darbo sąlygos. Atėjo 
brutali bolševikų okupacija. Ka
taliku kunigų veikla buvo para- 
lyžuota. Po vieneriu tokios ne
laisvės metų atėjo kiti visuome
ninės tvarkos bei reiliginės lais
vės naikintojai, būtent, vokieDOWNTOWN FLOWERS “°1

/ /) j f Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus ( 
i dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus.

— Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- Z
___ tvarko gėles vestuvėms. Adresas: ’

St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg.
95 Front St. E., Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042 /
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čiai, kurie pasirodė esą negeres- 
ni už bolševikus. Jie įvedė bru
talia priespaudą, masiškai gau
dė žmones ir gabeno prievartos 
darbams Vokietijoje. Gaudyda
mi jaunimą ir aplamai darbui 
tinkamus žmones, vokiečiai ne
respektavo nė šventu vietų. Jų 
agentai, apsiginklavę nuo gal
vos iki kojų, tykojo savo aukų 
prie šventovių durų — suimi
nėjo išeinančius iš pamaldų ir 
siuntė Vokietijon.

Prieš tokį smurtą išėjo vysk. 
Matulionis. Jis energingai pro
testavo vokiečių valdžios įstai
gose, reikalaudamas sustabdyti 
prievartą. Drąsūs protestai, at
skleidžiantys vokiečių nežmo
niškumą, užrūstino naujus val
dovus. Jie norėjo atsikeršyti 
vyskupui — suimti ir išvežti į 
kurį nors mirties kacetą. Bet ta 
aplinkybė, kad vyskupas jau 
kentėjo b o 1 š e v ikų persekioji
mą, sulaikė juos nuo tokio 
žingsnio. Šie niekadėjai, savo 
metodais panašūs į bolševikus, 
nenorėjo būti lyginami su ko
munistais. Jie norėjo pasirodyti 
geresniais.

SKAUSMINGA PABAIGA
1944 m. bolševikai išvijo iš 

Lietuvos vokiečius ir vėl oku
pavo šį kraštą, šį kartą jie Ka
talikų Bendrijai buvo dar žiau
resni nei 1940 metais. Suimi
nėjo kaimų bei miestų gyven
tojus ir siuntė Rusijos gilumon. 
Katalikų kunigus ištiko toks pat 
likimas. Vieni krito nuo bolše
vikinio budelio rankos, kiti bu
vo palengva žudomi sunkiaisiais 
darbais ir badu Rusijos gilu
moje. Katalikų kunigų kanki
nystė buvo daug žiauresnė, ne
gu Romos valdovų pagoniškai
siais laikais.

Vyskupas Matulionis trečią 
kartą pateko į senųjų savo per
sekiotojų ir kankintojų rankas. 
Tačiau ir šį kartą jis nesilenkė 
bolševikams ir nesibaimino. Jis 
drąsiai gynė savo tikinčiųjų ir 
tikėjimo reikalus.

Deja, neilgai truko ta nelygi 
kova. Kaip labiausiai nepatiki
mą komunistai nusprendė, jų 
terminais sakant, likviduoti. 
1947 m. pradžioje vyskupas ir 
generalinis jo vikaras buvo su
imti ir išsiųsti Rusijos gilumon. 
Senyvas vyskupas, turįs 74 me
tus amžiaus, negalėjo ilgai pa
kelti nežmoniškų naujos bolše
vikų katorgos sąlygų. Jis mirė 
iš bado ir išsisėmimo. Ganyto
jas paaukojo savo gyvenimą už 
savo ganomuosius, jų Bendriją 

' ir tikėjimą. (Ir šis autorius bu
vo suklaidintas anuo metu pla
čiai pasklidusios žinios apie 

I vysk. Matulionio mirtį Sibire; 
pastarasis mirė 1962 m. rugpjū
čio 20 d. Šeduvoje, 
bolševikų morališkai 
iškankintas, Pr. G.).

Laiminga Lietuva, 
mingesnė Kaišiadorių vyskupi
ja, turėjusios tokį Ganytoją. 
Reikia tikėtis, kad tas ištikimas 
Dievo tarnas, vyskupas ir kan
kinys, kada nors pagarsės Lie
tuvoje, o gal ir visame pasauly
je, kaip šventasis.

Lietuvoje, 
ir fiziškai

o dar lai-

1978 liepos 16-23 d.d. V. Vo
kietijoje, Freisingo mieste, prie 
Muencheno, Kardinolo Doepf- 
nerio Namuose, įvyko 25-ji eu
ropinė Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė, kurioje dalyvavo įvairaus 
amžiaus, skirtingos visuomeni
nės padėties, įvairių pažiūrų 
anksčiau ir neseniai Lietuvą pa
likę lietuviai iš Anglijos, Austri
jos, Belgijos, Italijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Šveicari
jos, Vakarų Vokietijos, o taip 
pat iš JAV ir Australijos.

Šioje jubilėjinėje savaitėje, 
skirtoje paminėti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 60- 
sioms metinėms, mes klausėmės 
paskaitų, gilinomės į Lietuvos 
praeities ir dabarties klausimus. 
Mūsų žvilgsnis lietė įvairias po
litinio, ekonominio, kultūrinio ir 
dvasinio gyvenimo sritis, susiju
sias su lietuvių tautos istoriniu 
likimu, dabartine laisvės kova 
ir ateities galimybėms.

Sveikindami brolius ir seseris 
pavergtoje, bet nenugalėtoje tė
vynėje Lietuvoje, ir visas lietu
viškai plakančias širdis plačia
me pasaulyje, — XXV-sios euro
pinės Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitės dalyviai pakartojo savo 
įsipareigojimą dirbti ir aukotis 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atstatymui, kad būtų atitai
sytos didžiulės skriaudos lietu
vių tautai ir atstatytos visos jai 
priklausinčios žmogiškos ir tau
tinės teisės, kad ji vėl galėtų 
džiaugtis pilnateise padėtimi 
laisvų pasaulio, pirmoje eilėje 
laisvos ir apsijungusios Euro
pos, tautų šeimoje ir veiksmin
gai prisidėti prie visos žmonijos 
gerovės.

Tradicinėje Tėvynės valandė
lėje XXV-sios europinės Lietu
viškųjų Studijų Savaitės dalyviai 
drauge su Lietuvos Helsinkio 
grupės atstovu užsienyje Tomu 
Venclova prisiminė naujausią 
pavergtųjų smurto auką — drą
sų ir garbingą žmogaus teisių 
gynėją Viktorą Petkų, pareiškė 
savo pasipiktinimą ir protestą 
drauge su visais dorais lietu
viais ir pasaulio visuomene prieš 
nežmonišką ir savivališką sovie

, A+A 
Kazys 

Juodviršis 
mirė 1963 metų

I rugsėjo mėn. 4 dienų

Šių metų rugsėjo mėn. 4 
dienų sueina 15 metų nuo 
mano mylimo vyro mirties. 

Šv. Mišios už jo vėlę bus 
atnašaujamos š. m. rug
sėjo 17 d., 10 vai. ryto, 
Toronte, Prisikėlimo šven
tovėje. 

Nuoširdžiai prašau draugus ir pažįstamus trumpa 
malda prisiminti mano numylėtųjį.

Žmona Ona Fagockytė-Juodviršienė

JUOZUI PENKAUSKUI
Lietuvoje mirus, dukrų GENĘ TRINKIENĘ, jos 

šeimų ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Liucija Skripkutė Antanina ir Juozas
ir mamytė Asmenavičiai

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton), 

Tol. 487-2147, vakarai. 445-8955
Meistriiko. darbai, puikūs lietuvifki projektai 
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tinio teismo nuosprendį. Mes 
reikalaujame paleisti Viktorą 
Petkų ir nekliudyti jam veikti 
visuotinės žmogaus teisių dekla
racijos ir Helsinkio baigiamojo 
akto dvasioje.

Drauge reiškiame gilią pagar
bą nuteistajam ir visiems ki
tiems, kurie šiandien Sov. Są
jungos kalėjimuose ir lageriuo
se kenčia už teisingą Lietuvos 
reikalą. Mes niekada nepamir
šom ir nepamiršim tokių vardų, 
kaip Petras Paulaitis, Klemen
sas Širvys, Jonas Matuzevičius, 
Algirdas Ėyprė; kaip Nijolė Sa- 
dūnaitė, Ona Pranskūnaitė, Pet
ras Cidzikas, Petras Plumpa, 
Sergiejus Kovaliovas, Vladas 
Lapienis, Balys Gajauskas, o da
bar ir Viktoras Petkus, kurie sa
vo asmenine kančia gyvai įkūni
ja teisingus ir kilnius lietuvių 
tautos troškimus, atsispindin
čius “Lietuvos Katalįkų Bažny
čios Kronikoje”, “Aušroje” ir 
kituose pogrindžio leidiniuose. 
Jų Įkvėpti mes atnaujiname sa
vo ryžtą visomis mums prieina
momis priemonėmis tęsti jų ko
vą ir paveikti savo aplinkoje ki
tus, kad Lietuvos laisvės ir žmo
gaus teisių kovotojų pastangos 
neštų vis daugiau vaisių.

Broliai ir seserys, būkime iš
tvermingi ir tvirti mūsų tautos 
kankinių pavyzdžiu: su Dievo 
pagalba dirbkim, kovokim dėl 
Lietuvos!
V. Vokietijos ateitininkų suva

žiavimo rezoliucija
V. Vokietijos lietuviai ateitinin

kai, susirinkę 1978 m. liepos 20 
d. į metinę konferenciją Frei- 
singe prie Muencheno, vienin
gai nutarė išreikšti padėką tau
riam ir didvyriškai žmogaus tei
ses ginančiam Viktorui Petkui, 
kurį sovietinis teismas Lietuvo
je nuteisė 10 metų kalėjimo ir 
5 m. ištrėmimo.

Konferencijos dalyviai taip 
pat vieningai reiškia pasipikti
nimą neteisingu sovietinio teis
mo nuosprendžiu Petkui, nes tai 
akivaizdus prieštaravimas Hel
sinkio susitarimo baigiamajam 
aktui.



Toronto lietuvių surengtoje demonstracijoje, kuri protestavo prieš VIKTORO 
PETKAUS nuteisimą Vilniuje, kalba žydų kongreso atstovas Jeck Katz

Ar neverta pasvarstyti?
Pasaulio lietuvių šventė ir kas po jos?

ED. DANILIŪNAS

Lietuvos žydai Izraelyje

Egzaminas išlaikytas ir tai 
labai gerais pažymiais, buvusio 
PLB pirm. inž. Br. Nainio go
džiais — “dviem penktukais”, 
kitaip sakant, dvigubu labai ge
rai. Pirmosios Pasaulio Lietu
vių Dienos — jau praeities įvy
kis, kuris ras tinkamą vietą mū
sų istorijos puslapiuose. Tai bu
vo darnus kelių renginių jungi
nys. Nežiūrint kaikurių smulk
menų, visus juos galima vertin
ti teigiamai — jie visi prisidėjo 
prie šios šventės pasisekimo. 
PLB seimas sutraukė jon mū
sų vadovaujančius asmenis, PL 
Sporto Žaidynės labai gražiai 
papildė auditoriją atletišku jau
nimu (tik gaila, kad žiūrovai su
sidomėjo tik p a s k u tinėmis 
rungtimis), o dainų šventė su
traukė visų amžiaus grupių lie
tuvius — nuo pradžios mokyk
los vaikų ligi pensininkų. Neat
siliko nė mokytojai, Toronte tu
rėję savo studijų dienas. Malo
ni staigmena: eitynėse prie žu
vusiųjų už laisvę paminklo da
lyvavo daugiau žmonių, negu 
buvo galima tikėtis — per ke
lis blokus nusitęsusi ketveriukų 
kolona! Ypač didelis nuopelnas 
rengėjų, kad toks didelis ir 
komplikuotas renginys buvo pa
ruoštas ir taip sklandžiai pra
vestas, neturint pradžioje ne 
tik užtenkamai lėšų, bet ir tam 
reikiamo laiko. Viskas atlikta 
mėgėju organizatorių iš poilsio 
nutrauktu laiku ir už tai negau
nant jokio atlyginimo!

Kanadiečių nepastebėta
Vienas iš nesėkmingų ir ne

pageidaujamų dalykų — toks 
didelis ir reikšmingas įvykis ne
turėjo atgarsio Kanados visuo
menėje. Mano nuomone, mūsų 
didžiųjų renginių tikslas yra 
dvigubas: a. išlaikyti lietuvišką 
dainą, šoki, muziką, meną, ap
lamai lietuvišką kultūrą, supa
žindinti su ja mūsų jaunimą, 
mėginant ji sudominti; b. pasi
rodyti kitataučiams savo kultū
rinėmis vertybėmis bei sugebė
jimu vieningai, organizuotai 
veikti, tapti daugiau žinomais ir 
vertinamais Kanados visuome
nėje. Jei pirmoji pusė, nežiū
rint smulkmenų, atlikta labai 
gerai, tai antroji — visiškai ap
leista. Pašaliečiui liko visai ne
suprantama, kodėl tai įvyko: 
tikrai buvo neįmanoma pasiekti 
norimų rezultatų, nesistengta ir 
pasitenkinta tik vienu kitu te
lefoniniu paskambinimu ar raš
tu? Gal tai buvo paprastas ren
gėjų neišsiaiškinimas, kieno pa
reiga tai atlikti?! Televizija ir 
spauda yra sunkiai pasiekiami 
tikslai, bet nėra lengvai pasie
kiami nė visi kiti tokio renginio 
uždaviniai. Pvz. kad ir koordi
natorių darbas buvo vienas iš 
sunkiausių, o jis buvo atliktas 
pasigėrėtinai. Išėjimas viešu
mon irgi yra labai svarbus už
davinys, ir todėl vertas dides
nių pastangų. Jei nepasiekiami 
norimi rezultatai bandant eiti 
pro priekines duris, tai reikia 
eiti pro užpakalines — neoficia
liu keliu: surasti žmones, turin
čius įtakos spaudos ir televizi
jos pareigūnams ir pan. Atro
do, šį kartą tai turėjo būti leng
viau pasiekiama, negu betkada, 
nes tą lengvino net keturios ap
linkybės: didelis renginys Map
le Leaf Gardens, Kanados gim- 
tadinio populiarumas (taip leng
va su tuo surišti), dalyvavimas 
karalienės atstovės Ontario gu
bernatorės P. McGibon, Onta
rio opozicijos vado S. Smith, be 
to, numatomi rinkimai.

Sekėme televiziją, pirkome 
Toronto laikraščius, bet, deja, 
nieko džiuginančio nepatyrėme 
— didžiausių lėšų ir pastangų 
pareikalavęs mūsų renginys nu
ėjo praeitin Kanados visuome
nės visai nepastebėtas! Eiliniam 
žiūrovui dar ir šiandien nė
ra aišku, kodėl ir šioje srityje 

neparodyta tokių gražių pastan
gų, kaip kitose. Sportininkai, 
atrodo, daugiau pasistengė, kad 
šio reto renginio pėdsakai neiš
nyktų su praeitin palydėtu 
laiku.

Informaciją liečiančių straips
nių prirašyta nemaža, bet pasi
gesta konkretesnių duomenų, 
kurie buvo pateikti tik paskuti
nėse korespondencijose. Infor
macijos deimančiukas — pui
kus miesto reikiamų vietų pla
nas. Kartais ir mažose apylinkė
se yra sunku orientuotis pagal 
duotą planą, o šį kartą nė To
ronte nebuvo jokios problemos, 
nes planas buvo nepaprastai ge- 
rds Programos įvairumas

Aplamai, visa šventė vertinti
na teigiamai ir puikiai mūsų 
spaudos apibūdinta. Visdėlto 
šiek tiek norėčiau sustoti ties 
dainų švente ir iškelti porą nau
jų minčių.

Dainų šventė — viena labiau
siai pasisekusių. Ji ne tik miela, 
bet ir didinga. Didinga ne tik 
labai gausiu dalyvių skaičiumi, 
bet ir jaunimo bei tautinių dra
bužių puošnumu, karalienės 
atstovės dalyvavimu bei tvar
kingu iškilmių pravedimu. Tai 
nuopelnas visų prie tos šventės 
prisidėjusių. Didelis nuopelnas 
tenka ir puikioms pranešėjoms
— Irenai šernaitei-Meiklejohn 
(jos ir balso tembras lahąi tin
kamas toms pareigoms) ir Rasai 
Lukoševičiūtei. Nemažesnis 
nuopelnas tenka ir daugelį nu
stebinusiems k o o rdinatoriams
— J. Karasiejui ir dr. Kvedarui, 
taip tvarkingai ir punktualiai 
šį renginį pravedusiems. Sį kar
tą nereikėjo kitataučiams aiš
kintis, kad tai lietuviškas lai
kas. Dr. Kvedaras atkreipė į sa
ve dėmesį jau Hamiltono šven
tėje.

Programa parinkta gera. Cho
rai paruošti irgi pasigėrėtinai — 
nuopelnas visų chorvedžių, jų 
padėjėjų ir choristų. Vyresnia
jai kartai viskas 100% priimti
na. Tačiau dalis jaunimo išėjo 
pabaigos nesulaukusi. Teko pa
tirti ir to priežastį, paklausius 
jaunimo pasikalbėjimų: “Ar vi
sas 3-4 valandas ten nieko dau
giau nebus, kaip tik choro dai
nos?” Šių kraštų jaunimas yra 
pripratęs prie programos įvairu
mo ir to jis labiausiai pasigenda 
mūsų renginiuose. Mums tos dai
nos nenusibosta, nes jos nukelia 
mus tėvynėn ir sušvinta mielais 
praeities vaizdais — Lietuvos 
gamtovaizdžiais, linksmais vaka
rais sodybose su skambančia 
daina jaunimo sūkury ir t.t. Jau
nimui to papildomo žavesio nė
ra, ir jam lieka vien tik muziki
nė pusė. Todėl jiems tokia pro
grama negali būti tiek įdomi, 
kiek vyresniajai kartai. Konkre
tus mano siūlymas — tais me
tais, kai nėra nei dainų, nei tau
tinių šokių šventės, rengti įvai
rios programos festivalį: keli ge
riausi chorai, solistai, instru
mentalistai (solo ir orkestras), 
tautinių instrumentų vienetai, 
kelios stiprios tautinių šokių 
grupės, išraiškos šokio šokėjos 
ir kiti menininkai. Kad įvairi 
programa yra publikos pagei
daujama, įrodo ir daina “'Mano 
protėvių žemė”, atlikta iškilio
sios solistės G. Čapkauskienės 
(dabar esančios pasigėrėtiname 
pajėgume) su jungtiniu choru ir 
orkestru, susilaukusi daugiausia 
plojimų ir prašymo pakartoti. 
Įvairumas yra būtinas, jei nori
me, kad mūsų programos būtų 
įdomios ne tik vyresniajai kar
tai, bet ir jaunimui bei kitatau
čiams.

Kaikas pasakys, kad mums 
užtenka žiūrovų. Dabar užtenka, 
bet ar jų beužteks tada, kai vy
resnioji karta nebegalės ateiti? 
Kas tada beužpildys sales? Jei 
jaunimo neprisitrauksime da
bar, paskui niekas jo nebepri- 
trauks.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
(Girshowitz), kuris ne tik pa
sveikino Sąjungą, bet ir įteikė 
$1000 nuo Lietuvos Žydų Drau
gijos Niujorke.

Lėšas Lietuvos žydų paramai 
Izraelyje sudeda žydų organiza
cijos JAV-se ir Kanadoje. Vie
na duosniausių organizacijų yra 
Lietuvos žydų draugija Filadel
fijoje, kuriai vadovauja Albert 
Levin ir Gitta Ferman. Finan
sinę pagalbą teikia Lietuvos žy
dų draugija Niujorke, vadovau
jama adv. J. Griliches. Metinę 
duoklę atsiunčia ir Montrealio 
žydų draugija, kuriai vadovauja 
Abba Anshel ir ižd. Moshe Ka
zimir.

Biuletenis apgailestauja, kad 
pastaruoju metu pagalba iš Los 
Angeles labai susilpnėjo, o Lie
tuvos žydų Draugija Čikagoje 
visai nesidomi Sąjungos veikla 
Izraelyje ir nepalaiko jokio ry
šio.

Kultūrinė veikla
Lietuvos Žydų Sąjungos Iz

raelyje kultūrinė veikla reiškia
si daugiausia sueigomis savame 
klube ir knygų leidimu. Sueigo
se dažnai prisimenamos praei
ties kančios devintajame Kau
no forte ir kitur.

Per pastaruosius dvejus me
tus išleistos dvi knygos: “Haim 
Yellin — geto kovotojas ir ra
šytojas” ir Meir Yellin “Krau
jas ir ginklai”. Abu leidiniai pa
rašyti jidiš kalba ir vaizduoja 
gyvenimą Kauno gete.

Sąjungos iniciatyva spausdi
namas plačios apimties istorinio 
pobūdžio keturių dalių veika
las “Lietuvos žydai”. Pirmosios 
trys dalys jau atspausdintos ir 
apima 600 metų žydų gyvenimą 
Lietuvoje. Pirmoje dalyje apra
šomas laikotarpis iki I D. karo, 
antroje — laimingas gyvenimas 
tarpukaryje, trečioje — ryškio
sios asmenybės ir miestai, ku
riuose gyveno žydai, ketvirtoje 
— nacių okupacija ir žydų nai
kinimas. Pastaroji dalis jau 
spausdinama. Joje sutelkta daug 
istorinės medžiagos apie getus, 
apie 200 vietovių, kuriose vyko 
naikinimas, apie gyvenimą na
cių lageriuose Estijoje, Latvi
joje, Vokietijoje, apie depor
tuotų į Sov. Sąjungą likimą, žy
dų pajėgas kariniuos daliniuo
se, kurie kovojo su naciais. Šis 
leidinys apima 500 psl.

Sąjungos pirm. J. Oleiski, 
baigdamas savo pranešimą, 
spausdinamą biuletenyje, rašo: 
“Mes manome, kad daug kuo 
prisidėjome prie Lietuvos imi
grantų įjungimo j seną-naują 
tėvynę ir prie žydų paminėjimo 
gražioje bei jaukioje praeities 
Lietuvoje.”

žydų gelbėtojai
Biuletenyje rašoma apie gyd. 

Petrą Baublį, kuris, būdamas 
vaikų namų “Lufshialis” (“Lop
šelis”, Red.) vedėju “Slobodko- 
je”, išgelbėjo 7 vaikus, atgaben
tus iš geto. Dr. P. Baublys prieš 
dvejetą metų žuvęs lėktuvo ne
laimėje. Izraelin imigravusių 
žydų iniciatyva buvo apdovano
ti teisingųjų žymenimis dr. P. 
Baublys, jo brolis Sergijus bei 
jo žmona. Žymenų paimti iš 
Londono buvo atvykęs inž. Ri
čardas Baublys. Ta proga sava
me klube įvyko Lietuvos žydų 
Sąjungos Izraelyje valdybos po
sėdis, kuriame dalyvavo svečias 
iš Londono ir išgelbėtieji žy
dai. Kalbas pasakė pirm. J. 
Oleiski, adv. D. Fleishman, M. 
Yellin, A. Faitelson, prof. A. 
Stupel. Jie pabrėžė ryžtą lietu
vių, kurie gelbėjo žydus nacių 
okupacijos laikais iš mirties 
grėsmės. R. Baublys, atsiliepda
mas į kalbas, pareiškė pasidi
džiavimą, kad jų šeima buvo 
tarp tų, kurie rizikavo savo gy
vybėmis gelbint žydus.

Mirę veikėjai
Pasak biuletenio, Lietuvos 

žydai Izraelyje pastaraisiais me
tais neteko žymių veikėjų. Toks 
buvęs adv. Leib Garfunkel, 
“vienas didžiųjų Lietuvos žydų 
vadų”. Jo veikla, prasidėjusi 
prieš II D. karą, reiškėsi nacių 
okupacijos laikais ir po “išlais
vinimo” (sovietinę Lietuvos 
okupaciją biuletenis vadina “li
beration”, Red.). Izraelyje jis 
buvo vyriausiu redaktoriumi 
veikalo “Lietuvos žydai” IV da
lies, skirtos žydų naikinimo lai
kotarpiui.

Mirusių tarpe minimi Meir 
Milo, paskolų fondo pirminin
kas; Ben-Zion Brudney, buvęs 
Centrinio Banko reikalų vedė
jas Kaune, sionistų veikėjas, 
imigravęs Izraelin 1971 m.; dr. 
Benjamin Bliudz, sveikatos 
draugijos “OZE” steigėjas Kau
ne ir autorius knygos “Žydų gy

dytojo likimas Lietuvoje”.
Ištisas puslapis skirtas dr. Jo

kūbui Robinsonui, mirusiam 
1977 m. Niujorke. Aprašomas 
jo minėjimas Niujorke 1977 m. 
gruodžio 12 d. J. Griliches savo 
kalboje iškėlė velionies nuopel
nus kaip žymaus Lietuvos žydų 
veikėjo bei tikro “litvako”, ku
riam rūpėjo ir Lietuvos reika
lai. Jis atstovavęs žydams Lie
tuvos parlamente ir pasaulio 
žydų kongrese, Lietuvai — jos 
delegacijoje Hagos tribunole. 
Iš Lietuvos pasitraukęs prieš 
sovietinės armijos invaziją ir 
1941 m. įsikūręs JAV. Colum
bia universitete dėstė teisę, da
lyvavo Nuernbergo teisme kaip 
patarėjas, derybose su Vokieti
jos vyriausybe dėl atlyginimo 
nukentėjusiem žydam, pirmi
ninkavo JT teisių komitetui 
1950 m. Taipgi reiškėsi žydų 
veikloje, dalyvavo paruošime 
veikalo “Lietuvos žydai”, pa
rašė straipsnių žydų naikinimo 
klausimu.

Sovietinės simpatijos?
Lietuvos Žydų Sąjungos Iz

raelyje biuletenis “Gachelet” 
didžiuojasi ir savo tautiečiais, 
pasižymėjusiais Sov. Sąjungos 
okupuotoje Lietuvoje. Ištisas 
puslapis skirtas “Sov. Sąjungos 
didvyriui” Volfui Vilenskiui — 
įdėta didelė jo ir jo šeimos nuo

Saugokitės klounų!
Studentų suvažiavimo Detroite belaukiant

AL. GIMANTAS
Šio rašinio mintys daugiau

sia skiriamos mūsų organizuo
tai studentijai, besiruošiančiai 
savo kasmetiniam suvažiavi
mui amerikinės padėkos Die
nos ilgąjį savaitgalį, šiemetinis 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
pažmonys ar, mandriai tariant, 
suvažiavimas įvyks Detroite. 
Geografinis vietovės parinki
mas neblogas, nes miestas, pa
lyginus, netoli nuo tokių lietu
viškų telkinių, kaip Torontas, 
Hamiltonas, Londonas, Kleve- 
landas, Čikaga.

Kad suvažiavimas pavyktų ir 
pasiektų užsibrėžtą tikslą bei 
pilnai laikytųsi jau gerokai 
anksčiau nustatyto darbų tvar
karaščio, būtinai reikalinga 
rimtis, tinkamas nusiteikimas ir 
bendroji disciplina.

Nelaimei, kaip jau netolima 
praeitis parodė, paskutinieji 
mūsų studentų suvažiavimai ne
buvo tvarkingi.

Prisimename įvykius viešbu
čiuose, kurie tiek patiems stu
dentams, tiek ir visai mūsų vi
suomenei neteikia garbės. To
dėl dar gerokai prieš naująjį 
suvažiavimą jau laikas būsi
miems įvykio šeimininkams ku
riuo nors būdu užsitikrinti, kad 
ir šiemetinis rudens telkinys ne
taptų beveik niekieno nekontro
liuojama cirko arena.

Kad tokio pavojaus dar vis 
esama, rodo ir įvykiai Toronte 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu 
universiteto bendrabučiuose. Ir 
ten, pasirodo, neišvengta kele
to klounų siautėjimo bei piktų 
išdaigų, tiesiogiai purvinančių 
visų lietuvių vardą. Labai ga
limas dalykas, kad tie patys ne
klaužados ar pokštininkai, dar 
geriau pasiruošę ir susioraniza- 
vę, bandys lietuvių studentų 
vardu suniekinti suvažiavimą ir 

Jaunimo atstovai Toronto lietuvių demonstracijoje reikalauja laisvės VIK
TORUI PETKUI Nuotr. St. Dabkaus

trauka. Pasak “Mažosios Lietu
viškosios Tarybinės Enciklope
dijos”, V. Vilenskis, gimęs 
Kaune. Nuo 1935 m. dalyvavo 
komunistinio jaunimo oranizaci- 
jos veikloje, buvo suimtas. Iški
lo sovietinės okupacijos laiko
tarpyje, tapo kompartijos na
riu ir pulkininku. 1959-65 m. 
karinis Kauno komisaras. Nuo 
1965 m. dirba pedagoginį dar
bą Vilniaus universitete.

Biuletenyje minimas rašyto
jas Ošerovičius, gimęs 1908 Pa
nevėžyje. Neprikl. Lietuvoje 
baigė teisių fakultetą ir reiškė
si kairiojoj žydų spaudoj. Už
ėjus sovietams, ėmė aktyviai da- 
lyyauti komunistiniame gyveni
me kaip sovietinių žydų leidi
nių redaktorius. Kurį laiką bu
vo “švyturio” žurnalo redakto
riaus pavaduotoju. Yra parašęs 
poezijos kūrinių ir dramų.

Panašus yra rašytojas įsakas 
Kaplanas, g. 1905 m. Jis yra iš
vertęs nemaža lietuvių rašyto
jų kūrinių į rusų kalbą. Atėjus 
sovietinei okupacijai, tarnavo 
raud. armijoj, dirbo “Sovetska- 
ja Litva” laikraštyje.

Iš čia minėtų pavyzdžių ma
tyti, kad Lietuvos žydų tarpe te
bėra sovietinio palikimo bei at
spalvio, kuris, matyt, kliudo 
žvelgti atviromis akimis j lietu
vių tautos aspiracijas ir jas su
prasti. Nž.

visų mūsiškių reputaciją.
Tiesiog nesmagu ir nesu

prantama, kokiu būdu šiaipjau 
visiškai sveikame akademinio 
jaunimo tarpe atsirado piktša- 
šių, kuriems vieta turėtų būti 
rezervuota kokiame nors izolia
toriuje, bet ne lietuviškojo jau
nimo gretose. Rūpestingesni 
stebėtojai tvirtina, kad tokių 
sirgalių tegali būti nedaugiau 
kaip 0.002% viso jaunimo. Tai 
lašas jūroje, bet tokių neigiama 
įtaka ir negatyvi veikla kažkaip 
pajėgia įsidrąsinti ir plačiai pa
sireikšti. '

Kiekvienu atveju yra aišku, 
kad nesveikų bacilų nešėjams 
neturėtų būti vietos mūsų jau
nuolių akademikų tarpe. Vadi
nasi, prieš suvažiavimus yra rei
kalingas, tegu ir niekam nema
lonus, tačiau būtinas skrynin
gas, atranka. Kokia ir kaip, tai 
jau būtų pačios studentų są
jungos reikalas ir uždavinys.

Viena tačiau yra aišku, kad 
reikia žymiai daugiau rūpestin
gumo bei atsakingumo jausmo, 
tokio pobūdžio įvykius organi
zuojant, nes čia visai tiesiogiai 
siejasi ir lietuviškoji reprezen
tacija. Rimtas darbas gali drą
siai kartu žengti su būtina jau
nimui pramoga, bet kai pramo
ginis momentas pasiekia nebe
suvaldomas proporcijas ir pasi
reiškia nihilistine destrukcija, 
pats laikas garsiai tarti — už
tenka! Ir tai turėtų būti atlikta 
paties jaunimo lūpomis bei ini
ciatyva, pašaliniams visiškai 
nesikišant.

Pasitikėjimas p o z ityviai nu
siteikusio lietuviškojo jaunimo 
dauguma leidžia šviesiai žvelg
ti į artėjantį suvažiavimą ir ti
kėtis, kad šį kartą egzaminas 
bus išlaikytas pilnu penketuku 
ir betkurie n e p a s i t i kėjimo 
ženklai visuomenėje tikrai iš
nyks.
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Okupuotoje Lietuvoje nukentėję moksleiviai. Iš kairės: Vytautas Bogušis, 
Algirdas Masilionis, Julius Sasnauskas, Andrius Tučkus

Keturiu jaunuoliu kova
Lietuvos pogrindžio "Aušra" 10 nr. apie keturis moksleivius
1976 metais Saugumas nuo

lat terorizavo Vilniaus VHI-tos 
A. Vienuolio v. vid. mokyklos 
moksleivius už tautines ir reli
gines pažiūras. Jie patarnauda
vo Mišioms šv. Mikalojaus baž
nyčioje, bendravo su buvusiais 
politkaliniais, domėjosi Lietu
vos istorija ir kultūra. Iš jų tik 
vienas pateko į augštąją mo
kyklą.

1977 m. lapkričio mėn. ketu
ri iš jų — Vytautas Bogušis, 
Julius Sasnauskas, Algis Masi
lionis ir Andrius Tučkus — bu
vo paimti į kariuomenę. Išvyk
dami jie kreipėsi į Lietuvos 
prezidentą >A. Barkauską, pra
šydami nesiųsti jų į Rusiją, o 
palikti tarnauti Lietuvoje. Kaip 
ir reikėjo tikėtis, visi keturi bu
vo išblaškyti po tolimiausius 
imperijos kampus: Bogušis — į 
GAMą, Masilionis — į Čitą, Sas
nauskas — į Tichviną (į šiaurę 
nuo Leningrado), Tučkus — į 
Krivoj Rogą.

Kaikurios aplinkybės verčia 
susirūpinti šių jaunuolių liki
mu.

Bogušis labai įsiutino Saugu
mą 1976 m. savo atviru laišku 
į LKP CK, kuriame reikalavo 
nustoti juos persekiojus dėl tau
tinių ir religinių pažiūrų. Vė
liau jis buvo porą kartų nuvy
kęs į Maskvą, kur susitiko su 
rusų disidentais. Nuo to laiko iki 
1977 lapkričio 18 d., kai jis nu
vyko į karinį komisariatą, jį ir 
tris jo draugus nuolat sekdavo 
4 automobiliai su abiejų lyčių 
ir Įvairaus amžiaus čekistais.

Masilionis keletą kartų lydėjo 
buvusi politkalinį, vėliau Lietu
vos Helsinkio grupės narį V. 
Petkų kelionėje po Estiją ir 
Latviją. Petkaus arešto dieną 
(77. 8. 23) jis lydėjo jį į Rasei
nius ir buvo sulaikytas. Tą pa
čią dieną Sasnausko bute buvo 
padaryta krata. Knygoje su 
prof. J. Orlovo autografu če
kistai rado lapelį su nupiešta 
špyga ir dedikacija KGB, neva 
atlikta J. Sasnausko ranka. Šio 
“įžūlumo” čekistai pažadėjo 
Sasnauskui niekad neatleisti. 
Be to, čekistai įtarė, kad Sas
nauskas moka rašyti mašinėle 
ir talkininkauja pogrindinės 
spaudos leidimui.

Tučkaus, kilusio iš mišrios 
šeimos (tėvas lietuvis, motina 
lenkė), kaltė buvo tik ta, kad 
jis bendravo su Bogušiu, Masi- 
lioniu ir Sasnausku. Vien dėlto 
jis nebuvo priimtas į VVU, 
nors egzaminus išlaikė sėkmin
gai. Ši neteisybė labai paveikė 
jaunuolį. Atėjęs į Sasnausko 
butą, kai ten buvo daroma kra
ta, jis be jokios prokuroro 
sankcijos taip pat buvo iškra
tytas bei nuvežtas į Saugumą. 
Čia Tučkus elgėsi labai “įžū
liai”, nesėdo į tardomiesiems 
specialiai prie durų pastatytą 
kėdę, o, susistūmęs 4 minkšta
suolius, atsigulė ant jų, sakyda
mas, kad mėgsta ilgai miegoti, 
o čekistai jam sutrukdę, čekis
tai nustūmė Tučkų ant grindų. 
Tada jis atsistojo ir paklausė 
čekisto pavardės, o šis jam at
sakė keiksmažodžiu. Tučkus at
sisakė duoti betkokius parody

mus apie savo draugus ir pa
žįstamus. Nepriimtas į universi
tetą, jis pradėjo mokytis prof- 
techninėje mokykloje, tačiau 
netrukus buvo pašalintas, neva 
dingus jo pareiškimui .. . Lap
kričio 22 dieną jis buvo paim
tas kariuomenėn.

Naivuoliai Saugume dažnai 
tikinami, kad “čekistai darę 
klaidas tik kulto gadynėje”. 
Šiandien, esą, jų rankos šva
rios, jie nesigriebią fizinės prie
vartos. Iš tikro, “juodąjį dar
bą” partija iš saugumo dalinai 
atėmė, pavesdama jį milicijai ir 
kariuomenei.

1977 spalio 18 vakare šiuos 
4 jaunuolius, einančius Univer
siteto gatve, visą laiką sekė 2 
saugumiečiai. Bogušiui ir Sas
nauskui pavyko “išslysti”, o 
Masilionį ir Tučkų jie perdavė 
milicijai. Jie buvo nuvežti į Le
nino raj. milicijos skyrių, kur 
juos išlaikė visą naktį, nekar
tą mušė. Spalio 20 d. jie abu 
buvo nuvežti į Tarybų raj. mi
licijos skyrių, kur juos sumušė 
Įeit. Eugenijus Mačiulaitis.

Sasnauskas 1976 m. per Vė
lines Rasų kapinėse uždeginėjo 
žvakutes ant Lietuvos savano
riu, žuvusių 1920 m. kovose su 
lenkais, kapų. Po poros dienų, 
7 vai. ryto, jį išbudino milicija, 
nuvežė iš namų j Lenino raj. 
milicijos skyrių, kur apklausi- 
nėjo rusiškai. Sasnauskas ru
siškai kalbėti atsisakė. Tada 
milicijos karininkas kirto jam 
per veidą ir, parodęs į savo ko
legą, grasino: “štai tavo rusų 
kalbos mokytojas! Per kelias 
dienas jis tave taip išmokys ru
siškai, kad niekas neatskirs lie
tuvis tu, ar jau rusas”. Be mais
to vaikinas buvo išlaikytas visą 
dieną, kas kelios valandos ve
damas tardyti, žiauriai muša
mas.

Bogušį karinis komisariatas 
nukreipė į BAMą, kur į staty
bas suvežta daug kriminalinių 
nusikaltėlių, žudančių vienas 
kitą. Neretai nuo jų rankos žūs
ta ir kareiviai sargybiniai. Če
kistai mėgsta nusikaltėlius pa
naudoti esamų ar galimų disi
dentų sunaikinimui. Bogušį, o 
vėliau ir Sasnauską, einančius į 
karinį komisariatą, lydėjo dide
lis būrys motorizuotų čekistų.

Ypač didelį susirūpinimą ke
lia J. Sasnausko sveikatos būk
lė. Jo tėvas mirė, kai jis buvo 
dar kūdikis. Julius yra persir
gęs meningitu, turi stuburo iš
krypimą, siplną regėjimą ir iš
sivysčiusią pilnapadystę. Juliaus 
motina kreipėsi į LTSR sveika
tos apsaugos ministrą, prašyda
ma, kad sūnus būtų atleistas 
nuo karinės tarnybos. Pasiro
do, kad kreipėsi ne tuo adre
su... Ne lietuviškieji biurokra
tai sprendžia Lietuvos jaunuo
lių likimą.

Negalima tikėtis, kad Saugu
mas atleis šiems jaunuoliams 
jų drąsą, dvasios tvirtumą ir 
vyrišką neapykantą šiai valsty
bei valstybėje. Juos jau pradė
jo “auklėti” ir kariuomenėje. 
“Ypatingoji dalis” jau intensy
viai “domisi” jais ir Audrium 

(Nukelta į 8 psl.)
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE e LIETUVIAI PASAULYJE
SOVIETŲ PARTIZANAMS

Lietuvos liaudies meistrai, medi
nėmis skulptūromis papuošę Ablin- 
gos kaimą ir M. K. Čiurlionio kelią, 
šią vasarą buvo sukviesti į Miliūnų 
kaimą Rokiškio rajone atiduoti 
duoklės sovietų partizanams. Rokiš
kio apylinkėse 1942 m. pradėjo 
veikti Žemaitės partizanų junginys. 
Atsikeršydami už partizanų paslau
gas Sovietų Sąjungai, vokiečiai 1943 
m. sudegino tris kaimus — Miliūnų, 
Slapeikiu ir Lauriūnų. Kompartija 
dabar nutarė Miliūnuose įsteigti 
muzėjų sovietų partizanams. Pra
džią jam sudarys liaudies meistrų 
sukurtos ąžuolinės skulptūros: J. 
Grabausko “Pirmasis partizanų bū
rys”, V. Daknevičiaus “Partizanai 
ginkluojasi", D. Gediininsko “Prie
saika”, Z. Vaišvilos “Kaimo parama 
partizanams”, S. Karanausko “Tėvy
nės parama partizanams", J. Lu- 
kausko “Radistai”, V. Stumbro “At
sišaukimų platintojas”, V. Ulevi
čiaus “Partizanas”, B. Draskinio 
"Gyvenimas tęsiasi”. Kūrybinei liau
dies meistrų stovyklai vadovavo me
notyrininkės A. Kireillenė ir L. Bui- 
zinienė. Skulptūrų kūrimas bus tę
siamas sekančią vasarą. Planuojamą 
sovietinių partizanų muzėjų savo 
darbais papildys ir profesiniai Lie
tuvos dailininkai.

MIRĖ D. RODĄ
Liepos 29 d. Vilniuje mirė žur

nalistas Donatas Rodą, sulaukęs 63 
metų amžiaus. Velionis buvo baigęs 
Aukštadvario progimnaziją, respub
likinę partinę mokyklą, neakivaizdi
niu būdu — augštąją partinę mo
kyklą Maskvoje. Žurnalistinę karje
rą pradėjo “Tarybų Lietuvos” ko
respondentu ir pokaryje tapo šio 
laikraščio redaktoriumi. Labiausiai 
D. Rodą pagarsėjo kaip susovietin- 
tos ELTOS direktorius nuo 1953 m. 
iki pat savo mirties. Apie jo veiklą 
oficialiame nekrologe rašoma: “Jis 
didelį dėmesį skyrė agentūros dar
bui gerinti, rūpinosi, kad ruošiama 
medžiaga spaudai, televizijai ir ra
dijui giliai atskleistų socialistinį gy
venimo būdą, aktyviai padėtų darbo 
žmonėms vykdyti partijos politi
ką ...” Kaip ir kitiems dabarti
niams žurnalistams, D. Rodai buvo 
tekęs kompartijos statytinio vaid
muo propagandoje. Palaidotas rug
pjūčio 1 d. Antakalnio kapinėse. At
sisveikinimo žodį tarė Žurnalistų 
Sąjungos pirm. A. Laurinčiukas, 
laikraščio “Sovetskaja Litva” red. 
V. Jemeljanovas, televizijos ir radi
jo komiteto pirmininko pavaduoto
jas J. Mitalas ir paties velionics pa
vaduotojas ELTOJE B. Bučelis. Nė 
vienas iš kompartijos vadų net ne
siteikė padėkoti D. Rodai už jo išti
kimą tarnybą partinei propagandai.

RAMBYNO PAPĖDĖJE
Tradicinė šešioliktoji kūrybinio 

jaunimo stovykla, kiekvieną vasarą 
keičianti stovyklavietes, šiemet bu
vo surengta Rambyno sovchoze, se- 
nojo Rambyno papėdėje. Viršininko 
pareigos teko Vilniaus universiteto 
liaudies ansamblio meno vadovui V. 
Aleksandravičiui. Stovyklavo jaunie
ji literatai, architektai, dailininkai, 
muzikai, aktoriai, kino operatoriai.' 
Kaip ir visi šiemetiniai Lietuvos 
jaunimo renginiai, stovykla oficia
liai buvo skirta komjaunimo šešias
dešimtmečiui. Atidavus privalomą 
duoklę propagandai, buvo diskutuo
jamos aktualios jaunimo problemos, 
paliečiant net ir diskotekos šokius. 
Atskirus pasirodymus turėjo įvairių 
specialybių stovyklautojai. Daug žiū
rovų, įskaitant ir apylinkės gyven
tojus, sutraukė koncertas ant Ram
byno kalno. Programą atliko stygi
nis Vilniaus kvartetas, Vilniaus 
konservatorijos Klaipėdos fakultetų 

Pavergtų tautų minėjime Čikagoje jauni ir seni 
kitom valstybėm laisvės

reikalavo Lietuvai ir 
Nuotr. A. šeštoko

pučiamųjų orkestras ir patys sto
vyklautojai. Stovykloje taipgi viešė
jo etnografinis Vilniaus universite
to ansamblis, Kauno muzikinio teat
ro aktorės, grupė “Lietuvos” an
samblio šokėjų, rašytojai V. Bubnys,
R. Kašauskas, A. Zurba, kompozito
riai V. Bagdonas, J. Tamulionis, dai
lininkai S. Jusionis ir K. Bogdanas.

PIRŠLIŲ DIENA
Kupiškio bei apylinkių gyvento

jus į pirmąją piršlių dieną sukvie
tė miesto gatvėmis jodinėję puošnūs 
kviesliai. Įdomius savo nuotykius 
piršlybose pasakojo kupiškietis V. 
Striuka, subatietis J. Meškerys, aliza- 
vietis J. Glemža, uoginietis A. Pet
rauskas, juodupėnietis K. Baltrūnas, 
migonietis V. Petrulis ir V. Plerpa 
iš Palėvenėlės apylinkių. Vyriau
siuoju suolsėdžiu piršlių įvertinimo 
teisme buvo garsiųjų “Senovės ku
piškėnų vestuvių” piršlys Povilas 
Zulonas.

STUDENTŲ FESTIVALIS
Liepos pradžioje Vilniuje įvyko 

tarprespublikinis studentų dainų ir 
šokių festivalis “Gaudeamus VII”, 
pradėtas gėlių padėjimu prie Le
nino paminklo, kurį yra sukūręs 
maskvietis skulptorius N. Tomskis 
su vilniečiu architektu V. Mikučia- 
niu. Be baltiečių studentų, festiva
lyje dalyvavo ir svečiai iš Rusijos, 
Gudijos, Ukrainos. Oficialiai šieme
tinis festivalis buvo skirtas sovieti
nio komjaunimo šešiasdešimtmečiui 
ir jam parinktas šūkis: “Lenino 
komjauniniui — studentų daina". 
Studentų ansamblių koncertai vyko 
Kalnų parke, “Žalgirio” stadijone ir 
Vingio parke. Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ir Šiaulių studentai pradinia
me koncerte atliko trijų dalių pro
gramą — “Mus augino žemė”, “Už 
ateitį šviesią”, “Mes dainoje gyvi”. 
Specialią dainą "Jaunystės aušra” 
festivaliui sukūrė kompoz. V. Bag
donas ir poetas V. Barauskas. 
Akademiniam lietuvių jaunimui 
taipgi atstovavo J. Naujalio ir Mai
ronio “Dainų dainelė”, J. S. Bacho 
“Fuga”, liaudies daina “Anoj pusėj 
ežero”, kompoz. V. Bagdono ir poe
to J. Jakšto “Lietuva”, propagandai 
skirta kompoz E. Balsio ir poeto E. 
Matuzevičiaus daina "Leninui šlo
vė”. Kitų tautybių studentai taip pat 
turėjo atskirus pasirodymus. Bend
ras 4.000 studentų choras atliko S. 
Tulikovo dainą “Leninas su mumis”. 
Festivalis užbaigtas lietuvišku “Suk
tiniu”.

“NERINGOS” KLUBAS
Romo Šilinsko suprojektuoto “Ne

ringos” poilsio namų kultūros klubo
S. Daukanto gatvėje susilaukė Pa
langos gyventojai ir svečiai. Nauja
me pastate yra 550 vietų šokių ir 
koncertų salės. Jose galės koncertuo
ti ne tik saviveiklininkai, bet ir pro
fesiniai meno kolektyvai. Poilsio va
karais groja vietinis estradinis an
samblis, vadovaujamas Vlado Mi- 
šiaus. Klube bus įrengtas su propa
ganda susietas kambarys, skirtas II 
D. karo ir darbo veteranų šlovei.

PAMINKLAS SMILTYNĖJE
Lig šiol daugiausia paminklų už 

Lietuvos “išvadavimą” susilaukė so
vietų Raudonoji armija, o dabar atė
jo eilė ir laivynui. Pirmoji premija 
paminklo konkurse paskirta klaipė
diečiui architektui V. Mazurkevi- 
čiui ir skulptoriui R. Midvikiui. Smil
tynėje iškilsiantis paminklas vaiz
duoja lūžtančią 8 pėdų augščio jūros 
bangą su okupuotos Lietuvos vėlia
va ir karo laivu. Paminkle bus pažy
mėti kautynėse dalyvavusių laivyno 
dalinių pavadinimai, duotos kovinių 
veiksmų schemos. .

A/ U cf

Torontiškė trijulė “Vasaros garsai”, koncertavusi Kanados vakarų lietuvių jaunimo stovykloje. Iš kairės: VIDA
DOVIDAITYTĖ, AIDA DOVIDAITYTĖ, ALDONA BISKYTĖ r Nuotr. O. Burzdžiaus

Stovykla Kanados vakaruose g HAMILTON
Gražiai bendravo Kanados vakarų lietuvių jaunimas

Jaunimo stovykla prie Red 
Deer subūrė Edmontono ir Kal- 
gario apylinkių jaunimą į vieną 
vietą. Gražioje Sylvan ežero pa
krantėje turėjo progos jauni
mas per 3 dienas bendrauti, 
sportuoti, linksmintis ir patirti, 
kad kartas nuo karto kultūrinis 
bendravimas lietuviškam sustip
rėjimui yra reikalingas ir jau
niems. ir vyresniems. Šiais me
tais KLB Kalgario apylinkės 
valdybos nariai — K. Dubaus
kas ir A. Vyšniauskas surado 
vietą, kuri yra patogi atvykti 
Edmontone ir Kalgaryje gyve
nantiems; pakvietė meninei pro
gramai atlikti dainininkes iš To
ronto ir išsiuntinėjo visiems 
kvietimus.

Pirmos dienos vakaras buvo 
skirtas susipažinimui prie lau
žo, bet nuo vasaros lietaus te
ko slėptis salės patalpose. Po 
bendros vakarienės išsiskirsty
ta i vėsias nakvynes, šeštadienį 
buvo laukiama svečių iš visur, 
gražaus oro ir Įspūdingo kon
certo. Dienos metu buvo suor- 
anizuotos tarpmiestinės futbolo 
rungtynės. Surinktos visos gali
mos sporto jėgos ir sudarytos 
dvi komandos, kurios labai 
karštai gynė savų miestų garbę. 
Žaidimo teisėjams pavyko išly
ginti besikeičiančią žaidimo ei
gą ir vienašališką publikos en
tuziazmą. Po įtempto žaidimo 
futbolo komandų kapitonai (A. 
Vyšniauskas — Kalgario; An
gela Augytė — Edmontono) 
draugiškai atsisveikino, nes “re
feree”, sudėjęs įvarčius ir bau
das, paskelbė žaidynes baigtas 
be “pralaimėjimo”

Po trumpos pertraukos ir už-

LONDON, ONTARIO
SPAUDOS BALIUI, kuris įvyks 

Padėkos savaitgalio šeštadienį, spa
lio 7, Plumbers Hali, 523 First St. 
(po bloką į rytus ir šiaurę nuo lie
tuvių šventovės), gautas labai geras 
profesijonalų orkestras. Galutinai 
paaiškėjo, kad nė vienas iš jaunimo 
orkestrų negali įsipareigoti. Stipri 
ir įdomi (tiek lietuviams, tiek ir ki
tataučiams) programa: naujai susi
organizavusių Londono jaunų dai
nininkių debiutas ir du augšto me
ninio lygio kviestiniai vienetai. Nu
matoma, kad nemaža jaunimo at
vyks iš Toronto ir Hamiltono. Visi 
kviečiami dalyvauti.

KUN. JONAS STAŠKUS, mūsų 
klebonas, yra išrinktas Kanados L. 
K. Kunigų Vienybės pirmininku. 
Dabartinė valdyba eina ir laisvojo 
pasaulio Lietuvių K. Kunigų Vie
nybės valdybos pareigas, taigi jis 
yra ir viso laisvojo pasaulio Lietuvi- 
vių Kunigų Vienybės pirmininku.

LONDONO LIETUVIAI labai ak
tyviai dalyvavo Pasaulio Lietuvių 
Dienose. Visuose renginiuose buvo 
matyti nemaža londoniškių. Jie pa
sireiškė ne tik pavieniui, bet ir or
ganizuotai. Dainų šventėje reiškėsi 
tai progai suorganizuotas choras, va
dovaujamas p. Vilienės. Londoniš- 
kiai gausiai dalyvavo ir kuo galėda
mi talkino eitynėse prie žuvusiųjų 
paminklo. Jų atstovai buvo ir PLB 
seime, o klebonas kun. J. Staškus 
aktyviai dirbo PL Dienų organizaci
niame komitete.

Neatsiliko ir “Tauro” sportinin
kai. Jie daugiausia buvo matomi PL 
Sporto žaidynėse. Gražiai pasirodė 
krepšinio vyrų komanda, o pirmą 
sykį klubo istorijoje pasireiškusi 
moterų krepšininkių komanda nuga
lėjo net stipriąsias “Aušros” mote
ris. “Tauro” klubui dabar vadovauja 
jaunosios kartos atstovas J. Butkus. 
St. Navickas pasiekė žymėtinų re
zultatų šachmatuose, iš 32 žaidėjų 
užėmęs VI vietą. Ypač pasižymėjo 
mūsus atletai. Nebuvo jokių abejo
nių dėl Barkausko laimėjimo, bet 

kandžių “Vasaros garsų” daini
ninkės koncertą pradėjo punk
tualiai. Dainininkės buvo išsau
gojusios nuo drėgno oro savo 
balsus, ir estradinės lietuviškos 
dainos, palydimos akordeono, 
skambėjo kaip tikroje koncertų 
salėje. Dainininkėms (Vidai, Ai
dai Dovydaitytėms ir Aldonai 
Biskytei) buvo nepagailėta ka
tučių. Jos buvo apdovanotos 
kaubojiškomis skrybėlėmis, fo
tografuotos ir vaišintos.

Po koncerto prasidėjo šokiai. 
Muzikantai davė “rock & roll”, 
taut, šokių ir kitokią muziką. Po 
12 vai. nakties Edmontono, Kal
gario, Red Deer svečiai ėmė 
skirstytis į namus. Jaunimas iš
silaikė ilgėliau. Sekmadienį eže
re įvyko dar laiveliais lenkty
nės, kurias laimėjo irkluotojų 
poros (D. Šukys ir D. Dubaus
kas) iš Kalgario. Po pietų įvy
ko draugiškos beisbolo rungty
nės.

Tradicinę, tarpmiestinę 3 die
nų stovyklą rengėjai turėtų kas
met tęsti. Sklandus programos 
tvarkymas ir organizavimas ga
rantuoja pasisekimą. Kalgario 
apyl. pirm. A. Šukys, užbaigiant 
koncertą, padėkojo visiems at
vykusioms bei vietiniams ren
gėjams ir priminė, kad visų no
ras — neatitrūkti nuo lietuviš
kos kultūrinės veiklos, išlaikyti 
gerą lietuvių vardą; tik esant 
glaudžiam jaunimo ir vyresnių
jų sutarimui, bendradarbiavi
mas palieka žymes. Jaunimo 
suėjimai yra būtini taip, kaip ir 
senųjų susitikimas. Todėl kiek
vienas atvykęs turėtų jaustis ne 
tik svečias bet ir pobūvio šei
mininkas. Kor.

visus nustebino pirmą sykį bėgimo 
varžybose dalyvavęs R. Zabulionis, 
5 km nubėgęs per 17:36.2 min. ir 
laimėjęs II v. iš devynių bėgikų. A. 
Barkauskas, kaip ir buvo tikėtasi, be 
konkurencijos liamėjo pirmas vietas 
vyrų rutulio ir disko varžybose. Gal 
nevisi Londono lietuviai yra atkrei
pę dėmesį į tai, kad mes turime du 
geriausius laisvojo pasaulio lietuvių 
atletus — du aukso medalius Kana
dos pirmenybėse laimėjusią bėgikę 
D. Valaitytę (ji šiose žaidynėse ne
galėjo dalyvauti) ir A. Barkauską. 
Nepriklausomos Lietuvos atletikos 
veteranas Br. Keturakis rugpjūčio 
4 d. “Drauge” pastarąjį šitaip api
būdino: “Iškiliausias yra Henrikas 
(tikrumoje — Arvydas) Barkauskas 
mėtymuose, kur rutulio stūmime 
17.07 mtr. duoda 908 taškus ir disko 
51.50 mtr. — 899 taškus. Tai jau 
atskira ir išskirtina klasė mūsų pa
sekmėse.” Antros vietos laimėtojai: 
13.94 mtr. (rutulio) ir 39.8 mtr. 
(disko). Ilgai išsilaikęs Z. Puzinaus- 
ko neprikl. Lietuvos rutulio rekor
das buvo apie 15 mtr. Šios pasek
mės nusako A. Barkausko, laimin
čio vienas iš pirmųjų vietų kanadie
čių ir amerikiečių varžybose, prana
šumą. D. E.

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6 “TALKA”
Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo'9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $10,000,000.

VYSK. M. VALANČIAUS MO
KYKLA naujus mokslo metus pra
dės rugsėjo 16, šeštadienį, 9.30 v.r., 
tose pačiose St. Joseph’s mokyklos 
patalpose — Locke ir Herkimer gat
vių kampas, šiemet mokykla, be jau 
veikiančių 10-ties skyrių, atidaro 
priešmokyklinį skyrių — vaikų dar
želį ir skyrių lietuviškai nekalban
čių — “Conversational Lithuanian”. 
I darželį vaikai priimami nuo 5 m. 
amžiaus, o į lietuviškai nebekalban
čių skyrių amžius neribotas. Prisi
taikant prie įvairaus mokinių litu
anistinio išsilavinimo, šiemet mo
kykloje bus steigiamos jiems įvai
rios grupės bei poskyriai. Visi va
dovėliai ir rašomoji pratybų me
džiaga dabar mokyklos duodama ne
mokamai. Lietuviai tėvai labai pra
šomi savo jaunąjį prieauglį atsiųsti 
į mūsų lituanistinę mokyklą.

Vedėjas
MUZ. ALEKSAS PAULIONIS dėl 

pablogėjusios sveikatos pasitraukė 
iš AV par. vargonininko ir chorve
džio pareigų. Parapija labai apgai
lestauja netekus pareigingo vargoni
ninko ir darbštaus, pasišventusio 
chorvedžio. A. Paulionis, kuris gy
vena St. Catharines, mūsų parapijoj 
išbuvo vargonininku ir choro vado
vu 11 metu. Jo vadovaujamas choras 
buvo pasiekęs gana augšto meninio 
lygio ir turėjo gana platų ir įvairų 
savo giesmių bei dainų repertuarą. 
Choras visada talkindavo čia rengia
mose lietuviu šventėse ir yra daug 
koncertavęs kitose vietovėse. Hamil- 
toniečiai pasiges ir V. A. Paulionių 
gražiai skambančių duetų ir solo, 
kuriuos ši talentinga pora įvairiomis 
progomis čia atlikdavo. AV parapija 
dabar jieško kito muzikinio vadovo.

ONUTĖ IR VLADAS KEZIAI iš
leido į marčias vyriausią savo dukrą 
Aidą. Rugpjūčio 19 d. AV par. šven
tovėje, aidint R. Wagnerio vedybų 
maršo garsams, su stilingai žings
niuojančių puošnių pamergių proce
sija sujaudintas tėvelis nuvedė prie 
altoriaus savo gražią dukterį ir per
davė jos būsimajam vyrui Peteriui 
Sullivanui. Prel. J. Tadarauskas per 
iškilmingas šv. Mišiės, kurias atna
šavo su kun. A. Stalioraičiu, palai
mino jų santuoką. Per pamaldas V. 
A. Paulioniai nuotaikingai pagiedo
jo po solo ir duetą. Vestuvinėje puo
toje dalyvavo apie 150 svečių, kurių 
pusę sudarė lietuviai, atvykę iš tokių 
tolimų vietovių, kaip Los Angeles, 
Čikaga. Čia jauniesiems buvo sugie
dota "Ilgiausių metų” ir pasakyta 
daug saulėtos ateities linkinčių kal
bų. Pokylį darniai pravedė Alfredas 
Keliačius. Aida ištekėjo į žinomą 
Hamiltono teisininkų Sullivanų gi
minę. Ji ir jos vyras yra paskutinio 
kurso teisių mokslų studentai Lon
dono Western universitete. Kaip vi
si O. VI. Kezių vaikai, taip ir Aida 
yra baigus Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokyklą, dainavo mergaičių chore 
“Aidas” ir, tęsdama savo tėvelių tra
diciją, dalyvauja ateitininkuose. K.M.

CHORAS “AIDAS” po vasaros 
atostogų rugsėjo 10 d., po 11 v. pa
maldų, pradeda šių metų sezoną. 
Choro vadovas muz. J. Govėdas kvie
čia visas buvusias choristes susirink
ti repeticijai. "Aidas” yra pakvies
tas koncertuoti į Bostoną spalio 7 d. 
Reikia pasiruošti šiam koncertui, o 
laiko nedaug. Todėl repeticijų lan
kymas kiekvienai choristei yra bū-

(Nukelta į 7-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7’/i %
term, depozitus 1 m. 8’4 % 
term, depozitus 3 m. 9’/4% 
pensijų fondas 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
nekitn. turto pask. 9V4 %

JA Valstybės
GYDYTOJŲ IR DANTŲ GYDY

TOJŲ korporacijos "Fraternitas Li- 
tuanica” — “Patria” suvažiavimas 
70 metų sukakčiai paminėti įvyks Či
kagoje š. m. rugsėjo 3 d. Numato
mos pamaldos Tėvų jėzuitų koplyčio
je, mirusių narių kapų aplankymas 
Sv. Kazimiero kapinėse, bendri pie
tūs, visuotinis narių susirinkimas ir 
sukaktuvinis pobūvis. Koncertinę 
programą atliks sol. P. Ragienė ir 
dalis F. Strolios styginio ansamblio.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
pirm. J. Gailai pasitraukus, jo parei
gas perėmė Baltiinorėje gyvenantis 
vicepirm. Aleksandras Radžius, pa
kviestas JAV LB krašto valdybos 
pirm. A. Gečio. Jis yra išleisdinęs 
poezijos rinkinius “Paukščių takas”, 
“Baltas mėnulio miestas’, reiškęsis 
žurnalistikoje, dirbęs lituanistinėse 
mokyklose. Kultūros tarybos laukia 
du uždaviniai — paminėjimas Vil
niaus universiteto 400 metų sukak
ties, pagerbimas “Lietuvių Enciklo
pedijos” bei “Encyclopedia Lituani- 
ca” leidėjo ir bendradarbių.

ŽURNALISTAS JOHN SHER
WOOD “The Washington Star” ir 
kituose laikraščiuose paskelbė 
straipsnį apie Lietuvos pasiuntiny
bę Vašingtone, pasikalbėjęs su jos 
reikalų vedėju dr. S. A. Bačkiu, ku
ris, esą, saugo blėstančią Lietuvos 
liepsną. Nors JAV ir kitos Vakarų 
valstybės nepripažino Lietuvos bei 
kitų Baltijos respublikų įjungimo 
Sovietų Sąjungon, jų diplomatiniai 
atstovai baigia išmirti, ima stokoti 
lėšų. Naujų paskyrimą bei pripaži
nimą komplikuoja protokolas, reika
laujantis, kad jie būtų atsiųsti iš mi
nėtų šalių, kurie dabar okupuoti So
vietų Sąjungos. Į pesimistinį J. 
Sherwoodo rašinį atsiliepė Viktoras 
Nakas, primindamas “The Washing
ton Star" dienraštyje, kad liūdnokos 
pasiuntinybės perspektyvos dar ne
reiškia lietuvių išmirimo. Lietuvių 
tautos gyvastingumą liudija demons
tracijos. pogrindžio spauda tėvynėje, 
o užsienyje kovą veda VLIKas, Lie
tuvių Bendruomenės, ALTa, Lietu
vos vyčiai bei kitos organizacijos. 
Čia veikia lituanistinės mokyklos, 
klesti menas, literatūra, organizuoja
mos vasaros stovyklos, yra net ir lie
tuviškoji opera Čikagoje. Neseniai 
Toronte buvo surengtos Pasaulio 
Lietuvių Dienos, sporto žaidynės, 
PLB seimas, dainų šventė ir moky
tojų savaitė. Pasak V. Nako, J. Sher- 
woodas, rašydamas straipsnį apie 
Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone, 
užmiršo šiuos svarius faktus ir jų 
net nepaminėjo, nors jie liudija tik
rąjį liz.uvių tautos gyvastingumą.

VYTAUTAS SIRIJOS GIRA, me
dicinos gydytojas ir rašytojas, iš Vil
niaus yra atvykęs pas savo jaunys
tės dienų bičiulį Vytautą Slavinską 
į Monticello, N. Y. Amerikoje svečias 
žada viešėti pusantro mėnesio.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO na
riai Los Angeles mieste susitiko su 
svečiu Vincu Kazoku, redaguojančiu 
“Mūsų Pastogę” Australijoje. Apie 
jo poeziją ir knygų vertinius kalbė
jo B. Brazdžionis.

Argentina
PASAULIO LIETUVIŲ KATALI

KŲ BENDRIJOS $500 visuomeninin
ko premija, kurios mecenatas yra či- 
kagietis kun. dr. J. Prunskis, paskir
ta Buenos Aires mieste gyvenan
čiam Ignui Padvalskiui. Vertintojų 
komisiją sudarė Z. Juknevičius, P. 
Gudelevičius, O. Kairelienė, A. Ki
sieliūtė ir kun. A. Steigvilas. Premi
juoti buvo pasiūlyti trys kandidatai. 
Vertintojai pasirinko L Padvalskį, 
visuomeninei veiklai paskyrusį 50 
metų. Premija jam įteikta liepos 16 
d., kai laureatas šventė 87-tąjį savo 
gimtadienį. I. Padvalskis, atvykęs 
Argentinon 1921 m„ organizavo pa
ramą nukentėjusiems nuo karo tau
tiečiams Lietuvoje, su Z. Juknevi
čium rūpinosi Lietuvos išlaisvinimu, 
lietuvio kunigo atsikvietimu, Tėvų 
marijonų įkurdinimu, katalikų su
organizavimu, AL Bendruomenės 
bei Tautos Fondo atstovybės įsteigi
mu.

SPORTO ŠVENTĘ Buenos Aires 
mieste liepos 2 d. surengė Susivieni
jimas Lietuvių Argentinoje, pasikvie
tęs Mindaugo Draugiją iš Berisso. 
Jaunių futbolo rungtynes 5:1 taškų 
santykiu laimėjo mindaugiečiai, o 
vyresniųjų 3:1 taškais SLA atstovai. 
Tinklinio rungtynes 2:1 laimėjo SLA 
komanda, o šachmatuose stipresnis 
buvo mindaugietis Jonas Pamperas, 
įveikęs SLA atstovą Praną Aleške
vičių. Po rungtynių visi susirinko 
SLA salėje, kur jų laukė jautienos 
kepsnys. Su Mindaugo Draugijos jau
nimu į Buenos Aires buvo atvykęs 
pirm. J. šišlauskas, vicepirm. Fr. 
Persico, sekr. L. Mikelaitis, valdy
bos nariai B. Marcinkevičius ir R. 
Petronis.

Brazilija
AUGSTOJOJE KARO MOKYKLO

JE Rio de Žaneiro mieste dešimties 
mėnesių tobulinimosi kursą atlieka 
Venecuelos kariuomenės kpt. Balys 
Petruševičius. Atliekamu laiku jis 
lankėsi Sao Paulo mieste, šv. Kazi
miero parapijoje, susitiko su buvu
siais savo mokytojais saleziečiais, 
pas kuriuos Italijoje mokėsi 5 metus. 
Nors B. Petruševičius tik natūrali- 
zuotas Venecuelos pilietis, sėkmingai 
kyla karinėje tarnyboje ir sekančiais 
metais susilauks majoro laipsnio. 
Yra laimėjęs du medalius už drąsą 

kautynėse su kalnuose besislapstan
čiais komunistų partizanais. Praėjusį 
mėnesį Venecuelai švenčiant nepri
klausomybės šventę, kpt. B. Petruše
vičius gavo ordiną už pavyzdingą ka
rinę tarnybą. Augštojon Rio karo 
mokyklon jis taipgi pateko konkur
so keliu. Nors vedęs venecuelietę ir 
gyvena atokiau nuo lietuvių, gerai 
kalba lietuviškai. Sekmadienio pa
maldose Sv. Kazimiero šventovėje 
skaitė dalį Sv. Rašto ištraukų.

Venecuela
EDUARDAS GAVORSKIS, 22 me

tų amžiaus jaunuolis, gyvenantis 
Maracay mieste, yra pasižymėjęs au
tomobilių lenktynėse. Su kitais Ve
necuelos atstovais jis dalyvauja tarp
tautinėse automobilių lenktynėse P. 
Amerikoje, kurios buvo pradėtos 
rugpjūčio 17 d. Argentinoje, Buenos 
Aires mieste ir bus užbaigtos po 34 
dienų. Lenktynių dalyviams teks 
įveikti 30.000 km, važiuojant Pacifi- 
ko pakrante iki Karako ir Atlanto 
pakrante, kol vėl bus pasiektas 
Buenos Aires miestas. Premijoms 
numatyta didoka beveik S300.000 su
ma. Pagrindiniam laimėtojui bus 
įteikta auksinė taurė “Argentina 
78”. Šias lenktynes suorganizavo Ar
gentinos autoklubas. Eduardas yra 
pasižymėjusių visuomenininkų Lui- 
zos ir Henriko Gavorskų sūnus, 
įjungti likusią Brazilija

Australija
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE 

rugpjūčio 6 d. įvyko spontaniškai su
organizuotas susitikimas su sporti
ninkais, grįžusiais iš sportinių žaidy
nių Toronte. Oficialiai daliai vadova
vo V. Augustinavičius. Pranešimus 
padarė: apie Pasaulio Lietuvių Die
nas — “Mūsų Pastogės” red. V. Ka
zokas, apie Australijos lietuvių spor
tininkų išvyką — A. Laukaitis. Pas
tarasis buvo pagerbtas už ilgametę 
sportinę bei žurnalistinę veiklą — 
įteikta sidabrinė lėkštė ir T. Venc
lovos poezijos knyga “98 eilėraščiai”. 
Įjungti liekaną

MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO
SE rugpjūčio 12 d. tautiečiai susiti
ko su "Dainos sambūriu”, grįžusiu 
iš dainų šventės Toronte bei sėkmin
gų gastrolių kitose lietuvių kolonijo
se. Šia proga buvo surengta atsivež
tų dovanų, JAV ir Kanados lietuvių 
laikraščių parodėlė, atspindinti cho
ro laimėjimus S. Amerikoje. Ilges
nius pranešimus prie vaišių stalo 
apie įvykusią kelionę padarė choro 
pirm. inž. K. Lynikas, vadovė D. Le
vickienė, išvykos vadovas inž. A. 
Šimkus, choro korespondentas inž. 
V. Ališauskas. “Dainos sambūrį” už 
jo sėkmingą atstovavimą Australijos 
lietuviams pasveikino ALB Melbur
no apylinkės pirm. A. Pocius. Per
skaitytas ir tuo metu Adelaidėn iš- 
vykusio Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos pirm. V.-Laukaičio 
sveikinimas.

Britanija
MANČESTERIO RAMOVĖNŲ 

SKYRIUS, vadovaujamas pirm. K. 
Murausko, surengė Dariaus ir Girė
no skrydžio per Atlantą minėjimą. 
Tylos minute pagerbus žuvusius la- 
kūnus, paskaitą skaitė V. Ignaitis. Ji 
buvo pradėta iškiliaisiais mūsų kuni
gaikščiais ir užbaigta didvyriais la
kūnais, paliečiant ir kitus iškiliuo
sius mūsų tautos vyrus bei dabarti
nes Lietuvos problemas. V. Ignaitis 
taipgi iškėlė dr. A. Štromo siūlomą 
egzilinės vyriausybės sudarymo klau
simą. Dalyvių nuomonės buvo atsi
klausta rankų pakėlimu. Susidarė 
trys skirtingos grupės. Didžiausioji 
dabartinį vyriausybės sudarymą lai
kė neaktualiu, nors logika sako, kad 
tokiai vyriausybei reikia daug laiko 
pasiruošti, jeigu ji nori perimti Lie
tuvos valdymą, atėjus progai. Savo 
poemą, skirtą Dariui ir Girėnui, ang
lų kalba skaitė E. Murauskienė. Ofi
cialioji dalis baigta Tautos himnu. 
Po jos vyko vaišės su putojančiu 
alum. Sveikinimo žodį mančesterie- 
čiams tarė čikagietis V. Paulionis, 
atostogavęs Britanijoje su žmona.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS KUL

TŪROS DRAUGIJOS centro valdy
ba išleido antrąjį šių metų “Aušros” 
numerį. Jame atspausdintas V. My
kolaičio-Putino eilėraštis “Visa Lie
tuva”, rašoma apie Punsko ir Seinų 
ūkius, šimtąsias poeto Margalio gi
mimo metines, pirmąjį “Aušros” 
laikraštį. Skaitytojai supažindinami 
su Vaitakiemio kaimo istorija, kraš
totyrininku Juozu Vaina bei jo rin
kiniais, VLK Draugijos veikla, lietu
viškų mokyklų renginiais, Punsko 
gimnazijos moksleivių išvyka į Kro
kuvą, Veličką, Osvencimą. Žurnaliu
kas turi specialų skyrių “Tarybų Lie
tuva”, kuriame šį kartą aptariamos 
Kapsuko (Marijampolės) vystymosi 
perspektyvos. Savo skaitytojus oku
puotoje Lietuvoje “Aušra” sveikina 
liepos 21-sios proga, atiduodama 
duoklę sovietinei kompartijos pro
pagandai.

Vokietija
CIKAGIETĖ DANGUOLĖ KVIK

LYTĖ, gavusi istorijos magistrės di
plomą ir atlikusi mokytojos prakti
ką, su keliomis mokinėmis atvyko į 
Vasario 16 gimnaziją. Čia ji mokyto, 
jaus vienerius metus ir vadovaus 
mergaičių bendrabučiui. D. Kviklytė 
yra jauniausioji “Draugo” red. Bro
niaus Kviklio dukra, baigusi augš- 
tesniąją lituanistinę mokyklą Čika
goje, pasižymėjusi skautų veikloje.



Didžiulė monografija apie vyskupą Valančiu
J. Jakštas

1. Istorijos tikrovė ir istorijos 
mokslas

Buvo laikai, kada istorijos 
veikalai, atseit, pasakojimai apie 
praeities įvykius ir žmones, bu
vo laikomi ne mokslu, bet lite
ratūriniais kūriniais, kaip roma
nai, apysakos, novelės, poemos 
ar kitokie žanrai. Literatūri
niai kūriniai buvo daugumas 
viduramžinių kronikų, kurių 
autoriai maišė visokius prasima
nytus dalykus, pasakas, legen
das su tikrais įvykiais. Tik vė
lesniais, maždaug humanizmo 
laikais imta skirti literatūros 
kūriniai nuo istorijos, kai šios 
paskirtimi pradėta laikyti tik
rovės vaizdavimą. Tada atsira
do ir šaltinių mokslas bei pagal 
juos rašytos istorijos. Ilgainiui 
susidarė net taisyklė, kad isto
rikui nevalia tvirtinti nieko, ko 
negalima įrodyti tiesioginiais ar 
netiesioginiais šaltiniais.

Kai istorija virto mokslu, li
ko sutapdinta su empiriniais 
mokslais; manyta, kad ji turinti 
vaizduoti istorinę, t. y. žmonių 
gyvenimo tikrovę, kaip ir kiti 
empiriniai, ypač gamtos, moks
lai. Kaip gamtos mokslai vaiz
duoja tikrovę, kokia ji yra, taip 
ir istorijos mokslo uždaviniu 
laikytas buvusios tikrovės at
vaizdavimas. Manyta, kad isto
rikas turi aprašyti praeities gy
venimą visai taip, kaip gamti
ninkas ar kitų empirinių moks
lų atstovas aprašinėja reiški
nius, kuriuos patiria ir išbando. 
Ilgai nesuprasta, kad istorinė 
tikrovė yra skirtinga nuo gam
tinių ar empirinių mokslų tik
rovės, nes ji nepatiriama. Ji yra 
kadaise buvusi, bet jau dingusi 
ir palikusi kartais labai skur
džius paminklus, šaltiniais va
dinamus. Kartais net ir tų ne
palikusi. Iš šaltinių ir kitokių 
liudijimų ją istorikams žino
mais būdais stengiamasi “at
kurti”. Savaime suprantama, 
kad ji negali būti atkurta visa
me savo sudėtingume, įvairu
me, daugeriopume. Joks istori
kas. nors turėtų lakiausią vaiz
duotę, giliausią istorinę nuovo
ka ir disponuotų gausiausiais 
šaltiniais, — negalės atkurti 
tikrovės, kokia ji iš tikrųjų bu
vo. Tad didžiojo istoriko L. 
Rankės jau pusantro šimto me
tu kartojamas posakis, mestas 
io pirmame istoriniame veika- 
liuke, kur jis žybtelėjo savo ge
nijumi {“kaip iš tikrųjų buvo” 
—wie es eigentlich gewesen), 
neatitinka istorijos mokslo po
būdžio. Šis posakis kilo iš klai
dingos pozityvistinės istorijos 
mokslo sampratos.

Kai istorikas atkuria istori
nę tikrovę, jai uždeda ir savo 
asmenines žymes. Jis ją vaiz
duoja pagal savo pasaulėžiūrą, 
turimas visuomenines pažiūras, 
savo polinkius ir būdą. Taip 
kiekvieno istoriko istorija yra 
daugiau ar mažiau subjektyvi. 
Bet tai nereiškia, kad ji būtų 
neobjektyvi, kaip kaikas mano. 
Istoriko atkurta istorija bus ob
jektyvi dėl joje dėstomų faktų, 
patikrintu pagal šaltinius ar ki
tokiu būdu. Tačiau faktu aiški
nimas, iš jų daromos išvados, 
ju jungimas į bendresnes sąvo
kas ir iš ju ryškinimas tam tik
ros vietos ir laiko gyvenimo są
lygų jau bus subjektyvus isto
riko aktas, ir jo istorija turės 
subjektyvumo žymes. Tad kiek
vienas istorinis veikalas yra iš 
dalies subjektyvus, iš dalies ob
jektyvus. Veikalo subjektyvu
mas neišskiria jo objektyvumo. 
Tik vienuose veikaluose vyrauja 
objektyvumas, kituose subjekty
vumas.

Mūsų istoriografijoje subjek
tyvumo ir objektyvumo pavyz
džiais galima laikyti du veika
lus, skirtus Žemaičių vyskupui 
Motiejui Valančiui. Vienas jų, 
parašytas kun. A. Aleknos, pa
sinaudojant Valančiaus rank
raštynu. Per ištisus knygos (“že
maičių vyskupas Motiejus Va
lančius”, 1976) puslapius duo
damos gausios ištraukos iš rank
raštyno su pridedamais paaiški
nimais. Paaiškinimai perdėm 
dalykiški. Pats autorius yra fak
tų dėstytojas, jų interpretato
rius, susilaikąs nuo jų vertini
mo. Jis leidžia patiems faktams 
kalbėti ir savo asmenybę tarsi 
nusmelkia. Aleknos Motiejus 
Valančius yra pavyzdinis kūri
nys, kur vyrauja objektyvumas.

Štai turime ir kitą veikalą 
apie tą patį vyskupą. Jo auto
rius — didžiojo vyskupo gimi
nės ainis, žinomas plunksnos 
darbininkas, akademikas, išė
jęs, rodos, socialinius-ekonomi- 
nius mokslus, — Grigas Valan
čius. Autorius, matyt, ilgus me

tus gyveno savo pirmtako at
minimu ir vis kaupė žinias apie 
jį iš veikalų ir šaltinių, kur tik 
juos galėjo sugriebti. Sutelkė 
milžinišką žinių lobyną į dide
lį veikalą ir jį paskelbė kaip pa
minklą vyskupui, minint jo mir
ties šimtmetį.

Pirmaisiais įžanginiais žo
džiais taip autoriaus nusakomas 
veikalo pobūdis: “Nesu nei is
torikas, nei biografas. Dėl to ir 
šis mano darbas nėra mokslinė 
istorinė biografinė studija, o 
tik pasakojimai ir samprotavi
mai apie Valančių. Pasakojimai 
mirties šimtmečio proga, jau
niem ir seniem, mokytiem ir 
mažiau mokytiem. Samprotavi
mai apie mūsų žymiausią 19-to 
amžiaus asmenybę, jo gyveni
mą, darbus, kovas ir kentėji
mus, apie jo epochą ir tolimes
nę bei artimesnę aplinką”.

Iš pasisakymo aiškėja, kad au
toriaus buvo linkstama daugiau 
samprotauti, remiantis faktais, 
nei vaizduoti patį vyksmą. Tad 
Grigo Valančiaus vyskupo isto
rijoje subjektyvinė pusė aiškiai 
vyrauja. Jis įsiterpia į dėstomus 
faktus su savomis pastabomis, 
samprotavimais, vertinimais. 
Jam dėstomi faktai dažnu atve
ju dera priemone sžvam didvy
riui pagarbinti, parodyti jo nuo
pelnus Bažnyčiai ir tautai. Vi
sur paisydamas didžiojo vysku
po šlovės, jis jį kartais išima iš 
gyventų laikų ir jam skiria in
tencijas, kurias turėtų šių lai
ku nusipelnęs ganytojas, bet ku
rios svetimos buvo aniems lai
kams. Tai dažnas trūkumas is
torijų, kuriose vyrauja subjek- 
tvvinė pusė, šis trūkumas pra
sikiša ir dideliame Grigo Va
lančiaus kūrinyje, kaip teks pa
stebėti aptariant jo turinį.

2. Vyskupo biografija
Prieš imdamasis vaizduoti 

vyskupo gyvenimą, autorius pa
bėrė net 8 trumpus palaidų 
minčių straipsnelius, kurie skir
ti lyg įvadu dėstomajam daly
kui. Juose paminimi autoriai, 
rašę apie Valančių, jų pasisaky
mai apie jį. Bet daugiau kalba
ma apie dalykus, neturinčius 
tiesioginio ryšio su pagrindiniu 
turiniu.

Vyskupo biografija pradeda
ma nuo jo genealogijos narplio
jimo ir kilimo aplinkos. Kadan
gi autorius pats kilęs iš to pa
ties kelmo, tai žiningai kildina 
iš jo asmenis ir ryškina jų gimi
niškus santykius. Dėmesio ver
ta maža nuokrypa į Valančiaus 
kilimo sritį — Žemaitijos pajū
ri. Apie jį Grigas šiaip trumpai 
užsimena: “Žemaitijos pajūryje 
laisvųjų valstiečių proporcija 
buvusi didesnė. Jie buvo išski
riami iš kitų kaip įsikūrusieji 
miškuose, atseit, ne dvarų že
mėse” (19 p.). Iš tikrųjų, tas pa
jūrinis kraštas senais viduram
žių laikais, būdamas žymia da
limi už žemaičių augštumos ri
bos, buvo girių padengtas ir re
tai gyvenamas. Tai kraštas, pa
našus į Užnemunę. Ūkininkai 
tik vėliau (maždaug nuo XV š.) 
pradėjo juose kurtis; giriose ga
lėjo įsigyti didesnius plotus ir 
tapti laisvaisiais arba činšinin
kais. Girios laikytos valstybės, 
atseit, didžiojo kunigaikščio 
nuosavybe, ir jose, bent pradžio
je, nebuvo didikų dvarų, kur 
valstiečiai baudžiavą būtų tu
rėję eiti. Tad dauguma jų išli
ko laisvi ir pasiturintys. Jie pa
tys galėjo daugiau šviestis ir 
vaikus į mokslus leisti. Iš to 
kiek skirtingos padėties Žemai
čių kampelio kilo, be Valan
čiaus, dar Daukantas, Šliūpas, 
Burba ir gal kiti.

M. Valančiaus eiti mokslai bu
vo mūsų autoriui jo biografijos 
pradžia. Pradėta nuo Žemaičių 
Kalvarijos mokyklos, kur tėvas 
1816 m. atvežė mokytis būsimą 
vyskupą. Tik autorius, užuot 
kalbėjęs apie tą mokyklą bei 
jos mokinį, užgriebė dar visą 
Žemaitijos švietimą nuo seniau
sių laikų, įjungdamas Kalvari
jos mokykos praeitį. Valančiaus 
mokymasis toje mokykloje pa
vaizduojamas ilgesne ištrauka 
iš vyskupo atsiminimų, rašytų 
senose dienose. Ištrauka panau
dota įrodymui, kad mokinys Va
lančius buvo “penkiolikametis 
vadas”. Pastaba gan vykusi. Po 
to seka mokymasis Varnių se
minarijoje, apie kurią trumpai 
užsimenama, Stabtelėjama ties 
Valančiaus “susibajorinimu”, 
kuris rodo tuo metu nuo amžių 
įsigyvenusią visuomenės grada
ciją-

Paskirais vaizdais aprašomos 
Valančiaus studijos vyriausioje 
Vilniaus kunigų seminarijoje. 
Šioje vietoje (39 p.) užkabina
mas ir Vacį. Biržiška, esą šis sa

vo brošiūroje apie Valančių pa
darė klaidą, pasakodamas apie 
vyskupo santykius su Daukan
tu. Aiški nuokrypa nuo temos. 
Kitoje vietoje (94-96 p.), jau 
tinkamoje, jis užsimena apie jų 
abieju santykius be gilesnio na
grinėjimo.

Nuo 1828 m., kai Valančius 
baigė teologinius mokslus, dės
tomi jo pastoracijos darbo ke
liai. Pradedama nuo Moziriaus, 
pirmosios Valančiaus kunigys
tės vietos. Kaip jis iš Moziriaus 
buvo perkeltas į Kražius ir pa
skirtas vietinės gimnazijos ka
pelionu. nesvarstoma. Apie Va
lančiu Kražiuose ir apie pačius 
Kražius paberiama keletas pa
laidu pastabų. Ne ką autorius 
turėjo pasakyti ir apie Valan
čiaus profesoriavimą dvasinėje 
Vilniaus akademijoje (18 4 0- 
1842).

Daugiau pasakojama apie Va
lančiaus profesoriavimą Petra
pilio akademijoje. Pažymimas 
jam buvęs lemtingas bendravi
mas su arkivyskupu metropoli
tu Ignacu Holovinskiu ir Dau
kantu. Grigas spėlioja, kad Dau
kantas galėjo padėti Valančiui 
rinkti medžiagą jau Kražiuose 
pradėtai rašyti “žemaičių vys
kupystei”. Toliau biografijoj pa
sakojama, kaip Valančius liko 
paskirtas Varnių seminarijos 
rektoriumi (1845). Ta proga 
trumpu žvilgsniu apmetama ir 
Varnių seminarijos praeitis. 
Ypačiai pabrėžiama, kad rekto
riaudamas Valančius baigė rašy
ti “Žemaičių vyskupystę” ir ją 
išspausdino 1847 m.

Po seminarijos seka gan išsa
mus pasakojimas apie Valan
čiaus paskyrimą žemaičių vys
kupu. Pasakojama pagal Alek
nos istoriją ir paties Valančiaus 
užrašus.

Apie Valančių kaip vyskupą 
pradedama rašyti biografijos 
dalyje, pavadintoje “Tarp že
maičių Varniuose (1850-1864)”. 
Čia trumpai papasakojama, kaip 
vyskupas rinkosi sau bendradar
bius, ypač tokius, kurie jam pa
dėjo rašto dalykuose. Paminimi 
susirašinėjimai su Zavadskiu, 
Vilniaus knygų leidėju. Apla
mai, šioje biografijos dalyje 
Grigas švystelėjo savo retorika, 
kur perdėtai liaupsina vyskupą. 
Retorika įspūdinga, pagavi, ta
čiau nevisai atitinkanti istorinę 
tikrovę. Tarp perdėtos retori
kos įterpiami ii' realūs, labai 
vertingi vyskupo darbai, pirmo
je eilėje jo paties ar bendradar
bių parengti religiniai raštai, 
kaip “Živatai šventųjų”, “Šven
toji Senojo Įstatymo istorija”, 
“Davatkų knyga”, ypač kantič- 
kos. Dar paminimos vyskupo 
kurtos mokyklos, blaivinimas.

Atkreiptinas dėmesys į šioje 
dalyje įvestą poskyrį “Daukan
tas Varniuose”. Aprašoma, ko
kiomis sąlygomis vyskupas pa
samdė Daukantą, pasitraukusį 
į pensiją ir apsigyvenusį vysku
pijos namuose. Nors poskyris 
trijų puslapių, tačiau nedaug 
pasako apie jų abiejų bendra
darbiavimą. Nesurandama duo
menų aiškinti, kodėl jie susipy
ko ir išsiskyrė. Autorius penkio
mis eilutėmis tepalietė tą klau
simą. “Kelis kartus supykęs iš
ėjo durimis trenkęs (Daukantas 
— J. J.) ir žadėdamas negrįžti, 
bet vis sugrįždavo” (95 p.). Pa
mini dar vyskupo rašytus Dau
kantui laiškus, bet jų nekomen
tuoja. Poskyrio gale duodamas 
Valančiaus laiškas Zavadskiui, 
kur minimas Daukantas.

Pagal paties Valančiaus užra
šus pavaizduojami įvykiai Var
niuose 1863 m. sukilimo dieno
mis. Įterpiama sukilimo pra

Mažosios Lietuvos patriarchui Martynui Jankui š.m. rugpjūčio 7 d. būtų suėję 120 metų amžiaus. Si nuotrauka 
daryta 1935 m. M. Jankus stovi prie skulptoriaus kuriamos jo statulos

džia su lenkų himno giedoji
mais šventovėse, kaltinimai ku
nigų ir ypač vyskupo iš rusų pu
sės. Poskyryje “Damoklio kar
das” (109 p.) autorius pateikia 
Muravjovo vyskupui primestus 
10 kaltinimu ryšium su 1863 m. 
sukilimu. Nuodugniai pavaiz
duoja, kaip vyskupas stengėsi 
tramdyti “šėlstantį žvėrį” (Mu

Peikauskaitė - tautos auklėtoja
DR. MARIJA RAMONIENĖ
Kiekvienas rašytojas yra dau

giau ar mažiau auklėtojas (kiek 
jis savo idėjomis paskatina kil
nesniam gyvenimui), bet ne 
kiekvienas auklėtojas yra rašy
tojas. Didžiausias žmonijos auk
lėtojas Kristus pvz. nebuvo ra
šytojas — Jis savo mokymus 
paliko ne knygose, o žmonių 
širdyse. Tik vėlesniais laikais 
Jo skelbtos mintys buvo sura
šytos mokinių. Taip pat ir grai
kų mokytojo Sokrato idėjos bu
vo surašytos jo mokinio Pla
tono.

M. Pečkauskaitė — Šatrijos 
Ragana buvo viena iš tų auklė
tojų, kurie reiškėsi ir žodžiu, ir 
raštu, ir pavyzdžiu. Mokytojos 
pašaukimą ji pasirinko, kad 
“galėtų geriau artimui tarnau
ti”. Oficialus mokyklinis jos 
darbas nebuvo ilgas (šešeri me
tai Marijampolės “Žiburio” 
mergaičių progimnazijoje ir 
dveji metai jos pačios Židikuo
se įsteigtoje kaimo mokykloje), 
tačiau jos įnašas į lietuvių pe
dagogiką yra gana didelis.

1. Visų pirma M. Pečkauskai
tė buvo toji lietuviškos mokyk
los kregždė, kuri įsisavino pe
dagogines Vakarų pasaulio idė
jas (Zuericho ir Freiburgo uni
versitetuose) ir jas perteikė 
gimtajam savo kraštui. Didžiau
sios reikšmės jos gyvenime tu
rėjo jos mokytojas Friedrichas 
Wilhelmas Foersteris (1896- 
1966) — pasaulinio masto pe
dagogas. Jis iš mokytojo reika
lavo stipraus charakterio, savi
tvardos, Kristaus sekimo. Tos 
idėjos ryškiai atsispindėjo viso
je M. Pečkauskaitės pedagogi
nėje veikloje, jos raštuose ir 
vertimuose (išvertė j lietuvių 
kalbą pagrindinius Foersterio 
raštus). Savo kbdsėse ji įvedė 
auklėjimo pamokas, kuriose 
skleidė savęs tobulinimo idėją, 
paremtą laisvės principu: kova 
su blogiu bei savitvarda turi 
būti remiama ne baime, baus
me, bet laisvu gėrio pasirinki
mu bei jo žavesiu (pvz. apysaka 
“Vyšnios”).

2. Antras stambus M. Peč
kauskaitės nuopelnas — rūpi
nimasis kaimo švietimu, ypač 
Lietuvos atgimimo laikotarpy
je, kai labai trūko išsilavinusių 
žmonių. Apie šią jos veiklą T. 
Gražvtė yra parašiusi disertaci
ją 1929 m. Montpelier universi
tete: “Marie Pečkauskaitė et la 
Renaissance Nationale Lituani- 
enne”. Kitą disertaciją vokiečių 
kalba apie pedagoginę M. Peč
kauskaitės veiklą yra parašęs 
kun. dr. Konstantinas Gulbinas, 
kapucinas, apie 1970 metus.

Pedagogini savo credo M. 
Pečkauskaitė išreiškė apysako
je “Vincas Stonis”, kur išdėstė 
net kaimo mokyklos planą, pro
gramą. svajotą studijų metais 
Šveicarijoje. Ji taip pat skatino 
ir kitas bajoraites eiti liaudies 
šviesti. Tai matyti pvz. jos apy
sakoje “Viktutė”. Kitose apy
sakose, kaip pvz. “Į šviesą”, ji 
vaizduoja didelį Juozuko moks
lo troškimą ir sunkią varguolio 
dali, besišaukiančią pagalbos. 
Beletristiniuose savo raštuose 
ji skleidžia krikščioniškas min
tis, skatinančias į kilnesnį gy

ravjovą — J. J.) po sukilimo nu
malšinimo, prašė raštu ir žodžiu 
paleisti suimtuosius kunigus. 
Ištisai pateikiami du Valan
čiaus atsišaukimai, lietusieji 
sukilimą. Prie jų autorius pri
deda komentarus, paimtus iš 
Vilniuje 1972 m. išleistų Valan
čiaus raštų.

(Bus daugiau)

venimą. Pvz. “Vinco Stonio” 
apysakoje vaizduoja Vincuko 
vagystę ir parodo, kad bendruo
menės gyvenimo pagrindas yra 
tiesa ir teisė. Pasiaukojanti mei
lė yra pagrindinė vertybė, ug
danti kilnius žmones. Toks yra 
pvz. knygnešys Levanarda “Se
name dvare”, toks yra Silvest
ras pasakojime “Anuomet”. 
Jiedu stato savo gyvybę pavo- 
jun, kai iškyla tėvynės arba ar
timo reikalas.

3. Pedagoginiai raštai yra tre
čias M. Pečkauskaitės nuopel
nas. Daug dėmesio susilaukė 
jos 1926 m. parašyta knyga jau
nom motinom “Motina auklėto
ja”. Joje autorė kalba apie vai
ko kūno auginimą ir jo sielos 
auklėjimą populiariu būdu, pa
naudodama Šv. Raštą, istoriją, 
tautosaką ir kitą medžiagą. Pa
grindinė jos linija — ugdyti 
žmogų kilnesniam gyvenimui, 
remiantis krikščionybės princi
pais. Vėliau šią mintį M. Peč
kauskaitė plėtojo kitokiu būdu 
žurnalo “Naujoji Vaidilutė” 
skyriuje “Rimties valandėlėje” 
ir knygelėje “Jaunoms mergai
tėms”. Čia autorė kėlė ypač vi
dinės savitvardos, bendruome
niškumo, mandagumo reikalą.

Pedagoginiai M. Pečkauskai
tės raštai yra skirti praktiniam 
gyvenimui, nesiekią akademi
nių augštybių. Į akademinę kar
jerą ji žiūrėjo skeptiškai. Sa
kydavo: “Doktoratas nepadės 
man apysakų rašyti bei kaimo 
vaikų mokyti”. Ji nenorėjo net 
1928 m. Lietuvos universiteto 
duoto garbės doktorato. Kan. 
Tumo-Vaižganto išrūpintą vals
tybės pensiją jinai priėmė tik 
todėl, kad galėtų daugiau žmo
nių sušelpti.

Kai okupacinė vokiečių val
džia I D. karo metu uždarė jos 
įsteigtą kaimo mokyklą Židi
kuose, M. Pečkauskaitė tęsė sa
vo auklėjamąją veiklą labdaros 
darbais, savo kilnios asmeny
bės įtaka. Ji vadovavo kelioms 
labdaros organizacijoms, dalį 
savo patalpų atidavė ambulato
rijai, globojo našlaičius, savo 
menkais ištekliais dalinosi su 
vargšais. Kai kartą jos draugai 
atsiuntė jai pinigų kelionei, 
kad juos aplankytų, ji padėko
jo, išreiškė didį norą juos pa
matyti, bet pridėjo: “Kaip aš 
galiu išleisti sau, kada kitiems 
tie pinigai yra taip reikalingi!” 
Tas gyvas asmeninis kontaktas 
su pagalbos reikalingais žmonė
mis subrandino ją kaip rašyto
ją, kaip auklėtoją ir kaip žmo
gų. Ji nauju būdu pažino savo 
tėvų, žmogaus ir savo sielos kil
numą, suprato giliau meilės 
reikšmę žmogaus gyvenime, 
ypač jos reikšmę dvasiniam vai
ko ugdymui, šią mintį ji klasiš
kai išreiškė “Irkos tragedijoj” 
ir “Vaikuose”.

Gyvenime patirtą meilę ji sa
vo kūrybiniu talentu perkėlė į 
grožinę formą, sugebėjo svar
biausius savo personažus (ma- 
matė, Levanarda, Bobulė, Ir
ka) atvaizduoti artimo meilės 
didvyriais bei asmenybinės pe
dagogikos siekiamais idealais.

Kilnaširdė krikščionė Marija 
Pečkauskaitė per pasiaukojan
čią meilę rodė kelią savo tautai
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d KJLTMEJE VEIKLOJE
VALSTYBINIS KENTO UNIVER

SITETAS nutarė telkti medžiagą, 
liečiančią pirmąją sovietų ir vokie
čių okupacijas Lietuvoje II D. karo 
metais. Siam tikslui yra skiriama 
metinė $3.000 stipendija lietuvių kil
mės studentui nuo 1979 m. sausio 3 
d. Ją galės gauti asmuo, mokantis 
lietuvių kalbą žodžiu ir raštu, studi
juojantis socialinius ar humanitari
nius mokslus, norintis paruošti dok
toratą apie Lietuvą ar lietuvius. Jam 
teks atlikti pasikalbėjimus su tais 
tautiečiais, kurie gerai pažino mi
nėtų okupacijų įvykius. Pirmiausia 
pokalbai bus įrašyti į magnetofono 
juosteles, o vėliau perrašyti maši
nėle, kad tokia medžiaga būtų pri
einama okupacijų laikotarpio tyri
nėtojams. Apie II D. karą jau daug 
rašyta, tačiau medžiaga dažniausiai 
buvo nedokumentinė, nepalanki lie
tuviams. Ją dabar norima papildyti 
asmeniniais liudininkų pareiškimais, 
ypač tų, kurie patys patyrė šio karo 
žiaurumus. Tokių liudininkų skaičius 
kasmet mažėja. Magnetofono įrašais 
tikimasi išsaugoti ateičiai skaudžią 
jų patirtį. Numatytiem liudininkam 
iš anksto bus pasiųsti klausimai lie
tuvių ir anglų kalbomis. Kandidatai, 
norintys gauti metinę $3.000 stipen
diją, turi kreiptis šiuo adresu: Dr. 
John F. Cadzow, Director, Ethnic 
Heritage Program, 729 Wright Hall, 
Kent State University, Kent, Ohio 
44242, USA. Jie turi pridėti tris re
komendacinius laiškus, studijų pa
žymėjimą, numatomo ruošti dokto
rato aprašą.

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪ
ROS ARCHYVAS, plačiau žinomas 
ALKOS santrumpa, buvo įsteigtas 
prel. Pr. M. Juro Putname, Conn. 
Steigėjas jame yra sutelkęs apie 
100.000 knygų bei kitų literatūrinių 
vienetų, tūkstančius meno bei tauto
dailės kūrinių. Dabartinės 2.400 kv. 
pėdų talpos patalpos archyvui yra 
permažos. ALKĄ prel. Pr. M. Juras, 
turintis jau 87 metus amžiaus, per
davė Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijai, pasilikdamas tik steigėjo 
teises. Archyvo patalpas 6.400 kv. 
pėdų praplės statomas vieno augšto 
priestatas su pusrūsiu. ALKA dabar 
rūpinasi LKM Akademijos sudary
tas dešimties asmenų direktoriatas, 
kuriam talkina ALKOS globos komi
tetas, turintis 47 narius, atstovau
jančius įvairių pažiūrų lietuviams. 
Priestato statybą, pareikalausiančią 
$250.000, tikimasi užbaigti šį rudenį. 
Informacinį pranešimą apie ALKOS 
praplėtimą rugpjūčio 9 d. laidoje 
paskelbė vietinis laikraštis “Widham 
County Observer — Putnam Pat
riot”, įsidėdamas steigėjo prel. Pr. 
M. Juro nuotrauką prie senoviško 
laikrodžio. Skaitytojai supažindina
mi su ALKOS istorija, prel. Pr. M. 
Juro prieš 55 metus pradėtu archy
vinės medžiagos telkimu. Jis dabar 
gyvena Arkiv. J. Matulaičio, MIC, 
senelių namuose, kas dieną atna
šauja Mišias, tvarko archyvo me
džiagą, vaikšto penkias mylias, nors 
jau yra turėjęs tris širdies atakas. 
Priestato statyba vis dar yra reika
linga finansinės tautiečių paramos. 
Čekiai rašomi ALKOS vardu ir siun
čiami šiuo adresu: ALKA, P.O. Box 
608, Putnam, CT 06260, USA. Ame
rikos lietuviai savo aukas ALKAI 
galės atskaityti nuo pajamų mokes
čio. Priestatas turės paminklinę 
lentą su garbės mecenatų, mecena
tų, garbės fundatorių ir fundatorių 
pavardėmis. Iš garbės mecenatų 
laukiama $10.000 ar daugiau, iš me
cenatų — $5.000, iš garbės fundato
rių — $1.000, iš fundatorių — $500, 
iš rėmėjų — $100.

DAIL. JURGIO JUODŽIO tapybos 
parodą š.m. gruodžio 13-16 d.d. ren
gia Lietuvių Klubas savo patalpose 
St. Petersburge, Floridoje. Kūrinių 
temos atspindės Lietuvos nepriklau
somybės atsteigimo šešiasdešimtme
ti-

ANTANO TŪLIO novelių tomą 
baigė redaguoti Vladas Kulbokas. 
J leidinį yra sutelktos geriausios no
velės, rastos po autoriaus mirties 
rankraščiuose. V. Kulbokas taipgi 
parašė įvadą apie A. Tūlį ir jo kū
rybą. Pomirtiniu A. Tūlio raštų iš
leidimu rūpinasi velionies žmona 
Faustina Tulienė ir Lietuvių Rašy
tojų Draugijos valdyba.

KETURIASDEŠIMTOJI BALTIS
TŲ KONFERENCIJA R. Berlyne, 
Humboldtų universitete, buvo skir- 

. ta “Lietuviškųjų istorijų” autoriaus 
Hermano Suedermanno atminimui. 
Paskaitą apie šį baltistą skaitė R. 
Vokietijos dailės akademijos prof. 
Wilhelmas Gimus. Konferencijai va
dovavo baltistikos komisijos pirm, 
prof. Viktor Falkenhahn.

LIETUVOS VYČIŲ 142-ros kuo
pos pastangų dėka Georgtowno uni
versitetas Vašingtone šį rudenį įves 
lietuvių kalbos kursus, taikomus as
menims, kurie jos nemoka. Kursų 
vadove pakviesta iš Bostono Vašing- 
tonan atsikėlusi Skirma Kondratie- 
nė. Kursai bus pradėti rugsėjo vidu
ryje ir užbaigti gruodžio pradžioje. 
Paskaitos bus skaitomos kiekvieną 
šeštadienį nuo 9 v. r. iki vidurdie
nio. Jeigu atsiras daugiau klausyto
jų, kursai galės būti tęsiami ir po 
Kalėdų. Kursų mokestis — $80. Pla
tesnes informacijas būsimiems kur
santams teikia Lietuvos vyčių kuo
pos pirm. E. Migonytė, 1511 K St. 
N. W., Suite 629, Washington, D. C. 
20006. Tel. 202-638-1908. Kursais ra
ginami pasinaudoti Vašingtono ir 
apylinkių lietuviai.

RESPUBLIKINES 1978 M. LITE- 
TŪROS ir meno premijas laimėjo: 
poetė V. Palčinskaitė — už rinktinę 
vaikams “Namai, namučiai", kom- 
poz. J. Juozaitis — už simfoniją 
“Rex”, vyr. dail. J. Malinauskaitė — 
už scenovaizdžius septyniems spek
takliams Kauno dramos teatre, Klai
pėdos dramos teatro aktorius V. 
Paukštė — už seriją sukurtų vaid
menų, skulptorius K. Patamsis — už 
sovietų kariams skirtą paminklą 
prie Šiaulių, dail. A. Stoškus — už 
savo vitražus, kurie papuošė Ilja- 
novską, Maskvą, Klaipėdą ir Vilnių.

RESPUBLIKINES 1978 M. PRE
MIJOS mokslo ir technikos srityje 
paskirtos: dr. A. Paškevičiui, A. S. 
Glemžai, L. Lukoševičiui — už “Bio
chemijos” vadovėlį; V. Gaideliui ir 
dr. E. Montrimui — už ciklą darbų 
apie clektrofotografinių sluogsnių 
fiziką, slaptojo atvaizdo juose susi
darymo pagrindus; dr. S. Kutkevi- 
čiui — už aromatinių aminų ir he- 
terociklinių junginių n-3 chloroksi- 
propilinių darinių sintezę bei tyri
mus; dr. Z. Vainoriui, R. Kirvaičiui, 
S. Starui — už plačiajuosčių vėlini- 
mo ir atlenkimo sistemų teorijos ir 
konstrukcijų sukūrimą bei įdiegimą 
pramonėje; J. Astafajevui, V. A. 
Buinevičiui, G. Majauskui, S. R. 
Petrikui — už triukšmo ir atsitikti
nių procesų charakteristikų matavi
mo radiotechninių sistemų teorijos 
sukūrimą, praktinį jos rezultatų pa
naudojimą; dr. S. Pileckiui — už 
darbų ciklą “Lietuvos vabalai”; dr. 
M. Kabailicnei — už naujų palino- 
logijos metodų sukūrimą bei jų pri
taikymą Lietuvos holoceno paleogeo
grafijai; B. Grigaliūnui — už vado
vėlį “Statybinės medžiagos ir gami
niai”; R. V. Kaminskui. A. Kunigė
liui, S. Mikulioniui, ž. Simanavičiui, 
J. Stukui, R. Jaloveckui ir 
H. Janiūkščiui — už kultūrinių Lie
tuvos paminklų restauravimą ir pri
taikymą nūdienos poreikiams 1967-77 
m.; A. Balčiūnui, B. Blažiui, J. Ve
ličkai, A. Lukianui, M. Pikeliui, A. 
Sakalauskui ir R. Tumui — už moks
linį drenažo konstrukcijų ir statybos 
technologijos pagrindimą bei įdie
gimą žemės ūkyje. Be šių moksli
ninkų, premijų susilaukė dar dvi 13 
asmenų grupės už laimėjimus socia
listiniame lenktyniavime, darbo na
šumo didinime. Tarp jų yra vilnie
čiai šaltkalviai E. Burovas ir S. Ma- 
siukas, karvių melžėja L. Bakanaus- 
kienė iš Šiaulių rajono, kiaulių šė
rėją K. Drevinskicnė iš Biržų rajo
no, traktorininkas B. Melynis iš Ro
kiškio rajono, nieko bendro netu
rintys su tikraisiais mokslo bei tech
nikos specialistais.

VASAROS KONCERTŲ CIKLĄ 
“Nakties serenados” Druskininkuose 
pradėjo kamerinis Lietuvos orkest
ras, vadovaujamas prof. S. Sondec
kio. Pagrindinė repertuaro dalis bu
vo skirta klasikinei muzikai, ypač 
prieš 300 metų gimusiam italui A. 
Vivaldžiui. Orkestrui talkino solis
tai: vilnietis smuikininkas prof. E. 
Paulauskas, violončeliste K. Geor
gian ir fleitistas A. Kornejevas — 
tarptautinių konkursų lauretai iš 
Maskvos. “Nakties serenados” skam
bėjo ir Palangos gintaro muzėjaus 
terasoje, kaikurie koncertai buvo 
pakartoti Kretingoje. Simfoninis 
Vilniaus filharmonijos orkestras su 
vadovu J. Domarku dešimt koncertų 
taipgi surengė Palangoje. Jam tal
kino Kauno choras ir Vilniaus 
“Ąžuoliukas”, dirigentai bei solistai 
instrumentalistai iš Vilniaus, Mask
vos ir Kijevo. Į koncertų programas 
buvo įtraukta L. Beethoveno “De
vintoji simfonija”, W. A. Mozarto 
“Requiem”, M. K. Čiurlionio, B. 
Dvariono, O. Balakausko, rusų ir va
kariečių klasikų kūriniai. Palangos 
vasarotojus į literatūrinius-muziki- 
nius vakarus Birutės kalno papėdėje 
pakvietė vilniečiai aktoriai, liaudies 
instrumentų kvartetas, kanklininkių 
trijulė, prieš tai koncertavę Druski
ninkuose, kur taipgi šią vasarą vyko 
fortepijoninės muzikos koncertai.

LIAUDIES ANSAMBLIS “LIETU
VA” dvi svaitės viešėjo Kapsuke 
(Marijampolėje) bei kitose šio ra
jono vietovėse su koncertine progra- 
ma“Dainuojame žmogui”. Vietovėms, 
neturinčioms didesnių scenų, buvo 
paruoštos mažesnės dainų bei šokių 
programos. Po atostogų “Lietuva”, 
vadovaujama Pr. Budriaus, paruoš 
specialią programą 70-tosioms an
samblio įsteigėjo Jono Švedo gimi
mo metinėms. Ansamblis šį rudenį 
koncertuos Kremliaus suvažiavimų 
rūmuose, o 1978 m. pradžioje daly
vaus tradiciniame “Rusų žiemos” 
festivalyje.

LIAUDIES BUITIES MUZĖJAUS 
Rumšiškėse lankytojus rugpjūčio sa
vaitgaliais į XX šimtmečio pradžią 
nukėlė naujai įsteigto Klojimo teat
ro spektakliai. Sceninę kompoziciją 
paruošė ir režisavo Povilas Mataitis, 
scenografija pasirūpino Dalia Matai- 
tienė. Pirmojoje dalyje solistai E. 
Siurkienė, A. Grigaitė, V. Bareikis 
atliko dainas: M. Petrausko ir J. 
Rastenio “Skamba kankliai ir trimi
tai”, kompoz. M. Račo ir poeto kun. 
A. Vienažindžio "Sudie, kvietkeli”, 
kompoz. S. Moniuškos ir poeto A. 
Mickevičiaus “Viliją”. Antroji dalis 
buvo skirta aktoriams — S. Čiurlio
nienės-Kymantaitės monologui “Na- 
jiesi — nadėktousi arba Selekcėjė 
kaštauns daikts”, Vaižganto “Negry
nai sąžinei”, "Žemės ar moteries", 
gyviesiems paveikslams “Gatvė”, 
“Jis ir ji”. v. Kst
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Australijos lietuvių sportininkai žygiuoja Toronto gatvėmis Pasaulio Lie
tuvių Dienose Nuotr. V. Bacevičiaus

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu jvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu jvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 įstaigų jūsų patarnavimui toronte ir 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

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

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°Ae89e St' T°r°",°' °nt • Tel. 532-3400
Mon i Ao ___________

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 8'/2%
E pensijų ir namų s-tas 8 Va %
E taupomąsias s-tas...................7%
E depozitų-čekių s-tas 6%

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines 9’/2%
= nckiln. turto........................9lZį%
E 'investacines ..........................10% 

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

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 sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . ...... u, • j-.Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PROGRESS SorSLW.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

Simon ę television 
f'l I vvj < f'KJ Savininkes — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

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 (j pietus) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažų.
• Sųžinlngai atliekame visus outomobiliy mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
sieks $11,8 bilijono, bet grei
čiausiai peržengs ir šią ribą. Mi
nėtos reformos nėra galutinės
— kaikurios jų reikalingos par
lamento patvirtinimo.

Kanados statistikos liepos 
mėnesio duomenys vėl atkreipė 
kanadiečių dėmesį į kylančią in
fliaciją. Tą mėnesį pabrangus 
kasdienio vartojimo reikmenims
l, 5%, metinė infliacija pasie
kė 9,8'/. Didžiausia kaltė ten
ka maisto gaminiams, birželio 
mėnesį pabrangusiems 2%, lie
pos — net 4%. Kai premjero 
P. E. Trudeau vyriausybė 1975
m. įvedė kainų bei atlyginimų 
kontrolę, metinė infliacija bu
vo matuojama 10,6%. Per tre
jus kontrolės metus ji buvo su
mažinta, o dabar atšaukus kont
rolę, vėl pakilo iki 9,8% ir jau 
baigia priartėti prie buvusios 
augščiausios ribos — 10,6%. 
Susidaro įspūdis, kad kainų bei 
atlyginimų kontrolė nepasiekė 
numatyto tikslo. Varžtų panai
kinimas dabar dar labiau įsiū
buos infliacines liepsnas, kurs
tomas kainų augimo, unijų rei
kalaujamo perdidelio atlygini
mų didinimo.

Pagerėjimo nesimato ir ne
darbo fronte — bedarbių skai
čius liepos mėnesį, lyginant jį 
su birželiu, pakilo 24.000 ir pa
siekė 927.000. Nedarbui matuo
ti įvestas sezoninis mastelis bet
gi teigia jo sumažėjimą nuo 
8,6% iki 8,4'/. Su tokiu mas
teliu išeina nerimtas žaidimas
— bedarbių skaičius auga, o ne
darbo nuošimtis mažėja. Tai aiš
kinama tuo, kad pagal sezoni
nius svyravimus liepos mėnesį 
turėjo būti didesnis bedarbių 
skaičiaus paaugimas, prašokan
tis užregistruotus 24.000. Sezo
ninius aiškinimus sujaukia sau
si nedarbo draudos išmokų duo
menys. Per pirmuosius penkis 
1978 m. mėnesius nedarbo 
drauda bedarbiams išmokėjo 
$2,3 bilijono, o tai yra 21% dau
giau, negu tame pačiame laiko
tarpyje 1977 m. Kanados sta
tistika taipgi skelbia, kad per 
visus 1977 m. nedarbo draudos 
išmokos siekė $3,9 bilijono. 
Tokiu būdu pirmųjų šiemetinių 
penkių mėnesių $2,3 bilijono 
sudaro jau beveik du trečdalius 
visų draudos išlaidų 1977 m., 
nors galutiniam 1978 m. balan
sui dar trūksta net septynių mė
nesių. Atrodo, nedarbo drauda 
susilauks naujo išmokų rekor
do, o su juo bus gerokai padi
dintas valstybinio biudžeto de
ficitas.

Kanados paštininkų unija, va
dovaujama J. C. Parroto, atsi
sakė tarpininkų paslaugų nau
jos sutarties derybose, kad jau 
š.m. rugsėjo 20 d. turėtų teisę 
pradėti legalų streiką. Pašto 
min. G. Lamontagne unijos at
stovus apkaltino elementaraus 
realizmo stoka. Pasak jo, unija 
reikalauja 30 valandų darbo sa
vaitės su 40 valandų atlygini
mu. Tada paštininkai dirbtų 
penkias dienas po 6 valandas. 
Kiekvieną tokią trumpą darbo 
dieną jie nori, kad paštas duo
tų pilnai apmokamas dvi per
traukų valandas poilsiui, vieną 
valandą priešpiečiams ir pusva
landį pravaikštoms iš darbo vie
tos į poilsio vietą bei atgal. 
Min. G. Lamontagne pastebi, 
kad tokiu atveju, įvedus šešių 
valandų darbo dieną, iš tikrųjų 
dirbama būtų tik dvi su puse 
valandos, o ilsimasi bei užkan
džiaujama tris ir pusę. Prie to
kiu fantastinių paštininkų uni
jos planų tenka prijungti ir Ka
nados Darbo Kongreso pirm. D. 
McDermotto įspėjimą unijų va
dams nereikalauti 32 valandų 

darbo savaitės, kol jos neturi 
net JAV unijos. Priešingu atve
ju visiškai sustos Kanados ga
minių eksportas užsienin dėl jų 
perdidelių kainų. Pašto min. G. 
Lamontagne taipgi teigia, kad 
paštininkams yra pasiūlyta at
lyginimus padidinti 13,2% per 
pusantrų metų. Vidutinė meti
nė jų $13.809 alga tada padidė
tų iki $15.604. Jeigu paštinin
kai neatsakingos savo unijos dė
ka pradės streiką, G. Lamon
tagne žada kreiptis į federacinį 
parlamentą, kad jis juos grąžin
tų darban savo įsaku. Nemažų 
komentarų spaudoje susilaukė 
premjero P. E. Trudeau paža
das paštą paversti valdine bend
rove. Šiuo atveju svarų žodį ta
rė konservatorius R. S. Ritchie, 
paruošęs specialų pranešimą 
pašto reikalais konservatorių 
vadui J. Clarkui. Jis reikalauja, 
kad paštininkams oficialiai bū
tų atimta streiko teisė ir įves
tas privalomas tarpininkų spren
dimas. Valdinė bendrovė yra ir 
“Air Canada”, taip pat kamuo
jama dažnų streikų. Ji betgi ne
turi visiško monopolio orinio 
susisiekimo srityje. Streiko at
veju nemažai keleivių perveža 
kitos kanadiškos ir užsienio 
bendrovės. Tuo tarpu paštinin
kai, naudodamiesi monopolio 
teise, visiškai nutraukia betko- 
kias pašto paslaugas kanadie
čiams ne tik krašto viduje, bet 
ir su užsieniu.

Fordo automobilių gamykla, 
gavusi finansinę $40 milijonų 
paramą iš federacinės vyriau
sybės ir $28 milijonų iš Onta
rio provincijos, naujajai varik
lių gamyklai pasirinko Ontario 
Windsorą. Jos pastatymas bei 
įrengimas Fordo bendrovei kai
nuos $535 milijonus. Planus ti
kimasi įgyvendinti iki 1981 m. 
pavasario. Gamykloje darbo 
gaus 2.600 kanadiečių, o kiti 
5.200 įsijungs su įvairiais pa
galbiniais darbais kitose įmo
nėse.

Valstybinė CBC televizijos ir 
radijo bendrovė, jau nekartą 
pasitarnavusi komunistų propa
gandai, vėl atliko meškos patar
navimą čekoslovakams. Minint 
sovietinės invazijos į Čekoslova
kiją dešimtmetį, “Newsmagazi
ne” programon buvo pakviestas 
dabartinės Čekoslovakijos am
basadorius S. Murinas, kuris tą 
įvykį nušvietė pro Kremliaus 
vadų akinius. Protesto laišką 
CBC prez. A. Johnsonui nusiun
tė federacinio parlamento na
rys O. Jelinekas, buvęs čekų 
dailiojo čiuožimo meisteris, ku
riam 1968 m. teko lankytis Če
koslovakijoje prieš pat invazi
ją. Gvildenant tokius istorinius 
įvykius, logiškiau būtų pasi
kviesti ne sovietinę invaziją 
garbinantį Čekoslovakijos am
basadorių, o bešališkus, objek
tyvius stebėtojus, pvz. tada Pra
hoje buvusius kanadiečius žur
nalistus. Vienas jų yra P. Wor- 
thingtonas, dabartinis “The To
ronto Sun” redaktorius, 1968 
m. dirbęs “The Telegram” dien
raštyje, invazijos metu nusiųs
tas Prahon. Jo įspūdžiai gero
kai skiriasi nuo dabartinio Če
koslovakijos ambasadoriaus S. 
Murino.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
Naujas adresas:

1586 Bloor St. West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Tel. 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses)

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų vasaros sto

vykla vyksta rugpjūčio 27 — rugsė
jo 4 d. d. Dainavoje, Manchester, 
Mich.

Bendra tema: “Aš ir mano pasau
lis”. Temą “Aš ir Amerika” gvilde
na kun. dr. A. Paškus, “Aš ir Kris
tus” — L. Gražulienė, “Aš ir Lietu
va” — prof. A. Idzelis, “Aš ir orga
nizacija” G. Juozapavičiūtė ir A. 
Kuolas.

Vakarines programas tvarko pa
skiros studentų at-kų draugovės bei 
pakviesti asmenys. Kas dieną vyksta 
įvairūs užsiėmimai — sportas, dai
navimas, tautinio meno pažinimas, 
pašnekesiai ir t. t. Stovyklos užbaig- 
tuvių vakaras įvyks rugsėjo 2, šeš
tadienį, kuriam bus paruošta spe
ciali programa. Po to įvyks šokiai, 
grojant Rimo Kaspučio orkestrui 
“Romantika”.

Stovyklos vadovybę sudaro: kape
lionas kun. K. Pugevičius, komen
dantas — Saulius Girnius, mergai
čių vadovė — Indrė Damušytė, ber
niukų vadovas — Rimas Čepulis, 
muzikos vadovas — Raimundas Oba- 
lis, akordeonistas — Rimas Kaspu
tis, šeimininkė — p. Mainelienė, ūk
vedys — Kęstutis Smalinskas, mau
dyklos sargas — Andrius Kazlaus
kas.

Stovyklą surengė Detroito SAS 
draugovė, kurios valdybą sudaro: 
Gintė Damušytė — pirm., Rita Ne- 
verauskaitė — vicepirm., Virgis 
Kasputis — ižd., Kristina Veselkaitė 
— sekr., Vida Nakaitė — narė. Ide
ologinę stovyklos programą paruošė 
kun. dr. A. Paškus, L. Gražulienė ir 
G. Damušytė;

G. Damušytė

Skautų veikla
• XVI Romuvos stovykloj buvo 12 

vilkiukų. Iš jų 4 buvo iš JAV — P. 
Slavėnas iš Buffalo, D. Vidmantas, 
B. Urban ir A. Pauliukonis iš Ro- 
česterio. Jie išėjo skirtą programą 
ir jaukiai praleido laiką. Įvyko ir me
tinės varžybos, kurių laimėtojai yra 
šie: už lietuviškumą — T. Jonys, už 
skautiškumą — J. Sinkevičius, už 
draugiškumą — D. Ross. Dalis jų 
išvyko į tautinę stovyklą.

Žiemos sezonas prasideda rugsėjo 
30 d. Sueigos numatomos pirmadie
niais Prisikėlimo Parodų salėje. B.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Grupė Lietuvos alpinistų, vado
vaujama Zigmo Blazaičio, Pamyro 
Alajaus kalnuose įkopė į 5.195 m 
augščio Capdaros viršūnę sunkiau
siu VI kategorijos maršrutu. Lietu
vos alpinistų rinktinės gydytojo 
Viktoro Capkevičiaus pranešimu, 
šiaurinė viršūnės siena buvo įveik
ta per keturias su puse paros. Be 
vadovo Z. Blažaičio, grupę sudarė 
A. Misiukevičius, A. Petrauskas ir 
latvis E. Imantas. Šis VI kategori
jos sunkumo įveiktas kopimo marš
rutas yra antrasis Lietuvos alpinis
tų laimėjimas. Pirmą kartą VI ka
tegorijos maršrutu lietuviams alpi
nistams, vadovaujamiems V. šadui- 
kio, pavyko įveikti Džigito sieną 
Tian-šanio kalnuose 1969 m.

Lietuvos jaunių vandens slidžių 
pirmenybes Vilniaus rajono Gelužio 
ežere laimėjo Elektrėnų “Poseido
no” komanda, II vietoje palikusi Vil
niaus “Elcktrografiją”, III — Vil
niaus “Nemuną”. Vaikinų čempijo- 
nu tapo “Poseidono” atstovas R. Bu- 
čys, merginų — “Elektrografijos” 
atstovė N. Cuchonceva.

Sovietų Sąjungos merginų papras
tų šaškių pirmenybėse gerai pasiro
dė telšietė V. Paulauskaitė, treni
ruojama K. Vozbuto. Ji surinko 9 
taškus iš 12 galimų, laimėjusi septy
nis susitikimus, keturis baigusi ly
giosiomis ir vieną pralaimėjusi. Tiek 
pat taškų išsikovojo ir Rusijos at
stovė G. Sultanova. Remiantis pir
menybių nuostatais, jos abi paskelb
tos merginų šaškių čempijonėmis.

Sovietų Sąjungos teniso federaci
jos prezidiumas kasmet paskelbia 
geriausių teniso teisėjų dešimtukus. 
Į šiemetinį yra įtrauktas ir vienas 
lietuvis: vilnietis geologijos ir mi
neralogijos mokslų kandidatas Vin
cas Korkutis, dirbantis Lietuvos geo
logijos mokslinio tyrimo institute.

Spartakiados gimnastikos čempijo- 
ne Lietuvoje netikėtai tapo trylika
metė Jūratė Karlonaitė, Vilniaus 44- 
tosios vidurinės mokyklos septinto
kė, paruošta trenerės Vandos Mont- 
rimienės. Dėl jauno amžiaus ji ne
buvo įjungta į komandą, dalyvavo 
tik individualiose varžybose. Jau
noji čempijonė visus nustebino, pir
mą kartą Lietuvos gimnasčių istori
joje per laisvuosius pratimus atlik
dama dvigubą saitą susigrupavus. 
Jaunuolių grupėje stipriausias gim
nastas buvo Viktoras šurpikas.

Lietuvos lauko teniso pirmenybė
se Klaipėdoje dalyvavo 16 moterų 
ir 23 vyrai, kurių tarpe buvo 8 mer
ginos ir 6 vaikinai. Prieauglio at
stovai betgi neįstengė parodyti rim
tesnio pasipriešinimo veteranams. 
Aukso medalį moterų vienete lai
mėjo praėjusių metų čempijonė vil
nietė A. Vaitkienė, kaunietę Nijolę 
Gudavičienę įveikusi 2:6, 6:4, 8:6. 
Baigminiame moterų dvejeto susiti
kime laimėtojomis tapo vilnietės A. 
Vaitkienė ir Audronė Kalvelytė, nu
galėjusios kaunietes N. Gudavičienę 
ir B. Sližytę 5:7, 6:3, 6:1. Pirmeny
bių eigą sujaukė netikėtas vilniečio 
V. Mažeikos pasitraukimas pasku
tinę dieną. Dėl jo be kovos vyrų 
čempijonu tapo pripažintas kaunie
tis Gracijus Remeikis, mišraus dve
jeto — N. Gudavičienė ir G. Remei-

R E A L ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664 
1611 BLOOR ST. WEST

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIU NAMU, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Kaina nužeminta.

BLOOR-SHAVER, 3-jų miegamųjų vienaaugštis, gražių plytų; 50 pė
dų sklypas, daržas su uogom ir vaismedžiais; visur kilimai, didelė, 
moderni virtuvė 20x10; platus privatus įvažiavimas, prijungtas ga
ražas; namas išmokėtas; prašoma kaina $73.000.

REIKALINGI
NAMAI PARDAVIMUI
Vakarais skambinkite j namus

A. Garbenis 489-1543
■ --------

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8’/a% už 1 m. term. dep.
8’/a% už pensijų ir namų planą
7Va% speciali taup. sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/a % už asm. paskolas

9 Vi % už mortgičius

AKTYVAI virš 20 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELĖ E. KARNIENe 

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

CTEDUABI’Q EIIDQ 406 Roncesvalles Ave.OlErnARd rUKO Telefonas 536-5936 ir
Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West

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

Lietuviška 
maisto 

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College)

★ 
★ 
★ 
★

Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

kis, vyrų dvejeto — G. Remeikis ir 
S. Labanauskas. Visi yra pasipiktinę 
nesportišku V. Mažeikos elgesiu, 
dvejeto kovose be partnerio paliku
siu G. Bražėną, sutrukdžiusiu net 
tris baigmines rungtis. Lietuvos te
niso federacijai vilnietį sporto 
meistrą V. Mažeiką siūloma deramai 
įvertinti.

GOLFO ŽINIOS
Georgian Bay atviras vasarotojų 

golfo turnyras buvo labai sėkmin
gas — dalyvavo 45 golfininkai. Per
einamoji taurė ir šiais metais atite
ko po sunkios kovos D. Laurinavi
čiui. Antros vietos taurę laimėjo 
Br. Sergautis, trečios — V. Balsys. 
Moterų grupės pirmos vietos dova
ną iškovojo I. Kymantienė, antros 
vietos — G. Kuchalskienė, trečios 
— J. Paukštienė. Visos minėtos do
vanos buvo skirstomos pagal išlygi
namųjų smūgių sistemą. Premiją už 
dviem smūgiais arčiausiai vėliavė
lės ant 9-tos skylės laimėjo V. Ser
gautis, o ant 18-tos su vienu — 
Šimkus.

Kadangi kursas gerokai pasunkin
tas, daug labai gerų rezultatų ir ne
buvo. Geriausio golfininko dovaną 
su 77 laimėjo P. Paukštys. E. K.

skolinkis

K

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

Telefonas 531-1331

Telefonas 531-1305

Šypsenos
Melagių pokalbis

— Mano tėvas pastatė tokią 
augštą daržinę, kad vištos, už
skridusios ant stogo, pradėjo 
lesti žvaigždes.

— Tai niekis, — pastebėjo 
antras. — Mano tėvas gręžė šu
linį, ir kai ištraukė grąžtą, tai 
pro skylę išgirdo japono balsą: 
“Ei, tu man koją perdūrei!”

Pasikalbėjimas
— Buvai pas dantistą? Ištrau

kė dantį?
— Ne tik dantį, bet ir 20 do

lerių.
Būsimas pirklys

— Seneli, kada tapai sene
liu?

— Kai tu užgimei, Juozuk.
— Jeigu ne aš, tai tu nebūtum 

seneliu?
— Tai tiesa.
— Tai ką tu man duosi už tai, 

seneli? Parinko Pr. Alš.



Čikagos lietuvių horizonte
!;________________________ VLADAS RAMOJUS..............................................

S ll\ \\IITOVm
PASAULIO LB SEIMO METU iš

rinkta nauja PLB valdyba, vadovau
jama inž. Vytauto Kamanto, oficia
liai pareigas perėmė rugpjūčio 6 d. 
Įvykusiame iškilmingame posėdyje 
Jaunimo Centro kavinėje. I ji, šalia 
buvusios ir naujosios PLB valdybos 
narių, dar buvo pakviesta eilė bend- 
ruomenininkų, visuomenininkų ir 
lietuvių spaudos bei radijo atsto
vų. Posėdį pradėjo LB Vidurio Va
karų apyg. pirm. A. Laukaitis. Buv. 
PLB pirm. inž. Br. Nainys pirmiau
sia pagerbė mūsų muzikos veteranų 
prof. J. Žilevičių, įteikdamas jam 
specialų PLB seimo skirtų pažymė
jimų, o po to tarė neilgų buvusios 
PLB valdybos atsisveikinimo žodį. 
Inž. K. Dočkus, buv. PLB cv iždinin
kas, naujosios valdybos iždininkui 
M. Vilkaičiui perdavė $51,900, o su 
dar neapmokėtomis sąskaitomis ši 
suma siekianti $64,911. “Pasaulio 
Lietuvio” administracijų, bent iki 
metų pabaigos, tvarkyti sutiko buvęs 
administratorius St. Džiugas. “Pa
saulio Lietuvį”, iki šiol redaguotų 
ryškų žurnalistinį talentą turinčio 
inž. Br. Nainio, 6 mėnesius reda
guoti sutiko du jaunesniosios kar
tos atstovai — Romas Sakadolskis 
ir Romas Kasparas. Naująją PLB val
dybą pristatė ir jos vardu žodį tarė 
pirm. inž. V. Kamantas. Artimoje at
eityje “TŽ" su naujuoju PLB pirmi
ninku bus padarytas specialus pasi
kalbėjimas. Naujosios PLB valdy
bos narių amžiaus vidurkis yra 45 
m. Tai liudija, kad naujoji valdyba 
išrinkta iš jaunų žmonių. Pasibaigus 
iškilmingam posėdžiui, įvyko vaišės 
ir nuoširdūs pokalbiai. Atrodo, nau
joji PLB valdyba, kaip savo veiklos 
baze, naudosis Jaunimo Centru.

SALIA KITU į PLB valdybų iš
rinktas ir Jaunimo Centro dir. kun. 
A. Saulaitis, SJ. Nevieną stebina šio 
žmogaus apsikrovimas didžiule par
eigų našta. Salia JC direktoriaus 
pareigų, jis dar redaguoja JC lei
džiamas “Mūsų žinias”, yra žurnalo 
“Laiškai Lietuviams” redakcinio ko
lektyvo narys, Lietuvos Dukterų 
Draugijos kapelionas, Daužvardžio 
fondo valdybos narys, įvairių skautų 
vienetų kapelionas ir t.t. Per vasarą 
kun. A. Saulaičio Čikagoj niekas ne
matė, nes jis važinėjo po įvairias 
jaunimo stovyklas, ten eidamas ka
peliono pareigas, pravesdamas pa
šnekesius, skaitydamas paskaitas. 
Vien svarbios JC direktoriaus par
eigos reikalauja nuolatinio rūpesčio 
ir budėjimo. Kun. A. Saulaitis, dar 
vis kraudamasis naujas pareigas, JC 
rūpesčius, atrodo, atidėjo keliems 
mėnesiams. Ar tai išeis į gera, pa
rodys ateitis. Prieš tai JC direkto
riais buvę kun. J. Kubilius, kun. J.

Borevičius, kun. G. Kijauskas ir kun. 
A. Kezys, eidami šias atsakingas 
pareigas, pirmoje eilėje rūpindavosi 
Jaunimo Centru.

VIENAME PRIESATOSTOGINIŲ 
PRANEŠIMU rašiau, kad Lietuvių 
Foto Archyvo dir. kun. A. Kezys yra 
paruošęs ar (filmavęs eilę filmų apie 
žinomus mūsų kultūrininkus, rašyto
jus. Buvo suminėta per 10 pavar
džių. Kai redakcija iš rankraščio nu
braukė žodį “{filmavo”, skaitytojams 
susidarė įspūdis, kad visi tie filmai 
jau paruošti. (Originale buvo para
šyta: “Kalbant apie lietuviškus fil
mus, štai kiek jų jau yra įfilmuota 
ar paruošta...” RED.). Paruoštas 
filmas — tai jau parengtas seansui, 
ir jo už tūkstantį ar du neparuoši. 
Jam reikia kelių ar keliolikos tūks
tančių dolerių. Įfilmavimas — tai pa
prastesnis reikalas: asmuo viena ki
ta proga pagautas ir nufilmuotas su 
jo kalba ir vaizdais. Jei tokių vaizdų 
daug, ateityje gali būti suredaguo
tas filmas. Tadgi “TŽ” redaktorius, 
nubraukęs žodį “jfilmavo”, kun. A. 
Kezį padarė labai turtingu: jei ma
no visų paminėtų asmenų filmai bū
tų paruošti, toli gražu gal būtų ne
užtekę $100,000. Gi iš “{filmuotų” 
vaizdų, juos ateityje, turint mecena
tus, papildžius, gali išeiti ir filmai.

ZIGMAS DAILIDKA, 58 m. am
žiaus, žinomas visuomenininkas, mi
rė Čikagoje rugpjūčio 8 d. Per il
gus metus gyvendamas Čikagoje, ve
lionis buvo nuoširdus įvairaus lietu
viško darbo talkininkas: bendruo- 
menlninkas, JAV LB garbės teismo 
narys, Kultūros Fondo pirmininkas, 
Liet. Valstiečių Liaudininkų centro 
komiteto, varpininkų s-gos, “Sėjos” 
žurnalo redakcijos narys, “Varpo” 
žurnalo ir kitos lietuvių spaudos 
bendradarbis. Kaip žmogus, velionis 
buvo labai atviras ir nuoširdus, taip 
pat ir labai taktiškas. Jam svetimas 
buvo lietuviškų jėgų skaldymas — 
jis ėjo vienybės ir darnaus darbo 
keliu. Kelis mėnesius prieš mirtį 
buvau Zigmą susitikęs. Jis žinojo, 
kad vėžys jau kankina, bet dar tu
rėjo įvairių planų ateičiai. Prieš tai 
dar buvome susitikę toje pat Mažei- 
kos-Evans laidotuvių koplyčioje, kai 
Dailidkos laidojo viengungį Joną 
Kemeklį, mirusį be jokių artimų gi
minių šiame žemyne. Po keliolikos 
mėnesių ir a.a. Zigmo Dailidka atsi
gulė toje pačioje koplyčioje, kur 
įvyko gedulingas atsisveikinimas. 
Rugpjūčio 12 d., po pamaldų Mar
quette Parko lietuvių šventovėje, 
a.a. Zigmo Dailidkos palaikai palai
doti liet. Sv. Kazimiero kapinėse. 
Nuliūdusios liko žmona ir dvi duk
ros su šeimomis, š < > -

Burlington, Ontario
PADĖKA

Mūsų 50 metų vedybinės sukakties 
proga tariame nuoširdų ačiū: klebo
nui kun. P. Ažubaliui ir kun. Iz. 
Grigaičiui už atlaikytas Mišias bei 
pamokslą: vargonininkui ir solistui 
V. Verikaičiui už giedojimą; J. E. 
vyskupui A. Deksniui už pasakytą 
sveikinimo kalba; kunigams už da
lyvavimą; K. Mileriui už pranešinė- 
jimą bei pasakytą kalbą; šaulių bū
rio vadui p. Kanopai už pasakytą 
sveikinimo kalbą; visiems kitiems 
už nuoširdžias sveikinimo kalbas — 
p.p. Švedui, Pečiuliui, Vaitkienei; 
vaikams ir anūkams už dovanas, taip

pat ir giminėms; visiem svečiam už 
dalyvavimą ir dovanas; negalėju
siems dalyvauti, bet atsiuntusiems 
dovanas; sūnui ir marčiai, kurie vis
kuo rūpinosi; p.p. Vaitkam už pa
galbą; šeimininkei už skaniai paga
mintą maistą; patarnautojui prie ba
ro; J. R. Simanavičiui už pasakytą 
kalbą per radiją.

Pagaliau nuoširdus ačiū visiem. 
Liekate neužmirštamai mūsų minty
se ir širdyse.

Emilija ir Jonas Mačiai

(Atkelta iš 4-to psl.) 
tinas. Taip pat yra kviečiamos ir 
naujos mergaitės įsijungti į choro 
eiles. Visos mergaitės, mėgstančios 
lietuvišką dainą, mielai laukiamos 
jau pirmoje repeticijoje. “Aidas” 
turi daug planų. Vienas jų — tai 
naujos plokštelės paruošimas ir iš
leidimas. Plokštelės išleidimui rei
kės gerai pasiruošti. Tad choro va
dovas lauks visų pirmoje repetici
joje rugsėjo 10 d., po 11 v. pamal
dų, parapijos salėje.

SOL. G. ČAPKAUSKIENES ir SOL. 
R. STRIMAIČIO koncertas įvyks spa
lio 1, sekmadienį, 4 v.p.p., Scott 
Park mokyklos auditorijoje, 1055 
King St. E. Visi hamiltoniečiai ir 
apylinkių lietuviai kviečiami daly
vauti. Iš anksto galima įsigyti bi
lietus sekmadieniais po pamaldų pas 
“Aido" rėmėjų komiteto narius ar
ba paštu užsisakyti šiuo adresu: "Ai
das”, 84 Balsam Ave. So., Hamilton, 
Ont. L8M 3B3. Bilietai — po $4, 
o pensininkams ir studentams — po 
$2.

KLB SALPOS FONDO Hamilto
no skyrius skelbia spalio mėnesį — 
šalpos mėnesiu. Visi lietuviai bus 
aplankyti aukų rinkėjų. Tad neuž
darykime rinkėjams durų, bet atver
kime savo duosnias širdis ir paskir- 
kime auką šalpos reikalams. Vajaus 
užbaigimo proga ruošiamas tradici
nis šalpos vakaras lapkričio 4 d. Ta 
proga įvyks abiturientų pagerbtuvės. 
Visi, baigusieji gimnazijos XII kla
sę, kviečiami registruotis pas J. Pici
nį tel. 549-5372. J. P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. Joseph H. 

Minden už padarymą operacijos, dr. 
R. L. Rossman, dr. M. Mittelman už 
tyrimus ir dr. O. Valaitienei, asista
vusiai prie operacijos. Visiems gy
dytojams gili padėka už prižiūrėji
mą ligoninėje.

Dėkoju organizacijoms ir pavie
niams asmenims, kurie aplankė li
goninėje, atnešė gėles ar dovanas, 
o taip pat užjautusiem raštu arba 
žodžiu: Corpus Christi parapijos 
klebonui kun. M. E. Sullivan už mal
das ir aplankymą ligoninėje, Corpus 
Christi parapijos C.W.L. per p. Lo
retta Jankowski, KLB Hamiltono 
apylinkės valdybai, Hamiltono DLK 
Algirdo kuopos sesėms šaulėms, po
nioms ir ponams: O. M. Abariam ir 
jų šeimai, Dearborn, Mich., J. O. Ado- 
mauskams, B. Antanaitienei, Asma- 
navišienei, M. Borusienei, A. K. Bun- 
gardoms, Bill ir Margaret Buys bei 
jų šeimai, E. Dulkiui, Ed. Dulkiui, 
EI. Gudinskicnei, L. Kriaučiūnienei, 
M. Janilioniui, M. Juodžiui, K. J. 
Januškevičiams, L J. Liutkams, Till- 
sonburg, Ont., Murauskams ir jų šei
mai, A. Mačiulaitienei, P. M. Mise- 
vičiams, S. A. Petkevičiams, C. A. 
Pažėrūnams, L M. Repečkoms, M. 
Rudokienei, Delhi, Ont., G. M. 
Rohac, S. Pakštienei, G. A. Rep- 
čiams, A. B. Steponavičiams, V. G.

Stabingiams, O. Savickienei, L. 
Skripkutei, Pr. Simelaičiams, A. S. 
Sukaičiams, P. E. Vaitkams, M. J. 
Zurliams ir G. J. žemaičiams. Dar 
kartą jums visiems ačiū, kad neuž
miršote manęs sunkiose valandose.

Genovaitė Agurkienė
PADĖKA

Grįžęs iš ligoninės po sunkios ope
racijos dėkoju gerb. prel. dr. J. Ta- 
darauskui, giminėms, draugams ir 
visiems pažįstamiems už lankymą 
ligoninėje, už gėles, dovanas ir nuo
širdžius sveikatos linkėjimus. Nuo
širdi padėka p.p. Visockiams ūž gė
les net iš tolimo Sudburio.

Jūsų visų nuoširdumas ir paguo
da lengvino mano skausmą.

Bronius Steponavičius

St. Catharines, Ont.
TAUTOS ŠVENTES minėjimas

— rugsėjo 3 d. su iškilmingomis pa
maldomis, dalyvaujant organizacijų 
vėliavoms. Prašoma dalyvauti kuo 
daugiau tautiečių iš viso šio Niaga
ros krašto.

BAIGIASI GRAŽIOS VASAROS 
ATOSTOGOS, kurių metu gerokai ap
tilo ir mūsų veikla. Tautos šventės 
minėjimas yra lyg ir paskutinis apy
linkės valdybos darbas, nes po jo
— kadencijos galas, ir vėl naujos 
valdybos rinkimų rūpesčiai. Valdy
bos pirm. A. Setikas dalyvavo tau
tinėje skautų stovykloje Ameriko
je. Jis yra ir žymus skautų veikė
jas.

SOLIDARUMO ĮNAŠAI baigiami 
išrinkti. Visi lietuviai aukoja nuo
širdžiai, todėl kasmet mūsų Bend
ruomenė šiuo atžvilgiu stovi beveik 
pirmoje vietoje.

ATOSTOGŲ METU M. S. Šetkai 
aplankė draugus Grand Rapids, 
Union Pier, Čikagoje ir Akrone. 
Kelionėje išbuvo apie tris savaites.

Kor.

Pajieškojimai
Labai artimas draugas Lietuvoje 

jieško Kazio Jaugos, gyvenančio Ka
nadoje ar JAV-se, kilusio iš Šiaulių 
apskr. Skambinti tel. 531-7496 Tere
sei Toronte arba rašyti adresu: 
2 Churchill Ave., Toronto, Ont.

Antano Jovaišos, kilusio iš Deltu
vos miestelio, jieško brolis Lietuvo
je. Jis pats arba apie jį žinantys pra
šomi rašyti: M. Petronis, 593 Win
dermere Ave., Toronto, Ont. M6S 
3L9.

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

• Laisvos spaudos siekis — lais
va Lietuva

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts International Jnc.
2501 W 71$t STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

< ia gausite lietux isku knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

NAMAI 
VASARNAMIAI 
ŪKIAI

233-3323

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

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. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. tusitarui telefonu); 

ieDadieniois 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

V/5Ų ROSIU DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

KUN. RAFAELIS ŠAKALYS, OFM, 
š.m. liepos 15 ir 16 d.d. atšventęs si
dabrinę kunigystės sukaktį Kenne- 
bunkporte, Maine, JAV-se. Iškilmin
gas Mišias su jubiliatu koncelebravo 
keletas kunigų. Pamokslą pasakė 
kun. P. Barius, OFM. Giedojo koni- 
po z. J. Gaidelio vadovaujamas cho
ras iš Brocktono. Pamaldose daly
vavo daug tautiečių. Iškilmių vaišė
se kalbėtojai išryškino sukaktuvinin
ko nueitą kelią, jo veiklą Kanadoje 
ir JAV-se. Meninę programą atliko 
minėtasis Brocktono choras, Julė ir 
Danutė Grauslytės, Kazys, Ričardas 
ir Antanas Grausliai. Vaišes paruo
šė — B. Tamošauskienė, Greičiūnai, 
Baškiai ir M. Jurkštienė iš Kanados. 
Ilgiausių metų Sukaktuvininkui!

Cleveland, Ohio
VILIJA NASVYTYTE, Jono ir 

Reginos Nasvyčių dukra, 'po dvejų 
metų tarnybos karo aviacijos bazėje 
Ispanijoje, atostogauja pas tėvus. 
Veikli lietuviškų organizacijų vei
kėja, buvusi lituanistikos mokytoja, 
jaunoji Vilija ruošiasi tolimesnei 
tarnybai karo aviacijos bazėje Angli
joje netoli Londono. Po metų tikisi 
grįžti į namus ir tęsti studijas psi
chologijos srityje, šiuo metu Vilija 
yra techniška komunikacijų specia
listė.

ANTANINA PUŠKORIŪTE, žino
ma Klevelando BALFo skyriaus ir 
kitu organizacijų veikėja, ištarnavu
si Sherwin-Williams bendrovėje 25 
metus ir joje pasiekusi augštą ad
ministracinę vietą, buvo savo bend
rovės viešai pagerbta. Pasižymėjusi 
savo lietuviškumu, Antanina turėjo 
džiaugsmo matyti bendrovės skelbi
mų lentose lietuviškai išrašytus pla
katus su skliausteliuose angliškais 
vertimais, kuriuose buvo pranešama 
apie jos pagerbimą tiek bendrovės 
centre, tiek periferijose esančiose 
įmonėse. Jai buvo įteiktas laikrodė
lis, gėlės ir stora byla su augštų pa
reigūnų svėikinimais, kuriuose daž
nai minima ir jos lietuviška kilmė. 
Pagerbimas įvyko š.m. liepos 18 d. 
konferencijų salėje. Pagerbime da
lyvavo bendrovės vadovybė, didelė 
dalis tarnautojų ir Antaninos šeimos 
nariai. A. B.

METINIS SAVIVALDYBINIS 
SURAŠINĖJIMAS

PRASIDĖS SEKANČIĄ SAVAITĘ
Metinis savivaldybinis surašinėjimas prasidės 1978 m. rugsėjo 5, antradienj. Šio 
mėnesio metu surašinėtojas, turįs atitinkamų tapatybės kortelę, atsilankys jūsų 
namuose keliom minutėm patikrinti pagrindinių žinių, reikalingų nustatyti:

• jūsų teisei balsuoti savivaldybės ir švietimo vadybų rinkimuose, kurie bus šių 
metų lapkričio 13 dienų;

• jūsų nuosavybės mokesčiams — viešųjų ar atskirųjų mokyklų sistemai;

• provincinės vyriausybės paramai, skirtai sumažinti vietinius mokesčius;

• paruošti prisiekusiųjų teismo kandidatų sąrašams; ir

• sudaryti informacijai, reikalingai kitiem savivaldybių reikalam.

Surašinėtojas turi įrašyti tokias žinias, kaip vardas bei pavardė, nuosavybė (pvz. 
savininkas ar nuomininkas), švietimo mokesčiai, visų šeimos narių gyvenamoji 
vieta.

Kai atsilankys surašinėtojas, patikrinkite ar jo įrašyta informacija surašinėjimo 
lape yra tiksli. Jei ne, pataisykite ir patikrinkite pakeitimus.

Jei nebūsite namie, surašinėjimo lapas bus jums paliktas. Jei reikalingi patai
symai, padarykite juos ir išsiųskite surašinėjimo lapų kaip galima greičiau ati
tinkamame ir iš anksto apmokėtame voke, kuris yra pridėtas prie surašinėjimo 
lapo. Papildomų informacijų teiraukitės vietinėje įkainojimo įstaigoje (assess
ment office).

Ontario

Ministry 
of 
Revenue

CAC ENAS
1551 Bloor Street west,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
AR TIKRAI SUŽLUGDYTAS

x POKYLIS?
S.m. rugpjūčio 3 d. “Tėviškės ži

buriuose” Al. Gimantas straipsnely
je "Sužlugdytas pokylis?" reiškia 
savo nuomonę apie įvykusį po dainų 
šventės pokylį. Prisipažįsta, kad po
kylyje pats nedalyvavo, o pasikliau- 
na savųjų pažįstamų pareikštomis 
nuomonėmis ir užpuola rengėjus dėl 
perdaug ir ilgų kalbų.

Pokelyje dalyvavau ir visas kal
bas girdėjau, o kalbėtojus savo aki
mis mačiau, nors jų neregistravau. 
Kalbėjusių tarpe buvo bent trys 
Kanados valdžios ar miesto atstovai. 
Jų kalboms laiką nurodyti ar kalbas 
trumpinti, manau, nė vienam par
eigūnui nedera. Lietuviai kalbėto
jai. išskyrus porą, buvo gana trum
pi ir dalykiški.

Kad ir labai svarbus lietuvių en
ciklopedijų išleidimas, bet joms pri
statyti ir įvertinti nebuvo tinkama 
vieta. Būtu užtekę tik keliais žo
džiais paminėti leidėją bei redakto
rius ir įteikti žymenis. Lietuvių en
ciklopedijoms įvertinti reikia spe
cialių akademijų, nes tai yra pirmas 
ir vienintelis išeivijos istorijoje toks 
darbas. Manau, kad tokios akademi
jos turėtų būti surengtos visose di
desnėse lietuvių kolonijos.

Grįžtant prie Al. Gimanto laiško, 
norisi pastebėti, kad pokylio pro
gramą sudarė sveikinimai ir kalbos. 
Kas ėjo į pokylį, be vakarienės, dau
giau nieko negalėjo ir tikėtis. Kaip 
būtų atrodę, jei poros tūkstančių 
žmonių minia būtų susirinkusi tik 
pilvų prikimšti, o ne pasidžiaugti 
puikiais renginiais. O tų renginių 
buvo daug ir gerai pavykusių, ku
riais visi didžiavomės.

Nedažnai susirenka 12 kraštų at
stovai. Neleisti jiems žodį pasakyti 
ar vyr. veiksnių pareiškimų išgirs
ti lyg ir nederėtų.

Aš pats nemėgstu nei daug kalbė
tojų, nei ilgų kalbų, kai yra kita 
pagrindinė programa, bet sekma
dienio pokylis buvo skirtas gerai 
atliktais renginiais pasidžiaugti. 
Taip jį ir vertinkime.

A. Juodvalkis

NEPAMINEJOT “RAMUNĖLIŲ”!
Gerbiamas Kl., atsiliepiu į Jūsų 

aprašymą apie V-tąją Kanados ir 
JAV dainų šventę. Straipsnis, pava
dintas “Duokit laisvės, duokit sau
lės”, buvo atspausdintas “Tėviškės 
Žiburiuose” 28 nr.

Jūsų dainų šventės bei Pasaulio 
Lietuvių Dienų aprašymas nepapras
tai įdomus žmonėm, kurie dėl įvai
rių priežasčių negalėjo dalyvauti iš
kilmėse, nes jie nekantriai laukė ak
tualaus reportažo, bet dar labiau 
laukė dalyvavusieji, kad patys galė
tų palyginti savo pergyvenimus. 
Taip pat dar smagiau skaityti 
straipsnį, kuris apima beveik visus 
įvykius, kad skaitytojai galėtų paste
bėti savo dalyvavimą šventėje, pa
matyti spaudoje savo vardą arba 
nuotrauką ir panašiai.

Gailiuos, kad šiuo reportažu nusi
vylė viena (jeigu nedaugiau) lietu
vių kolonija. Parašyta Jūsų repor
taže: “Taip pat su ovacijomis buvo

sutiktas ir vaikų choras, kurį suda
rė mokyklų mokiniai iš Čikagos, To
ronto ir kitų vietovių.”

Tai vietovė, t.y. Ottava, giliai per
gyvena, kad nebuvo paminėta, nes 
jinai buvo vienintelė, šalia Čikagos 
ir Toronto.

Otavos lietuvių kolonija nedidelė 
— aktyviai lietuviškoje veikloje da
lyvauja maždaug 100 žmonių, įskai
tant jaunimą ir senimą.

Otavos lietuviai džiaugiasi, kad 
1976 m. susiorganizavo mergaičių 
chorelis "Ramunėlės", nes tai vie
nintelė proga, išskyrus vasaros sto
vyklas ir lituanistines mokyklas, su
sipažinti su lietuviška daina ir su 
draugėmis smagiai praleisti kelias 
valandas. Ir prašau, mielas Kl., įsi
dėmėkite, kad "Ramunėlės" nėra 
mokyklinis chorelis, bet atskiras 
chorelis, nors ir visos mergaitės 
lanko šeštadieninę mokyklą.

Kaip ir visi kiti chorai, "Ramunė
lės" mėnesių mėnesiais repetavo, 
planavo ir jaudinos, kad tik galėtų 
dalyvauti V-toje dainų šventėje.

Tai buvo pirmas kartas, kad jau
nimo grupė iš Otavos dalyvavo to
kioje masinėje šventėje. Anksčiau 
veikė tautinių šokių grupė, bet nie
kad neturėjo progos dalyvauti ma
sinėje šokių šventėje. “Ramunėlių" 
svajonė išsipildė.

"Ramunėlės”, jų tėveliai ir visi 
Otavos lietuviai, kurie remia jauni
mą, gali džiaugtis ir didžiuotis, kad 
šios kolonijos chorelis dalyvavo 
šventėje...

Kodėl buvo tiktai iš trijų vietovių 
vaikų chorai? Ar kitur nebėra lie
tuviško jaunimo? Pasirodo, didžio
sios kolonijos, kaip Hamiltonas, 
Montrealis ir Klevelandas, truputė
lį snaudžia ...

Mielas KL, būdama "Ramunėlių” 
vadovė, norėjau truputį apibūdinti 
Jus bei kitus ir taip pat pagirti cho
relio darbus, šios kolonijos lietu
vius.

Niekas negali įsivaizduoti šių 
mergaičių džiaugsmo ir pasitenkini
mo, kad dalyvavo V-toje dainų šven
tėje. Net man pačiai, bežiūrint į 
mergaites repeticijos metu, matant 
jų linksmus veidus ir šypsenas, nu
riedėjo ašarėlė. Niekad nepamirš 
savo vargų bei džiaugsmų, ypač 
kad ateityje gal nebus tokios pro
gos...

Gaila, mielas KL, kad "Ramunė
lėms” nebuvo skirta didesnio dėme
sio Jūsų straipsnyje.

Rūta-Ona Siūlytė, 
"LIETUVIŲ ARCHYVAS”

Daugelis to leidinio jieško ir ne
žino kur rasti. Paskelbkite laikraš
tyje. Knyga vadinasi “Lietuvių Ar
chyvas, Bolševizmo metai”. Išleista 
Brooklyne, N.Y., 1952 m. Rašo apie 
bolševikinę okupaciją dr. A. Gar
mus, vysk. V. Brizgys, A. Merkelis, 
gen. S. Raštikis, Z. Bačelis ir kiti. 
Yra duomertt,' apie nacionalizaciją, 
lietuvių ir žydų prekybos įmones 
Lietuvoje. Yra žinių apie žydų lai
kyseną tuo metu. Aplamai, ten yra 
apie žydus reikalingų žinių, kurių 
dabar daugeliui reikia.

Skaitytojas

LEVI'S ......................  $16.99
LEE............................................. $14.99
WRANGLER ............................. $14.99
• Padarykite savo gimines Lietuvoje laimingais!
• Mes turime neplautų džinsų!

’’WORLD OF JEANS”
1543 Bloor St. West <Prie Dundas gatvės 

arti Lietuvių Namų)
IR KITOJE VIETOJE

450 Ossington Ave. (College gatvės kampas)

\_________________ r

D TA INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS fTTcJ
nPVQTIFP realestate. w. G.UREDJlILjiA realtor

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS 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 tkambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

ĮNSURANCį
* Namų -— Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

— Rugpjūčio 28 d. palaidotas a. a. 
Stasys Saldžiūnas, 62 m. amžiaus. 
Velionis gyveno Kitchenery kur, da
lyvaujant šios parapijos kunigui, iš 
Sv. Marijos šventovės velionis buvo 
palaidotas Sv. Jono lietuvių kapinėse. 
Velionis testamentu dalį turto pali
ko Lietuvos Kankinių parapijai.

— Rugpjūčio 29 d. šv. Jono liet, 
kapinėse palaidotas a. a. Petras Lio- 
rentas, 86 m. amžiaus.

— Wasagoje pamaldos sekmadie
niais 10 ir 11 v.

— Tradicinė lietuvių maldininkų 
kelionė į Midlandą įvyks rugsėjo 17, 
sekmadienį.

—Parapijos komiteto posėdyje 
aptartos parapijos 50 metų įsikūri
mo iškilmės. Sudaromas specialus 
komitetas, kuriam vadovauti sutiko 
Jonas Andrulis.

— Pakrikštyta: Jason Adomas, Sta
sys Clark.

— Lietuvos Kankinių šventovės 
statybai aukojo $500 (2000); V. J. 
Plečkaičiai; $50: V. Skrinskas. Gera
dariam nuoširdi padėka.

— Sveikinimai Gintarui Dalindai 
ir Aušrai Vaitkutei, sukūrusiems lie
tuvišką šeimą.

— Pamaldos šeštadienį, 9 v. r., už 
a. a. Pauliną Augėnienę; sekmadienį,
10 v. r., už a. a. Teresę Paulionienę,
11 v. už Lietuvos karo mokyklos 19- 
tos laidos mirusius ar žuvusius ka
rius.

Lietuvių Namų žinios
— LN per fondą “Labdara” pasky

rė $521 apmokėti vieno mokinio ke
lionei į Vasario 16 gimnaziją Vokie
tijoje, Romo Kalantos skautų vyčių 
būriui — $200. Iki šiol per 1978 m. 
LN ir fondas “Labdara” paskyrė au
kų lietuviškoms organizacijoms bei 
asmenims S5630.

— Lietuviškos organizacijos, ku
rios numato naudotis LN patalpo
mis, prašomos neatidėliojant savo 
pageidavimus pateikti raštu, nuro
dant tikslų laiką ir kurios patalpos 
reikalingos.

— Toronto lietuvių teatras "Ait
varas” praneša, kad vaidinimo repe
ticijos vyksta LN antradieniais, 6- 
10 v. v. “Aitvaro” vadovė kviečia vi
sus, besidominčius scenos menu, įsi
jungti, ypač jaunimą. Informacija 
gaunama tel. 533-9030

— Rugpjūčio 19 d. Toronte mirė 
LN narys Edmundas Bičiūnas.

— LN reikalingas rudens-žiemos 
sezonui drabužinės prižiūrėtojas. Ge
ras atlyginimas. Suinteresuoti pra
šomi kreiptis pas LN vedėją.

— Pr. sekmadienį LN svečių kny
goje pasirašė: J. Menkeliūnas, Kara- 
kas, Venecuela, A. Jaras, D. Britani
jos Liet. S-gos pirm., V. Aleknavi
čius, Anglija, P. Budzeika, Suvalkų 
trikampis, Ch. ir Mrs. Rimkus, III;, 
JAV, J. Kvietys, Dayton, Ohio, W. 
A. Copyk, Buffalo, N. Y., S. Zators- 
kienė, Windsor, S. Radvilienė, Port 
Colborne.

Toronto skautės bei skautai 
gausiai dalyvavo VI tautinėje 
stovykloje prie Worcesterio. Jie 
buvo nuvykę net dviem autobu
sais — apie 80 asmenų. Prie jų 
buvo prisijungę ir keli Hamilto
no skautai. Visi grįžo pavargę, 
bet labai patenkinti turtinga ir 
gražiai pavykusia stovykla, kuri 
buvo surengta amerikiečių sto
vyklavietėje. Dalyvavo apie 1000 
skautų-čių iš JAV, Kanados ir 
Australijos.
IŠNUOMOJAMI pirmame augšte su 
atskiru įėjimu du kambariai, virtuvė 
Ir prausykla. Skambinti rytais tel. 
769-8878 Toronte.

ESU DIRBANTI NAŠLĖ. Jieškau 
gero būdo gyvenimo draugo 55 — 
65 metu amžiaus vedybų tikslu. Ra
šyti “T. žiburių” adresu, pažymint 
ant voko N. Našlei.

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 5 3 3-2904
REIKALINGAS VERSLUI dalinin- 
kas-kė su patyrimu juvelyrinių 
brangakmenių pardavime bei gamy
boje, galintis-ti investuoti $6.000.00 
— $10.000.00. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis: Mrs. Gussie Gowans, "Purp
le Eyed Unicom Ltd”, 229 Yonge 
St., Toronto , Ont. Tel. bus. 368-6226, 
res. 531-1958.

PARDUODAMI 3 sklypai: vienas 
sklypas 60’ x 342’; 2 sklypai po 
60' x 250’ Sutton West; yra medžių; 
prie provincinio parko. Sklypų kaina 
po $10,000 kiekvienas. Telefonas 
537-3357 arba 722-3148.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte._________________ _____

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
{vairiomis progomis skambinti Į "Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas Į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sis penktadienis rugsėjo 1, mė

nesio pirmasis. Seneliai ir ligoniai 
lankomi su sakramentais.

— Ateinantis sekmadienis, rug
sėjo 3, mėnesio pirmasis. Antroji 
rinkliava bus daroma parapijos sko
loms mažinti.

— Pradedant antruoju rugsėjo 
sekmadieniu, 10 d., sekmadienio va
karais Mišios vėl bus laikomos 7 v. 
vakaro.

— Susituokė rugpjūčio 26 d.: Gin- 
taras-Tomas Dalinda su Aušra-Ma- 
rija Vaitkute, Viktoras Juškevičius 
su Kristina Augėnaite, Jean Jacques 
Simon su Angele-Brone Salvaityte.

— Ruošiasi tuoktis Juozas Grogo- 
nis su Dana Hreinik.

— A. a. Petras Liorantas, 83 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės rug
pjūčio 29 d. Sv. Jono lietuvių kapi
nėse. Gili užuojauta dukrai Eugeni
jai Kripienei ir sūnui Vitui su šei
momis.

— Mūsų stovyklavietėje, užbai
giant vasaros sezoną, rugsėjo 3 d., 
sekmadienį, Mišios 11 v. r.

— SJ sekmadienį, rugsėjo 3, pir
moji “Fabijolės” repeticija — 5 v. 
p. p. Prisikėlimo parapijos patalpo
se. Laiko nedaug, reikės gerai pa
dirbėti, kad žiūrovai pajustų pirmo
sios krikščionybės gyvenimą. Salė 
užsakyta, dekoracijos pradedamos 
piešti. Labai prašoma įsijungti į 
naujuosius aktorius. Kviečia kun. B. 
Pacevičius.

— Dėkojame E. Spudui už $100 
auką parapijai.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Meš
kauskų ir Gudaičių mirusius, užpr.
M. S. Meškauskai, 8.30 už vysk. Vin
centą Padolskį, užpr. J. Smolskienė, 
9 v. už Bronislavą ir Steponą, užpr.
N. Pečiulytė, 9.20 Gyvojo Rožinio 
intencija, užpr. valdyba; sekmadie
nį 8 v. už Edvardą Stankaitį, užpr. 
A. J. Rakauskai, 9 v. už Juozą ir 
Kotryną Taujcnius, užpr. A. Ledic- 
nė, 10 v. už Aleksandrą Makauską, 
užpr. L. Kupstienė. 11.30 už parapi
ją, 10.45 tretininkių intencija, užpr. 
tretininkės, 8.30 v. v. už Lietuvos 
karius, užpr. Z. Dobilas.

Dr. Stasiui Pacevičiui padary
ta operacija Sv. Juozapo ligoni
nėje.

“TŽ” redakcijoje lankėsi Vla
das Juška iš Brooks, Man. Išsi
tarnavęs pensiją Kanados gele
žinkelio bendrovėje, dabar gali 
laisvai ir nemokamai važinėti 
po Kanadą. Neseniai su savo 
šeima bei sūnumis lankėsi okup. 
Lietuvoje, kur per 5 dienas 
daug ką pamatė bei aplankė.

Latvių Koncertų Draugija To
ronte jau dvidešimtą sezoną 
rengia koncertų seriją 1978-79 
m. Pirmas sezono koncertas 
įvyks rugsėjo 28, ketvirtadienį, 
8 v. v., Toronto universiteto 
muzikos fakulteto patalpose — 
Walter Hall salėje (Edward 
Johnson Building). Programą 
atliks solistė Melita Mičule, 
mezzosopranas, iš Vokietijos. Ji 
yra operos žvaigždė valstybinė
je Oldenburgo operoje, atlikusi 
pagrindinius vaidmenis operose 
“Carmen”, “Don Carlos”, “Už
burtoji fleita”, “Tannhaeuser”, 
“Requiem” (Verdi). Be to, Drau
gijos yra numatyti dar trys kon
certai š. m. spalio, gruodžio mė
nesiais ir 1979 m. kovo mėnesį. 
Programoms atlikti yra pakvies
ti — sol. Skaidrite Liduma-Hil- 
debrante, sopranas iš JAV, violi- 
nistė Jieva Graubina iš Britani
jos ir pianistas Arturs Ozolins. 
Draugijai pirmininkauja Arvids 
Purvs. Koncertams stengiamasi 
sudaryti pastovią publiką, tel
kiant abonentus. Keturių kon
certų bilietas — $16.00, pensi
ninkams $12.00, studentams 
$8.00. Paskirų bilietų kaina — 
$6.00.

TORONTO MIESTAS
Atmatų išvežimo tvarkaraštis

Darbo Diena — rugsėjo 4, pirmadieni.

Nebus atmatų išvežimo rugsėjo 4, pirmadienį. Nor
malus pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, 
o normalus antradienio išvežimas — trečiadienį.

Nebus išvežami laikraščiai ir sunkūs daiktai (šaldy
tuvai, sofos, matracai, medžio gabalai, šepečiai ir 
pan.) rugsėjo 6, trečiadienį.

Reguliarus laikraščių ir sunkių daiktų išvežimas bus 
vėl pradėtas rugsėjo 13, trečiadienį.

Būsime dėkingi už jūsų talkų — atmatų išnešimų į 
atitinkamų vietų nurodytomis dienomis.

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E. 
Toronto miesto viešųjų darbų 

viršininkas

5. Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
deklaracija skirta visom tautom. 
Estai, latviai ir lietuviai taip pat 
turi teisę į savo kraštą, kalbą ir 
nepriklausomybę.

6. “Mirties šukos” nekartą perėjo 
per Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Visdėlto nebuvo abejonės kurio
je pusėje teisė. Baltijos valsty
bės turėtų būti suverenios, ne
priklausomos”.

(Winstonas Churchillis 1950)

Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite:
Balticoin, 148 Duke St., Hamilton, Ont., Canada L8P 1X7

Augštesniuose Lituanistiniuo
se Kursuose Toronte šiemet, 
kaip ir pernai, veiks XI, XII, 
■XIII užskaitų (credit) klasės ir 
lietuviškai nemokančių klasė. 
Užskaitų klasėse bus dėstoma 
lietuvių kalba ir literatūra, Lie
tuvos istorija ir geografija. Bus 
dirbama antradienių vakarais 
nuo 6.30 iki 9.30. Registracija 
bus š. m. rugsėjo 25 iki 26 die
nomis, 6 — 9 v. v., kursų darbo 
vietoje West Park Secondary 
School, Bloor ir Dundas g-vių 
sankryžoje.

Prašome registruotis ne tik 
naujai pradedančius, bet ir pra
ėjusių metų studentus, grįžtan
čius kursų tęsti. Kursų vedėjas

Rudens meno festivalį Ki- 
vvanis klubas rengia rugsėjo 8, 
penktadienį, 4 v.p.p., Carling 
O’Keefe alaus daryklos aikštė
je, Highway 401, Airport Ex
pressway, Toronto. Festivalis 
truks iki rugsėjo 10, sekmadie
nio vakaro. Jame 300 profesi- 
jonalų ir mėgėjų išstatys savo 
paveikslus, fotografijas, skulp
tūras ir rankdarbius. Speciali 
komisija atrinks premijuotinus 
darbus. Oficialus festivalio ati
darymas bus rugsėjo 9, šešta
dienį, 1.30 v.p.p. Lankymas šeš
tadienį ir sekmadienį — nuo 
11 v.r. Yra pakankamai vietos 
automobiliams. Įėjimas — $1 
asmeniui. Norintieji išstatyti sa
vo kūrinius šiame festivalyje 
prašomi kreiptis Į koordinato
rių Paul Ingram, 11 Nora Rd., 
Islington, Ont. M9A 1C8. Tel. 
(416) 231-9016.

Naujas būdas mokytis per te
leviziją. Seneca kolegija Toron
te įsteigė naują skyrių, paruo
šiantį specialius kursus per te
leviziją. šis skyrius pavadintas 
“Seneca Telecollege”. Naujus 
mokslo metus jis pradės rug
sėjo mėnesį. Paruošti kursai 
bus transliuojami per kabelinę 
televiziją šių bendrovių — 
“Rogers”, “Metro” ir “Aurora”. 
Kiekviena pamoka trunka pusę 
valandos, o vienas kursas apima 
15 tokių pamokų. Studijuoti 
galima šiuos dalykus: įvadą į 
verslus, anglų kalbą, psicholo
giją, buhalteriją, Kanados poli
tiką, prekybą, reklamą. Progra
ma kartojama savaitės dieno
mis, kad ja galėtų pasinaudoti 
kiek galint daugiau žmonių. Iš
samesnių informacijų teirautis 
telefonu 491-2027. Adresas: Se
neca Telecollege, 1750 Finch 
Ave. East, Willowdale, Ont. 
M2J 2X5.

• SIDABRO, AUKSO IR PLATINOS MEDALIAI NUO 1 IKI 10
• Kiekvienas sveria po 30 gramų ir yra 40 mm dydžio.
1. Nepriklausomos Estijos, Latvijos 3. Viena Estijos, Latvijos ir Lietu-

ir Lietuvos herbai. vos istorijos naktis. Masiniai trė-
2. Nelemtoji Hitlerio ir Stalino su- mimai 1941 m. birželio 13-14 d.d. 

tartis, nuvedusi į Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos okupaciją bei su- 4. Ginkluotas Estijos, Latvijos ir 
naikinimą. Jų nepriklausomybė Lietuvos laisvės kovotojų pasi- 
ir laisvė turi būti atstatyta. priešinimas 1940-1952.

7. Trisdešimt metų tremties 1944- 8. Latvių dainų šventė. 100 metų.
1974. Jau trisdešimt metų, kai Laisvė. Savivalda. Nepriklauso- 
vienas dešimtadalis visų estų, mybė.
latvių ir lietuvių yra tremtyje. 9. Eglė, beržas, ąžuolas.
Jų kraštas yra vis okupuotas ir 10. Mikalojus Konstantinas Ciurlio- 
užvaldytas žiaurios šiandieninio nis — lietuvių dailininkas ir 
imperialistinio kolonizmo jėgos. kompozitorius.

Senosios kainos tik ribotam laikui!
Už 99.9% sidabro — S 26.50 —JAV

S 28.50 — Kanados
22 karatų aukso — S308.00 — JAV

S338.00 — Kanados

Eimutis J. Birgiolas,
dantų gydytojas,
2299 Dundas St. W., suite 203, 

(Roncesvalles-Bloor rajonas) 
Toronto, Ontario

“Moteris”, lietuvių moterų 
žurnalas, leidžiamas KLK Mo
terų Dr-jos centro valdybos, iš
eina kas du mėnesiai. Redaguo
ja Nora Kulpavičienė, talkina
ma kolektyvo. Administruoja 
Bronė Pabedinskienė. Gegužės- 
birželio numeryje rašo: M. Kul- 
bokienė apie M. Piaseckaitę-Šla- 
pelienę, A. Dumbrienė apie lie
tuvę katalikę visuomeninėje 
veikloje, M. Vilkauja apie gėles 
mūsų poezijoje, P. Gaučys apie 
šeimą ir moterį dabartinėje Ki
nijoje. Yra įvairūs kronikiniai 
skyriai, gausiai iliustruoti.

Liepos - rugpjūčio “Moters” 
numeryje A. Tyruolis rašo apie 
lietuvaitę Adomo Jakšto poezi
joje, P. Gaučys apie išlaisvintas 
moteris, A. Vaisiūnienė apie lie
tuves moteris Venecueloje, G. 
Krivickienė apie kelionę po Eu
ropą.

Vyriausiam “The Toronto 
Sun” dienraščio redaktoriui P. 
Worthingtonui ir jo leidėjui D. 
Creightonui federacinė vyriau
sybė iškėlė bylą teisme už pa
skelbimą slapto dokumento apie 
sovietinius šnipus Kanadoje, 
nors tas dokumentas jau anks
čiau buvo cituojamas CTV tele
vizijos programoje. Kaltinamie
siems remti sudarytas specialus 
komitetas, kuris rengia protes
to manifestacijas prieš spaudos 
laisvės varžymą. Tokia manifes
tacija vėl rengiama rugsėjo 21, 
ketvirtadienį, 7 v.v., prie Šė
mosios Toronto rotušės. Ren
gėjai kviečia joje dalyvauti ir 
.lietuvius. Be to, minėtasis ko
mitetas renka parašus po ati
tinkama peticija Kanados prem
jerui. Norintieji šioje akcijoje 
dalyvauti prašomi kreiptis: 
Committee in Support of Peter 
Worthington and Freedom of 
Information, P.O. Box 843, Sta
tion “F”, Toronto, Ont. M4Y 
2N7.

PADĖKA
Paliesta nelaimingo atsitikimo, su

laukiau daug raminančių žodžių, 
kurie palengvino mano skausmą. 
Nuoširdžiai dėkoju visiem lankiu- 
siem mane ligoninėje, namuose, pa- 
skambinusiem telefonu ir atsiuntu- 
siem laiškus.

Nuoširdi padėka: kun. Eugenijui 
Jurgučiui, OFM, S. V. Aušrotams, 
Em. Bartkienei, J. Dauniui, O. S. 
Gošeltams, J. Grigaičiui, A. Luko
šienei, A. Kalutkienei, A. Kazlaus
kienei, A. M. Kančiatemui, E. Ke- 
mežienei, J. Smolskienei, A. Stul
gienei, S. šlapšienei ir mano duk
roms Onutei ir Sofijai, kurios visą 
naštą per du mėnesius turėjo pa
kelti.

Visiems nuoširdžiausias ačiū.
S. Olekienė

Keturių jaunuolių...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

Ažubaliu, tarnaujančiu Volgo
grade. 1977 lapkričio pabaigo
je jis, II kurso žurnalistas, bu
vo pašalintas iš VVU ir paim
tas į kariuomenę neva už dvie
jų karinių paskaitų praleidimą. 
Tačiau ir čia užkliuvo jo anksty
vesnė pažintis su Viktoru Pet
kum.

Kad nebūtų vėlu, kai su šiais 
jaunuoliais KGB panorės susido
roti kariuomenėje tarnaujančių 
savo etatinių ir neetatinių dar
buotojų rankomis, reikia, kad 
mūsų ir emigracinė lietuvių vi
suomenė aktyviau susidomėtų 
šių jaunuolių likimu.

Ontario gyventojai turi 
pridėti 4% pardavimo 
mokesčio.

priima pacientus, 
susitarus telefonu

Telefonas 
531-4633

Svečias iš Venecuelos Juozas 
Menkeliūnas, lydimas M. ir S. 
Meškauskų iš Etobicoke, aplan
kė lietuvių institucijas Toronte 
ir Anapilyje. Lankydamasis 
“TŽ” redakcijoje, papasakojo 
apie savo veiklą Venecueloje, 
kur jis pirmininkauja Lietuvių 
Kultūros Fondui. Prekybos rei
kalais jis dažnai važinėja po 
kraštą ir išvežioja . lietuviškas 
knygas išblaškytiems lietu
viams. Š. Amerikoje jis turi 98 
m. amžiaus tėvą ir keletą kitų 
šeimos narių, šioje kelionėje 
juos visus aplankė. Spaudai pa
remti svečias ir jo palydovas pa
liko po $10.

“Aidų” žurnalo š. m. 6 nr. 
muzikas Algis Šimkus rašo apie 
Čikagos Lietuvių Operos pasta
tytą operą “Nabucco” bei joje 
atliekančius vaidmenis solistus. 
Apie torontietį sol. Rimą Stri
maitį sako: “Trečiajame spek
taklyje Ismaelio vaidmenyje 
matėme kanadietį Rimą Stri
maitį. šis jau antru kartu lietu
vių operoje dainuojąs solistas 
sukūrė simpatingai patrauklų 
charakterį, ir jo švelnus, lyrinio 
atspalvio balsas gerai jungėsi į 
visą ansambli.” Šiuo metu R. 
Strimaitis su sol. G. čapkauskie- 
ne rengiasi naujiems dueti
niams koncertams St. Cathrines, 
Hamiltone ir kitur.

Mohawk College naujiem 
mokslo metam yra paruošusi vi
są eilę įvairių kalbų kursų. Ypač 
gerai paruoštas anglų kalbos 
kursas, skirtas neanglam atei
viam. Kolegijos skyriai veikia 
Hamiltone, Stoney Creek ir 
Brantforde. Kreiptis: M. Robin
son (tel. 389 — 4461 ext. 470), 
Mohawk College Office, 35 Cat
harine St. S., Hamilton, Ont.

Atitaisymas. “TŽ” 33-34 nr. 
rašant apie a. a. Teresės Paulio- 
nienės mirtį, įvyko spaustuvinė 
klaida — velionė yra Zuzanos 
ščepanavičienės motina, o ne 
Ščepąvičienės. Atsiprašome už 
klaidą.

Katalikų Informacijos Cent
ras naujiem mokslo metam su
darė plačią teologinio-informa- 
cinio pobūdžio programą. Pa
skaitininkais kviečiami žymūs 
teologai bei kalbėtojai. Centrui 
vadovauja vienuoliai paulistai. 
Programa gaunama šiuo adre
su: The Catholic Information 
Centre, 830 Bathurst St., To
ronto, Ont. M5R3G1. Tel. 534- 
2326.

Netikėtos staigmenos susi
laukė Winnipege lenkų leidžia
mas savaitraštis “Czas”, kai jo 
štabas turėjo vasaros atostogas 
liepos mėnesį. To mėnesio 22 
d. data pasirodė sufalsifikuota 
savaitraščio “Czas” laida, labai 
palanki komunistinei Lenkijai, 
bandanti atsverti tikrųjų šio sa
vaitraščio darbuotojų antikomu
nistinę liniją. Pasak red. J. 
Mroczowskio, falsifikatą grei
čiausiai parūpino komunistinė 
Lenkija per savo agentus, no
rėdama sukompromituoti už ne
priklausomybę kovojančius len
kus Vakarų pasaulyje. Įvykį ti
ria RCMP policija, šiuo metu 
dar nežinoma, kaip plačiai tas 
falsifikatas buvo paskleistas ir 
kur jis buvo atspausdintas.

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba

H MONTREAL
Savaitraščio “Nepriklausoma Lie

tuva” gegužinė įvyko rugpjūčio 20 
d. Skruibių ūkyje. Tai buvo pasku
tinė šio sezono montrealiečių gegu
žinė, skirta spaudai paremti.

Gausus skautų bei skaučių būrys 
specialiu autobusu buvo nuvykęs į 
tautinę skautų stovyklą prie Wor
cesterio. Jie ten aktyviai dalyvavo 
programose ir su torontiečiais atsto
vavo Kanados lietuviams skautams.

Sol. Ričardas Daunoras, prieš po
rą metų pasitraukęs iš okupuotos 
Lietuvos, sėkmingai tęsia dainavi
mo studijas V. Vokietijoje ir kon
certuoja įvairiose vietovėse. Mont- 
realyje jo koncertas bus rugsėjo 16, 
šeštadienį. Rengia Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Montrealio sky
rius ir kviečia plačiąją visuomenę

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines ...10.5%
Taupomąsias s-tas 8.25 % Nekiln. turto 10.0%
Pensijų planas 8.5 % Čekių kredito ....................... 12.0%
Term. ind. 1 m. 9 % Investacines nuo 10.5%
Term. ind. 2 m. 9.25%
Term. ind. 3 m. 9.5 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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

BRANGIAI MAMYTEI 
A+A 

PAULINAI AUGIENEI
Lietuvoje mirus, sūnų VYTAUTĄ, dukrų LINĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime —

B. S. S. jn. Ignatavičiai

A+A

MYLIMAI MAMYTEI

mirus, savo narę ZUZANĄ ŠČEPANAVIČIENĘ 

ir jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

Anapilio Moterų Būrelis

MYLIMAM BROLIUI 
A+A

JONUI ŠČEPAVIČIUI

Lietuvoje mirus, inž. PETRĄ ŠČEPAVIČIŲ ir jo 

šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

Anapilio Moterų Būrelis

MAMYTEI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame
ZUZANĄ ŠČEPANAVIČIENĘ, jos vyrų, brolius, 
kitus artimuosius ir mirusios anūkę NIJOLĘ 
DRAUGELIENĘ bei jos šeimų —

Stančikai ir Vidmantai

"Tėviškės Žiburiams”aukoįo
$100 — Alfonsas Žilinskas; $50 — 

Bronius Abromonis; $25 — Vincas 
Mamaitis; $20 — Ona Baliūnienė, 
Anicetas Bučys, Henrikas Gavors- 
kas, J. Greičiūnas, Jonas Virketis, 

■A. L. Monstvilai; $15 — Vincas 
Laurinaitis.

$10: — Vyt. Semaška, Balys Vi- 
leita, Jonas Papečkys, P. Mikuc
kienė, N. Navickienė, J. Janulaitis, 
J. Venckus.

$7.50 — R. Krilavičius; $6 — Jo
nas Cinga, E. Undraitienė, O. Maci
jauskienė; $5 — kun. J. Pilkauskas, 
N. Mickevičienė, M. Sviderskas; $4 
— A. Vingevičienė; $3.75 — L. Griš- 
konienė.

$3 — D. Viskantienė, F. Prekeris, 
L. Gvildienė, Alf. Prialgauskas, G. 

dalyvauti. Pelnas skiriamas busima
jam jaunimo kongresui Europoje.

Duetinis koncertas solisčių G. Cap- 
kauskienės ir V. žiemelytės rengia
mas š.m. gruodžio 9 d. Aušros Var
tų par. salėje. V. Žicmelytė gyvena 
Toronte, koncertuoja Įvairiomis pro
gomis lietuvių ir kanadiečių visuo
menei. Ji taip pat yra gyvenusi ir 
Montrealyje.

Aušros Vartų parapijos tradicinė 
vakarienė bus lapkričio 11 d. Ta pro
ga bus rengiama ir didžioji lote
rija.

Požeminio traukinio stotis yra 
įrengta prie pat Aušros Vartų par. 
šventovės. Parapijos vadovybė pla
nuoja atnaujinti šventovės priekį, 
ypač Marijos paveikslą, kuris jau 
reikalingas atnaujinimo. K.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Karsokienė, A. Zigaitis, L. Vaitonie- 
nė, K. Balčiūnas, J. Adomėnas, V. 
Petrulis, J. Barauskas, B. Lukas, T. 
Stanulis, T. Klova.

$2 — A. Makaras, J. Paulius, Vld. 
Jasinevičius; $1 — J. Vaitkus, J. 
Razma.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$50 — Joną Paberžis; $25 — A. 
Bričkus; $20: — Jonas Žiūraitis, R. 
T. Verikaitienė, Leonas Abromonis, 
V. Yurka, A. Lastauskienė, K. Oža- 
las, A. Vaivada, Vyt. Baliūnas, St. 
Latviūnas, J. Petronis, B. Mažeikie
nė, Rimvydas Sonda, V. Ripskis, 
Alfonsas Silinskas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems rė
mėjams.


