
g tėviškės ziBiiiiiAi
“~T THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 37 (1492) 1978 RUGSĖJIS-SEPTEMBER 14 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD-. MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672 . 25 ct.

Įpėdinį pasitinkant
Seniau buvo keliamas klausimas: ką lietuvių tauta turi 

pasirinkti — Maskvą ar Romą? Vieni manė, kad geriau
sias ir tautai naudingiausias pasirinkimas yra Maskva, kiti 
pasisakydavo už Romą ta prasme, kad ji yra katalikybės 
centras ir aplamai Vakarų kultūros atstovė. Istoriniai įvy
kiai betgi taip susiklostė, kad rinktis nereikėjo — Maskva 
pati atėjo, užgrobė Lietuvą, tautą pavergė ir atnešė prie
vartinę religiją — ateistinį marksizmą. Roma liko nepasie
kiama, išskyrus gana retus vyskupų, vyskupijų valdytojų, 
kunigų vizitus. Bet tai fizinė pusė. Dvasine prasme tautos 
masėms Roma, išskyrus maskvinės religijos nešėjus, vis- 
dėlto liko daug artimesnė. Jei Maskva tautos sąmonėje 
pasidarė vergijos centru bei simboliu, tai Roma išliko 
laisvės žibintu, skleidžiančiu ne tik Dievo žodį, bet ir lais
vės spindulius. Tiesa, Roma praeityje nevisuomet deramai 
suprato lietuvių tautos aspiracijas, bet su jų tautinės sąmo
nės stiprėjimu didėjo ir Romos, t.y. Vatikano dėmesys bei 
palankumas. Jei iki šiol Lietuva būtų išlikusi nepriklau
soma, tai ir jos pozicija Romoje būtų nesilpnesnė, kaip ki
tų kraštų. O ir dabar, turint Lietuvai gana silpną tarptau
tinį statusą, Roma yra išlikusi gana palanki. Tai ji yra ne
kartą parodžiusi įvairiais mostais. Yra pagrindo manyti, 
kad ateityje Romos dėmesys Lietuvai didės ryšium su per
sekiojimais ir herojine lietuvių kova.

RYŠIUM su naujo popiežiaus Jono-Pauliaus I atėjimu 
pasaulio dėmesys nukrypo į jį. Sužiuro ir lietuvių 

■ akys ne tieš iš smalsumo, kiek iš rūpesčio. Jeigu 
daugeliui kitų tautų popiežiaus įvesdinimo iškilmės buvo 

tik įdomi iškilmė, tai lietuviams ji buvo proga klausti sa
ve: ar naujo popiežiaus atėjimas reiškia ir naujos vilties 
pradžią? Iškilmėse dalyvavo ir atstovai iš sovietinių kraš
tų. Ar tai ženklas, kad ir Lietuvoje sumažės varžtai? Grei
čiausiai tai buvo tik politinio pobūdžio mostas, neturįs gi
lesnės prasmės, tačiau jis rodo, kad ir sovietiniuose kraš
tuose popiežiaus autoritetas respektuojanfes, nes turi tarp
tautinį pripažinimą. Žinoma, tas pripažinimas yra minima- 
linis, tačiau evoliucijos keliu gali vesti prie jo stiprėjimo ir 
didesnės religijos laisvės. Jei tokia evoliucija imtų ryškėti, 
lietuviams būtų pagrindo tikėtis ne tik didesi/^relŲ’iįos 
laisvės, bet ir valstybinės. Bet tai tolimos distancijos lini
ja, kuri kol kas tėra mūsų visų troškimas, šiuo gi metu 
mums turėtų rūpėti pirmieji žingsniai, būtent, kad popie
žius būtų tinkamai informuotas apie tikrąją būklę okupuo
toje Lietuvoje. Tai nėra visai paprastas dalykas, nes in
formacija iš sovietinių kraštų ateina Romon dažnai falsi
fikuota, valdinių cenzorių patvarkyta. Dėlto Vatikano par
eigūnai kartais nesiorientuoja, būna suklaidinti. Tokios in
formacijos netrūksta ir iš Lietuvos. Dėlto atsakingiems 
lietuvių dvasiškiams ir išeivijos viršūnėms reikia būti 
apdairiems.

VIEN TIK informacijos, žinoma, neužtenka — reikia 
iš naujo kelti tuos religinius lietuvių reikalus, kurių 
sprendimas priklauso nuo popiežiaus autoriteto. Visų 
pirma — laisvės reikalas. Aišku, popiežius negali panaikin

ti sovietinės okupacijos, bet savo autoritetu gali prisidėti 
prie jos sušvelninimo ir eventualiai prie laisvės atgavimo. 
Dėlto reikėtų į tai nuolat kreipti popiežiaus dėmesį. Ant
ra, nors Lietuva okupuota, bet religiniai reikalai daugiau 
ar mažiau yra tvarkomi. Iki šiol nesutvarkytas Vilniaus 
vyskupijos reikalas — ji tebėra, pagal seną patvarkymą, 
priskirta Lenkijos bažnytinei provincijai. Tai nenormali 
padėtis, favorizuojanti lenkus. Be to, tokia nenormali būk
lė sunkina Vilniaus vyskupijos valdymą. Vilniuje, kaip 
Lietuvos sostinėje, turėtų gyventi lietuvis vyskupas, valdąs 
šią vyskupiją. Trečia, naujasis popiežius turėtų žinoti, kad 
lietuvių reikalai dabartinės Lenkijos valdomose žemėse 
nėra sutvarkyti, kad II Vatikano santarybos nutarimai, 
liečią gimtosios kalbos vartojimą, nevisur respektuojami. 
Tokia būklė yra pvz. Seinuose. Kadangi lenkų dvasiškiai 
nevykdo visoje pilnumoje apaštalinės misijos, turėtų įsi
kišti popiežiaus autoritetas. Pagaliau su naujo popiežiaus 
atėjimu ir lietuvių išeivija turėtų iš naujo peržiūrėti savo 
pozicijas, jas sustiprinti ir rimtai susirūpint savo moraline 
bei religine problematika. Jos balsas turėtų būti stipriau 
girdimas ir Lietuvos reikalų sprendime.

KANADOS ĮVYKIAI

Papildomieji rinkimai

cPasaulio įvykiai
VIETNAME LANKĖSI ASTUONIŲ JAV KONGRESO NARIŲ 
delegacija, vadovaujama demokrato G. V. Montgomerio, sū savo 
palydovais, kurių eilėse buvo žurnalistų ir netgi buvusių lakūnų. 
Delegacija tyrė likimą 370 amerikiečių, dingusių be žinios karo 
metais. Vietnamo premjero P. V. Dongo vyriausybė delegacijai 
perdavė vienuolikos žuvusių amerikiečių karių palaikus, Laoso 
valdžia — keturių. Vietnamo premjeras P. V. Dongas šįkart nė ne
užsiminė apie anksčiau reikalautas $3,25 bilijono reparacijas, bet 
kalbėjo apie diplomatinių bei prekybinių ryšių atnaujinimą su 
JAV. Pasak jo, seniau JAV ir Vietnamo santykiuose tekdavo eiti 
prieš vėją, o dabar ir vietnamiečiams, ir amerikiečiams vėjas pu
čia i nugaras. Saigonas, pavadintas Hočimino miestu, savo gyven

Papildomus federacinio par
lamento rinkimus spalio 16 d. 
septyniose rinkiminėse apylin
kėse paskelbė premjeras P. Ę. 
Trudeau. Tą pačią dieną įvyks 
ir jau anksčiau pranešti rinki
mai aštuoniose apylinkėse. Jų 
tikslas — užpildyti laisvas vie
tas parlamente. Susidaro įspū
dis, kad viso parlamento rinki
mų šį rudenį nebus, nors prem
jeras P. E. Trudeau turi teisę 
pakeisti savo nuomonę. Įstaty
mas jam leidžia Kanadą su da
bartiniu parlamentu valdyti iki 
sekančios vasaros. Gallupo ins
titutas pateikė rugpjūčio pra
džioje pravestų viešosios nuo
monės tyrimų rezultatus. Libe
ralus remiančių apsisprendusių 
asmenų skaičius pakilo iki 45%, 
konservatorius — iki 35%. 
Tarp abiejų pagrindinių partijų 
susidarė nemažas 10% tarpas, 
pranašaujantis liberalų pergalę 

federacinio parlamento rinki
muose. Tokia išvada betgi nė
ra visiškai tiksli, nes 33% ap
klaustų asmenų vis dar tebėra 
neapsisprendę. Be to, liberalų 
populiarumą išpučia Kvebekas. 
Visose kitose provincijose pir
mauja konservatoriai. Dėl šios 
priežasties liberalai Otavon 
greičiausiai grįžtų tik su mažu
mos vyriausybe. Stebėtojai, jų 
tarpo ir buvęs liberalų minis- 
teris J. Turneris, daro išvadą, 
kad rinkimams lemiamos reikš
mės turės torontiečiai ir Onta
rio provincija.

Planuojamus nedarbo drau- 
dos suvaržymus pranešė Kana
dos darbo min. B. Cullenas. Be
darbiai, norintys gauti pakarto
tinę draudos pašalpą, dabar tu
rės būti išdirbę bent tiek savai
čių, kiek jiems buvo mokama 
pirmoji pašalpa. Šiuo sprendi- 

(Nukelta i 6 psl.)

Jungtinio Amerikos Baltiečių Komiteto vadovybė. Iš kairės: Amerikos Latvių Sąjungos pirm. JANIS RIEKSI INš, 
Amerikos Estų Tautinės Tarybos pirm. JUHAN SIMONSON, Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. BOBELIS

Laiškas operiniam Figarui
Naujojo popiežiau* lui**u*, ku.tarne ongiaa'iu budu .r,..

dabarties jaunimo problema ir nurodomas galimas sprendimas
Išrinkus kardinolą Albino Luciani 

popiežiumi, paaiškėjo, kad jis yra 
parašęs keletą laiškų, skirtų praei
ties literatūros kūrėjams, įvairių 
veikalų veikėjams. Juose autorius 
laiško forma nagrinėja dabarties 
problemas. Vienas tokių laiškų buvo 
parašytas 1972 m. operiniam veikė
jui Figarui (“Sevilijos kirpėjas” ir 
“Figaro vestuvės”), išspausdintas 
1976 m. “II Messagero di S. Anto
nio”. čia pateikiame laiško ištrau
kas. RED.

Visų pirma autorius kard. Lu
ciani kreipiasi į Figarą, lyg jis 
būtų gyvas, konkretus asmuo, 
primena jo monologą scenoje, 
kuriame pasisako prieš kilmin
guosius, buržuaziją. Esą jie rei
kalauja Figarą būti doru žmo
gumi niekšų pasaulyje. Savo 
maištu Figaras tapęs Prancūzų 
revoliucijos skatintojų. Dabar
ties jaunimas esą daro tą patį, 
ką Figaras darė prieš 200 metų, 
būtent, protestuoja prieš dabar
ties visuomenę, kuri esanti išsi
gimusi.

“Liverpulio rūsyje kažkas įra
šė sienoje: ‘Beatles’ gimė čia. 
Visa tai čia prasidėję!” Jei ne
žinote, pasakysiu, kad tai ketu
ri pasišiaušę dainingi paukščiai, 
turėję panašią į Jus bohemišką 
išvaizdą, kurių Anglijos kara
lienė ne tik nenutildė, bet dargi 
pagerbė. Jie pardavė milijonus 
plokštelių, sukrovė kalnus pini
gų, Jie įkvėpė jaunų dainininkų 
grupes visame pasaulyje, kurie 
su savo būgnais ir elektrinėmis 
gitaromis akinančioje šviesoje 
jaudina žiūrovus, perkaitina 
juos psichologiškai ir sukelia 
isterišką dalyvavimą.

Tik apsidairyki! Daugelis tų 
vaikinų nešioja kasas, kaip ir 
Jūsų laikais. Jie rūpinasi savo 
plaukais beveik moterišku uolu
mu: vartoja specialų šampūną, 
garbiniuoja net grožio salonuo
se.

O koks jų drabužių įvairu
mas: tikras seno ir naujo miši
nys — moteriškų ir vyriškų, ry
tų ir vakarų! Kartais jie pasi
tenkina mėlynomis kelnėmis 
(džinsais), apatiniais marški
niais, megztiniu ir odiniu švar
ku. O kartais mūvi renesanso 
stiliaus kelnėmis, dėvi nepoleo- 
niškais švarkais su varsčiais ir 
batus su klero sagtimis. Kartais 
jie vilki marškiniais ir mūvi ne
suderintų spalvų kelnėmis su 
gėlėtais ženklais kaip čigonai. 

Mergaitės nešioja sijonėlius, 
kelnaites, ilgus ir vidutinius ap
siaustus bei kitus pramanus.

Ką Jūs manote apie tuos reiš
kinius? Aš esu prašalaitis, bet 
visdėlto turiu pasakyti, kad tie 
dalykai verčia mane šypsotis ir 
domėtis, tačiau kartu esu ir kri
tiškas. Aš pastebiu, kad tai, ką 
jie vadina jaunimo muzika, su
krauna milijonus pelno apsuk
riems suaugusiems plokštelių 
versle!

Jie kalba apie spontanišku
mą, antikonformizmą, origina
lumą. Bet šiuo metu visa tai 
yra kontroliuojama didžiosios 
medžiagų pramonės. Jaunuoliai 
vadina save revoliucininkais, ta
čiau smulkmeniškas dėmesys 
plaukams ir drabužiams gali pa
daryti juos sumoterintais vai
kinais. Mergaitės galvoja tik
tai apie naujausias drabužių ma
das. Nenoriu būti nei manikė- 
jininku, nei jansenistu, tačiau 
su liūdesiu manau, kad tos mer
gaitės toli gražu neparodo šių 
dienų jaunimo gerosios pusės.

Žinoma, tie jaunuoliai yra 
pasigavę revoliucijos principų 
kaip priemonės baigti žmogaus 
išnaudojimui. Kaikurie tvirtina, 
kad reformos netoli tesiekia ir 
yra žalingos, nes vienintelė 
priemonė socialiniam teisingu
mui įgyvendinti esanti revoliu
cija. Kiti betgi siekia drąsių bei 
greitų reformų ir jėgą — smur
tą laiko paskutine priemone 
ypatingai sunkiais atvejais. 
Treti atsisako visų skrupulų ir 
tvirtina, kad smurtas bei prie
varta yra tikslas savyje, ir dėl
to reikia daryti revoliuciją dėl 
revoliucijos!

Mao Tse-tungas šūktelėjo ki
niečiams: įvykdykime kultūrinę 
revoliuciją, siekiančią pašalinti 
buržuazinės ideologijos liku
čius marksizme!

Prancūzas Regis Debray tarė 
Pietų Amerikai: jūsų revoliuci
ja turi būti skirtinga nuo revo
liucijų kitose šalyse. Jums turi 
vadovauti ne partija, bet parti
zanų sąjūdis, apimantis visus 
žmones: tai tikroji revoliucija.

Po Mao ir Debray atėjo Fi
del Castro, Giapo ir prancūzų 
studentų protestai. Danielius 
Cohn-Bendit, jų vadas, pareiš
kė: “Studentų revoliucija nori 
ne transformuoti visuomenę, 

bet ją nuversti.”

Aišku, mielas Figarai, tie jau
nikliai eina daug toliau nei Jū
sų idėjos. Jie seka Jūsų įpėdi
niais — Castro, Che Guevara, 
Hočiminu ir svajoja tapti parti
zanais. Jie, žinoma, turi geras 
intencijas, tačiau yra išnaudo
jami kitų ir nesupranta, jog yra 
utopiška taip radikaliai skirsty
ti į gerus ir blogus žmones, į 
pažangą ir konservatizmą.

Jie nesupranta, kad netvarka 
ir smurtas sėja nepasitenkini
mą, neapykantą ir lėtina pažan
gą-

Ir visdėlto galima šio to pasi
mokyti ir iš Jūsų, ir iš jų. Pa
vyzdžiui, tėvai, auklėtojai, poli
tiniai vadai, kunigai — visi mes 
turime pripažinti savo nesėkmę 
jaunimo auklėjime. Mes turime 
pradėti iš naujo, šį kartą su 
nusižeminimu ir atsakingumo 
jausmu, bei ruoštis ilgam, sun
kiam darbui.

Kažkoks kvailys sudaužė 
krautuvės langą ir sunaikino 
dalį išdėliotų prekių. Tuojau 
susirinko smalsuolių minia, ku
ri stebėjo ir komentavo spek
taklį. Netrukus atėjo senukas, 
nešinas dėžute po pažastimi. 
Nusivilko švarką, paėmė iš dė
žutės kaikuriuos įrankius, raiš
čius, klijus ir su nepaprasta 
kantrybe pradėjo taisyti sudau
žytą stiklą. Jis dirbo ten valan
dų valandas, kol užbaigė darbą, 
tačiau niekas iš praeivių nesu
stojo stebėti jo triūso.

Kažkas panašaus vyksta šian
dieną su jaunimu. Jie demon
struoja, kelia triukšmą ir pa
traukia visų dėmesį. Tėvai ir 
auklėtojai su didelėm pastan
gom bei kantrybe atitiesia daly
kus, užpildo spragas, pataiso 
klaidingas idėjas, bet niekas jų 
pastangų nemato.

Mes turime būti labai atvi
ri ir pajėgūs suprasti jaunimą 
bei jų klaidas, tačiau kartu tu
rėkime drąsos klaidas vadinti 
tikraisiais vardais. Kaikurie pri
tarimai nėra geri. Viešpats juk 
sakė: “Vargas jums, kai visi 
žmonės gerai kalba apie jus, 
nes taip elgėsi jūsų tėvai su ne- 
tikrias pranašais.” Be to, jauni
mas mėgsta girdėti tiesą ir jau
čia, kad atvirumas bei švelnūs 
priekaištai yra meilės įkvėpti.

(Nukelta į 7-tą psl.) 

tojų skaičių yra sumažinęs išti
su milijonu. Jie buvo pasiųsti 
ti į naujas ekonomines zonas 
įvairiem darbam P. Vietnamo 
džiunglėse. Saigono gyventojai 
betgi nevengė viešų pokalbių 
su apsilankiusiais amerikiečiais. 
Atrodo, komunistinis režimas 
Vietname yra gerokai švelnes
nis už džiunglinio komunizmo 
siautėjimą kaimyninėje Kambo
džoje, kur nužudytų kambodie- 
čių skaičius jau yra peržengęs 
milijoną. Net ir JAV senatorius 
G. McGovernas, buvęs preziden
tinis demokratų kandidatas, ašt
riai smerkęs JAV dalyvavimą 
Vietnamo kare, dabar staiga 
prašneko apie naują intervenci
ją Kambodijon, kuri turėtų bū
ti atlikta tarptautiniu mastu ten 
vykstančioms masinėms žudy
nėms sustabdyti. Didžiausią rū
pestį Vietnamui sudaro karo 
veiksmai su Kambodija, kurią 
remia, ginkluoja ir kursto ko
munistinė Kinija. Kai amerikie
čiams buvo parodyta viena 9.000 

Iš Kam.odijos sto
vykla, už horizonto buvo aiš
kiai girdėti patrankų sviedinių 
sprogimai. Vietnamiečių duo
menimis, Kambodijos pradėto 
karo veiksmus dabar remia S. 
Korėjos karo lakūnai, atsiųsti 
komunistinės Kinijos. Sovietų 
Sąjunga, remianti Vietnamą, 
reikalauja karinių bazių, kurių 
premjeras P. V. Dongas nėra 
linkęs duoti.

Emigruoja rusai
Devyniolikto šimtmečio pa

baigoje Kinijon pasitraukė ne
mažas skaičius Rusijos piliečių, 
daugiausia žydų kilmės. Ant
roji jų banga Kiniją užplūdo po 
komunistinės Spalio revoliuci
jos. Kai valdžią Kinijoj 1949 m. 
perėmė komunistai, prasidėjo 
šių rusų bei jų vaikų emigraci
ja užsiėnin, dažniausiai Austra
lijon. Emigraciją sustabdė Mao 
paskelbta kultūrinė revoliucija 
1965 m., atnešusi persekiojimą 
užsieniečiams. Išvykos leidimai 
vėl buvo pradėti išduoti 1976 m. 
Spėjama, kad per sekančius po
rą metų iš komunistinės Kini
jos išvažiuos visi buvusieji Ru
sijos piliečiai, galutinai likvi
duodami savo kolonijas didžiuo
siuose miestuose.

Nušovė teroristę
Du policijos pareigūnai vie

name kiniečių restorane Dues- 
seldorfe nušovė Baaderio ir 
Meinhofienės gaujos teroristą 
W. P. Stollį, kurį iš nuotraukos 
atpažino kelneris ir painforma

Siame numeryje:
Įpėdinį pasitinkant 

Naujasis popiežius, Lietuva ir išeivija 
Laiškas operiniam Figarui

Taip rašė apie jaunimą 1972 m. dabartinis popiežius
Pirmieji ateivių žingsniai

Kanados lietuvių parapijos sukaktis — 50 metų 
Stovykla — mažytė Lietuva

Reportažas apie tautinę lietuvių skautų stovyklą JAV-se
Užmerkiau akis dramatiškoj žemėj ...

Iš velionies popiežiaus Pauliaus VI testamento 
"Spaudos kūdikio" krikštynos 

Sukaktuvinis Venecuelos lietuvių leidinys “Gairė” 
Demonstracijos prieš užpuolikus 

Pranešimas iš Britanijos apie invaziją čekoslovakijon 
Nėra rakto j abstraktą

Dail. Dagio žodis ryšium su PLD meno paroda
Meno paroda Detroite

Dailininkių Jurgutienės ir Zotovienės paveikslų belaukiant
Tylus lietuvių bičiulis

Kanadietis profesorius Mogridge ir jo poezija apie Lietuvą

vo policiją. V. Vokietijos proku
roro K. Remanno pranešimu, 
W. P. Stollis buvo įtariamas pra
monininko H. M. Schleyerio pa
grobimu, jo ir keturių sargybi
nių nužudymu. Spėjama, kad jis 
yra įsivėlęs ir į prokuroro K. 
Remanno pirmtako S. Rubacko 
bei jo dviejų sargybinių nužu
dymą. Policija dabar jieško 
dviejų W. P. Stollio bendrinin
kų — Christiano Klaro ir Adel- 
heidės Schultz.

Nekaltos aukos
Rodezijos keleivinį “Vis

count” lėktuvą, skridusį iš Ka- 
ribos kurorto į Salisburį, numu
šė variklių karščio automatiškai 
siekusi priešlėktuvinė raketa 
Zambijos pasienyje. Nukritusia- 
me lėktuve žuvo 38 keleiviai ir 
įgulos nariai. Išsigelbėjo tik 18 
asmenų, kurių penki išskubėjo 
j ieškoti pagalbos. Trylikos liku
siųjų tragedija prasidėjo su neg
rų partizanų grupės atvykimu. 
Užuot suteikė natralbą sužeis
tiesiems, jie nušovė dvi mažas 
mergaites, septynias moteris ir 
vieną vyrą. Iš žudynių vietos pa
bėgo trys liudininkai — H. Han
senas su žmona Diana ir A. 
Hillas. Lėktuvo numušimą pa
tvirtino J. Nkoma — vienas Pa
triotinio Fronto negrų partizanų 
vadų. Jis betgi teigia, kad jo 
partizanai nenužudė sužeistų ke
leivių, nors yra trys gyvi išlikę 
šios tragedijos liudininkai. 
Priešlėktuvinė raketa negrams 
partizanams greičiausiai buvo 
parūpinta Sovietų Sąjungos.

Teismas Maskvoje
Maskvoje su trims Sovietų 

Sąjungos piliečiais buvo teisia
mas amerikietis F. Crawfordas 
— “International Harvester” 
bendrovės atstovas. Sovietinis 
teismas jį apkaltino nelegaliu 
$8.000 iškeitimu į 20.000 rublių 
juodojoje rinkoje. F. Crawfor
das, Makvoje praleidęs porą 
metų ir žinantis sovietinių įsta
tymų griežtumą tokiais atvejais, 
kaltu neprisipažino. Jam buvo 
paskirta suspenduota 5 metų 
kalėjimo bausmė. Penkerius 
metus darbo stovyklos gavo 
prieš jį liudijęs fabriko darbi
ninkas V. Kiseliovas, patvirti
nęs prokuroro kaltinimą. Jo 
žmona Liudmila gavo suspen
duotą 5 metų bausmę, o antrasis 
valiutos spekuliantas A. Solov
jovas turės praleisti 4 metus 
darbo stovykloje. Po šio teismo 
amerikiečiui F. Crawfordui bu
vo duota išvažiavimo viza.
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Pirmieji ateivių žingsniai
Torontiškės lietuvių Šv. Jono Kr. — Lietuvos Kankinių 

parapijos 50 metų veiklos sukaktis 
A. R1NKŪNAS

Skaitmuo 50, reiškiantis pa
rapijos amžių, nėra toks jau di
delis JAV-se, kur lietuvių imi
gracija buvo daug senesnė ir 
gausesnė, negu Kanadoje. Ten 
ir parapijos pradėtos steig
ti ankščiau. Kanadoje tačiau is
torija yra kita. Čia mes turime 
tik dvi lietuvių parapijas, įsteig
tas senosios imigracijos tautie
čių, būtent, Šv. Kazimiero para
piją Montrealyje, įsteigtą 1905, 
ir šv. Jono (dabar Lietuvos 
Kankinių), įsteigtą Toronte 
1928 m. Šiai pastarajai ir taiko
me skaitmenį 50 — šiemet ji 
švenčia auksinę savo amžiaus 
sukaktį

Apie 20 metų Šv. Jono para
piją Toronte išlaikė senosios 
imigracijos būrelis, kuris su di
džiausiu užsispyrimu puoselėjo 
tą jiems brangų tikybinį ir tau
tinį židinėlį kitataučių aplinko
je. Vienas būdingiausių to pasi
ryžimo pavyzdžiu bene bus jų 
pačių rankomis po šventove 
įrengtą parapijos salė, kuriai 
rūsį, neturėdami pinigų, jie iš
sikasė kastuvais ir žemes išve
žė stumiamais vežimėliais.

Pasikeitė laikai. Torontą už
plūdo nauja imigrantų banga, 
skaičiuojanti tautiečius ne de
šimtimis, bet šimtais ir tūkstan
čiais. Kanadai pirmai atidarius 
vartus į Š. Ameriką, čia suvažia
vo Vokietijoje sustojusios mūsų 
išeivijos jaunimas —- gimnazi
jas ką tik baigę moksleiviai ir 
universitetų studentai. Jie, atsi
dūrę tarp svetimųjų, taip pat

Nuo rugsėjo
Kaip praneša “Ontario Civil 

Service Commission” leidžia
mas laikraštis “Topical”, visai 
priartėjome prie to, kad Onta
rio plentuose automobiliais va
žiavimo greitį rodantys ženklai 
turi būti pažymėti nebe mylio
mis, bet kilometrais. Tai įvyk
sią nuo 1978 m. rugsėjo mėn.

Šią žinią paskelbė Peter Noll, 
kuris vadovauja metrinės siste
mos įvedimo raštinei eismo mi
nisterijoje.

Visų provincijų vadovybės su
tikusios mylių sistemą pakeisti 
i kilometrus, susilaikius, bent 
kol kas, tik Manitobos provinci
jai.

Tas pakeitimas prasidėjo nuo 
rugsėjo 6 d., tačiau greičio ma
tai kilometrais plentuose for
maliai prasidės tik tada, kai jau 
bus greičio ženklai pakeisti.

Su kilometrais nebūsią taip, 
kaip su Fahrenheito — Celsi
jaus temperatūros matavimu ir 
svorio žymėjimu kilogramais 
— kelių greičio ženkluose ne
būsią nurodomi lygiagrečiai 
britiški ir metriniai toliai. Pra
dedant šiemetiniu rugsėju, bū
sią tik kilometrai, metrai, centi
metrai ir t. t.

Šį perėjimą į metrinę siste-

Jfarnituredžfa
PILNAS
NAMŲ 
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
į namus.

dairėsi lietuviškos vietos, kur 
susitikti. Toji vieta buvo Šv. Jo
no Kr. šventovė ir saliukė. Į pa
talpas, skirtas porai šimtų, čia 
ėmė rinktis 500 ir daugiau. 
Šventovėje buvo kiek geriau, 
nes čia galėjo susispausti stati 
arba stovėti lauke, bet salėje, 
ypač šokių metu, buvo tiek 
karšta ir tvanku, kad net trūko 
oro. Bet tai neatbaidė jaunųjų, 
kurie, juokais klegėdami, šlapi 
nuo karščio ir dėl vietos stokos 
vos trepsėdami, mezgė pirmą
sias pažintis. Ką tik atvykęs ir 
pakeitęs anglų kilmės kleboną 
kun. Petras Ažubalis (šiemet 
švenčia 30 klebonavimo metų 
sukaktį) kas šeštadienį tuokė 
po 5 ir daugiau porų.

Visi tie laikai jau praeityje, 
bet tiems, ypač jauniesiems, ku
rie tai išgyveno, jie yra palikę 
gilius pėdsakus jų gyvenimo 
knygos lapuose. Nenuostabu 
tad, kad į Šv. Jono Kr. (Lietu
vos Kankinių) parapijos sukak
ties šventės komitetą sutiko 
įeiti gausus būrys ano meto jau
nimo, šiuo metu atstovaujantis 
ir organizacijoms, kurių pirmo
sios šaknys Kanadoje atsirado 
Šv. Jono Kr. šventovės bei kle
bonijos rūsiuose (pvz. šeštadie
ninė mokykla, “Tėviškės Žibu
riai” ir kitos organizacijos).

Tuo būdu sukaktuvinė šv. Jo
no Kr. — Lietuvos Kankinių pa
rapijos šventė, įvyksianti spa
lio 14-15 dienomis Anapilio sa
lėje ir Lietuvos Kankinių šven
tovėje, išeina iš vienos parapi
jos ribų ir pasidaro visos Toron
to apylinkės švente.

- kilometrai
mą įgalinęs eismo įstatymo pa
pildymas, priimtas Ontario par
lamento š. m. liepos 6 d.

Pagal naująją sistemą, 30 
mylių greitis j valandą, atitiks 
50 kilometrų, 35 ir 40 mylių — 
60 km., 45 mylios — 70 km., 50 
mylių — 80 km., 55 mylios — 
70 km., 60 mylių — 100 km.

Kaip matome, einama į tam 
tikrus kompromisus — dau
giausia naujo greičio nustaty
me; jau leidžiama vairuotojams 
keletą ekstra mylių važiuoti 
greičiau, negu tai buvo senose 
greičio taisyklėse, nes viską 
“sukirpti” metras į metrą ir ki
lometras į kilometrą nebuvę 
galima.

Jeigu ši naujoji sistema suda
rytų vairuotojams keblumų ar 
neaiškumų, tai eismo ministeri
ja pataria įsigyti naujus kelių 
žemėlapius, kur atstumai nuro
dyti kilometrais. Tie žemėlapiai 
duodami nemokamai.

Pranys Alšėnas

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

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

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. —Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

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

šeštojoje tautinėje lietuvių skautų stovykloje dr. BR. NEMICKAS tariasi su savo skautais Nuotr. L. Meilaus

Stovykla - mažytė Lietuva
Šeštoji tautinė lietuvių skautų stovykla JAV-se

Č. SENKEVIČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Religinės programos vykdy
mui buvo iš anksto kruopščiai 
ir planingai pasiruošta. Prie re
gistracijos kiekvienas stovyk
lautojas gavo kišeninio formato 
knygelę “Dieve, budžiu”. Tai 
32 psl. leidinėlis LSS sukaktu
viniams metams paminėti, pa
ruoštas sės. O. Mikalaitės, LSS 
katalikų vyr. dvasios vadovui 
kun. A. Simanavičiui, OFM, pri
tariant. Knygelėje — stovykli
nės rytmečio ir vakaro maldos, 
giesmės, Mišios, Susitaikymo 
sakramento skyrelis. Naudojan
tis tuo leidinėliu, vienodai ir 
tvarkingai buvo vykdomos susi
mąstymo valandėlės pastovyk- 
lėse kasdien. Jautru ir simboliš
ka būdavo susitelkti po atviru 
žvaigždynų dangumi paties Kū
rėjo statytoj šventovėj su galin
gų ąžuolų ir kvepiančių pušų 
kolonomis. Baigiantis stovyklai, 
religinės programos vykdytojų 
nuomone, idėtas darbas įvertin
tas 70%.

Gausūs svečiai
Rugpjūčio 19-20 d.d. svečių 

antplūdis kiek sustabdė norma
lų stovyklinio gyvenimo įsibė
gėjimą. Abi iškilmių dienos bu
vo tvarkomos pagal specialią 
programą. Didelis dėmesys bu
vo skirtas atvykstantiems sve
čiams priimti, jiems globoti. Su 
mumis savaitgalį pastovyklauti 
atvyko latvių, estų, vengrų skil
tys. Taipgi, berods, pirmą kar
tą tautinėj stovykloj dvi dienas 
praleido gražus ateitininkų bū
relis. Didžiuosius svečių telki
nius galima buvo pamatyti pa
grindiniame kelyje, prie kurio 
stovi centrinė valgykla, seseri
jos vadijos pastatas, krautuvė, 
paštas, centrinė vadija ir redak
cija. Šio kelio pašonėje, gražio
je aikštėje, pūpsojo trys didžiu
lės JAV karių pastatytos pala
pinės, kuriose buvo įrengtos 
įdomios ir vertingos lietuvių 
skautijos, skautiškos spaudos ir 
skautamokslio parodos. Didelė 
tų rodinių dalis atgabenta iš v.s. 
fil. Br. Kviklio archyvų. Šias 
parodas lankė gausūs svečiai. 
Visus reikalingus paaiškinimus 
teikė budintys pareigūnai. Di
delio iškilmingumo pagrindi
niam keliui teikė Vlado Bacevi
čiaus pagaminti didžiuliai visų 
tautinių stovyklų plakatai, iš
statyti pakelėje.

Popietiniame svečių priėmi
me centrinėje valgykloje buvo 
progos ilgesnėmis kalbomis pa
sveikinti Vl-tąją tautinę stovyk
lą ir lietuvius skautus, susipa
žinti ir smagiai pabendrauti.

Jaudinantis paradas
įspūdingas buvo stovyklauto

jų paradas. Pavakry visais ke
leliais pasipylė dainuojantieji 
skautų-čių vienetai, kurie nešė 
savo užrašus, gaireles, gaires, 
vėliavas. Vaizdas buvo didingas 
ir jaudinantis. Todėl nenuosta
bu, kad kaikurie žiūrovai brau
kė ašaras, tardami, jog tiek 
daug uniformuoto, paraduojan
čio lietuviško jaunimo nesą ma
tę. O jo, štai, graži tūkstantinė 
ir po 60 metų žygiuoja išeivijoj, 
priekyje nešdama savąją tauti
nę trispalvę. Paradą priėmė 
LSS vyr. pareigūnai, Simas Ku
dirka ir Worcesterio burmistras 
T. J. Earley su lietuvių kilmės 
žmona. Trumpais, gerai paruoš
tai žodžiais stovyklautojus ir vi
są skautiją sveikino Simas Ku
dirka, burmistras, PLB valdy
bos pirm. s. fil. V. Kamantas, 
pirmūnas P. Jurgėla, stovyklos 

viršininkė L. Milukienė. Pasi
keista simbolinėmis dovanomis. 
Tęsiant tradiciją, buvo iššaukti 
stovyklautojai, stovyklavę bu
vusiose tautinėse stovyklose, 
pradedant pirmąja 1928 m. Pir
miesiems tautinių stovyklų da
lyviams V. O. Šenbergams, K. 
Žilinskienei, A. Saulaičiui su
keltos ovacijos. Antrosios TS 
būrelis jau buvo didesnis. Bū
reliai didėjo su kiekvienu de
šimtmečiu. Iššauktieji sustojo 
prie sustatytų tautinių stovyklų 
plakatų. Ne vien džiaugtis teko. 
Reikėjo ir susimąstyti. Kas ir 
kiek stovės prie tų plakatų po 
dešimties metų? Be abejonės, 
ateis tie, kurie dabar rikiuotėse 
stovi ir stebi savuosius vetera
nus. Plakatų skaičius didės, tik 
prie pirmųjų nebebus greitai 
kam stovėti . . . Bet uždegta 
liepsnelė neužges — ji matoma 
jaunųjų akyse ir buvo išreikšta 
mirtinos tylos kalba, kai didįjį 
to vakaro laužą šešiose vietose 
degė P. Jurgėla, V. šenbergas, 
A. Saulaitis, V. Bražėnas ir du 
jauniausieji stovyklautojai.

Prie’laūžo
Laužas pradėtas Il-sios tau

tinės stovyklos daina “Atgimė 
tėvynė”, kuri yra tapusi popu
liaria, visų labai mėgstama dai
nuoti ir kiekvienoj stovykloj 
dainuojama daina. Nevienas 
jaunesniųjų nežinojo, kad kada 
nors pamatys tos dainos autorių. 
Ir tai atsitiko Šeštojoj. Dainos 
autorius Vilius Bražėnas buvo 
pakviestas padiriguoti savąją 
dainą ir tuo pradėti laužą. Lau- 
žavedys Jaras Alkis iš Anglijos 
su visa eile gabių jaunesnių lau- 
žavedžių perėmė vadovavimą, 
sustoję prieš 2000 minią, kuri 
buvo susispietusi amfiteatrinėj 
dauboj ant ežero kranto. Skam
bėjo dainos, šūkiai, klegėjo pa
sirodymai, iš kurių išskirtinas 
— Birutės Nagienės paruoštas 
pasakos inscenizavimas, sutel
kęs didelį būrį stovyklautojų ir 
labiausiai tikęs sukaktuviniam 
laužui. Birutės Nagienės teigi
mu, galima daug gražių dalykų 
prie laužo parodyti, reikia tik 
tinkamai pasiruošti. Nakties 
metu vyko akademikų ir vyr. 
skaučių įžodžiai.

Rugpjūčio 20, sekmadienį, 
bendrijos stovykloj iš pat ryto 
buvo sušauktas Lietuviškosios 
Skautybės Fondo suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo fondo nariai 
ir bendradarbiai. Ta proga iš
leistas 1975-77 m. apžvalginis 
32 psl. leidinėlis su aukotojų są
rašais, Ąžuolo-Gintaro mokyklų 
nuotraukomis. Suvažiavime gau
ta naujų aukų. Fondui vadovau
ja bostonietis Česlovas Kiliulis, 
tam darbui rodąs labai daug su
manumo.

Bendros pamaldos
Dienos iškilmių centre buvo 

įspūdingos pamaldos. Seselės 
Ignės Marijošiūtės suorganizuo
tas chorelis į centrinę laužavie
tę atlydėjo procesiją su kryžiu
mi ir specialiai pasiūtom vėlia
vom. Procesijoje liturginiais 
drabužiais apsirengę ėjo kuni
gai — A. Simanavičius, OFM, 
St. Kulbis, SJ, prel. V. Balčiū
nas, St. Yla, A. Saulaitis, SJ, J. 
Bacevičius, OFM, ir ev. kun. A. 
Žilinskas. Įspūdinga procesija 
nusileido žemyn prie papuošto 
altoriaus. Pamaldų metu giedo
jo stovyklos chorelis arba ir vi
si dalyviai. Pamokslą pasakė 
kun. A. Žilinskas. Šv. Komuni
ją kunigai dalino, vaikščiodami 
tarp stovyklautojų. Iškilmin
gumas ir tos visos apeigos gam
tos prieglobstyje nevienam pa

Padėka
A+A

Stasė Grigaitienė 
tragiškai žuvo

1978 m. birželio mėn. 28 dienų.

Nuoširdus ačiū vyskupui A. Deksniui, klebonui 
kun. P, Ažubaliui, kun. J. Gasiūnui, kun. J. Vaišniui, 
SJ, kun. P. Baltakiui, OFM, už atlaikytas iškilmingas 
šv. Mišias, kun. Iz. Grigaičiui už maldas budėtuvėse, 
P. Gulbinskui už vargoninkavimg ir giedojimq laido
tuvių Mišiose, ponioms, padėjusioms paruošti pusry
čius, visiems giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems 
užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gausiai gė
lių, St. Petersburgo (Florida) bičiuliams ir Bernardui 
Žukauskui gėlių vietoje aukojusiems Tautos Fondui, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu, atsilankiu
siems į pamaldas ir laidotuves.

Vyras Kęstutis, dukros — Aldona Vitkienė, 
Birutė Spudienė, sūnus Kęstutis, 
sesuo Filomena Kupčiūnienė ir jų šeimos

lieka atminty neužmirštamai.
Po pamaldų buvo proga daly

vauti jūros šventėje. Trumpa 
jūrų skautų-čių sueiga prieplau
koje, apeigos ir vainiko nuleidi
mas į vandenį, prisimenant žu
vusius, buvo atlikta tvarkingai 
ir greitai.

Sueiga ir lietuviški papročiai
Popiet sušauktoj skautininkų- 

kių sueigoj dalyvavo 68 asme
nys. Apdovanotiems įteikti gar
bės ženklai, tarti sveikinimai. 
Jaudinantis momentas buvo, kai 
Elena Juciūtė, Sibiro kankinė, 
gavo akademines spalvas, ku
rias ji turėjo nepr. Lietuvoj. 
Savo žodyje ji išreiškė seseriš
ką dėkingumą už spalvų sugrą
žinimą. Kiek ilgiau kalbėjo V. 
Šenbergas, prisimindamas pir
muosius Sąjungos kūrimo me
tus. Gausią vadovų sueigą svei
kino PLB vald. pirm. V. Ka
mantas. Sueigai vadovavo Vi
lius Bražėnas.

Dėl laiko stokos skautininkių 
paruoštoj kavutėj nebedaug kas 
galėjo dalyvauti, nes daugumas 
skubėjo į vėliavų aikštę, kur vy
ko lietuviškų papročių rody
mas. Kiekvienas vienetas ar ša
ka turėjo ką nors paruošę. 
Vieni vaidino lietuviškas vestu
ves, kiti Užgavėnes, treti šiaip 
kokią kaimo gyvenimo iškarpą 
pagal perskaitytą kūrinį. Kad ir 
saulė kepino, žiūrovų svečių bu
vo gana daug, ir visi stebėjosi 
skautų-čių gražiai paruoštais pa
sirodymais, originaliais apsiren
gimais, tarmiškom tarenom ir 
kitais nematytais dalykais. Taip
gi svečiams buvo proga susitik
ti, pabendrauti, atsipažinti.

Vadovų rūpesčiai
Iškilmių savaitgaliui pasibai

gus, bendrojoje stovykloje su
šauktas LSS tarybos narių su
važiavimas. Taryba yra vyriau
sias valdomasis Sąjungos orga
nas, renkamas kas treji metai. 
Dabar kaip tik ruošiamasi nau
jiems LSS rinkimams, taigi, sto
vykloje vykęs tarybos suvažia
vimas buvo šio laikotarpio pas
kutinis akivaizdinis. Dalyvavo 
kvorumas — 17 narių. Išklau
syti LSS tarybos pirmijos pir
mininkės L. Milukienės, vyriau
sių skautininkų I. Kerelienės ir 
S. Miknaičio pranešimai, pasi
tarta ateinančių rinkimų klau
simais, nutarta įsteigti tarpkon- 
tinentinių ryšių skyrių, nutarta 
LS Fondą įregistruoti valdžios 
įstaigose kaip atskirą juridinį 
vienetą, pasisakyta skautiškos 
veiklos klausimais, panagrinėta 
vadovų aktyvumo problema, nu
tarta raginti rajonų vadovus 
dažniau šaukti tuntininkų kon
ferencijas.

Baigiant
Iš dabar jau išgirstamų atsi

liepimų praėjusi šeštoji tautinė 
stovykla vertinama gerai. To
kios masinės stovyklos turi vi
sai skirtingą pobūdį ir tikslus. 
Todėl tiems, kurie būtų čia jieš- 
koję skautiškos skilčių sistemos 
ir stovyklavimo draugovėmis, ta 
stovykla galėjo atrodyti kitaip. 
Susipažinimas, susidraugavimas, 
iškilmės, skautiško judėjimo 
demonstracija — tai buvo pa
grindiniai tikslai, kuriuos pa
siekti pavyko, ir organizatoriai 
gali tuo džiaugtis.

Susirūpinimas lietuviško jau
nimo entuziazmu saviems tauti
niams reikalams (kas tą jauni
mą stebėjo tautinėj stovykloj) 
tampa nebe tokiu aštriai gnai- 
biu. Viešai parodyta daug duo
menų, kurie tą susirūpinimą

Padėka
A+A

Stasiui Sešelgiui - 
mylimam vyrui mirus,

nuoširdžiai dėkoju klebonui prelatui dr. J. Tadaraus- 
kui už pamaldas, palydėjimą į kapus, karsto nešė
jams, draugams ir pažįstamiems už užprašytas šv. 
Mišias ir palydėjimą į amžiną poilsį.

Jūsų nuoširdumas paliks 
man neužmirštamas — Juzė šešelgienė

Mylimai 
MAMYTEI

mirus,
ZUZANĄ ŠČEPANAVIČIENĘ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Č. I. Psezdzieckiai
K. K. Kaminskai

A+A

MAMYTEI mirus,
dukrą ZUZANĄ ŠČEPANAVIČIENĘ, sūnus 
AUGUSTĄ ir VYTĄ PAULIONIUS bei plačią 
giminę nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

broliai Jackai ir sesuo

Iškeliavus amžinybėn sunui
A+A ALFONSUI KUČIUI,

nuliūdime likusiai motinai ONAI KUTIENEI, jo 
dukrelėm SUZEI su vyru ir DEBBIE, ir broliui 
LEONUI su šeima reiškiu nuoširdžią užuojautą
bei kartu su jumis liūdžiu — 
Hamilton, Ont. N. Tomkevičienė

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

Tel. 487-2147, vakarai, 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

< i.t gausite lietus iskų knygą, 
plitkslelil). mins. medžiu dil hiniii. 
Ypač didelis gildant 
išdirbiniu pasirinkimas.

švelnina. Tenka tikėtis, kad ir 
po dešimtmečio Vll-toj tauti
nėj stovykloj turėsim nemažes
ni stovyklautojų skaičių, ne

menkesnę lietuvišką nuotaiką. 
O gal jau laužus užkursime prie 
Nemuno? Ta linkme skautiška
sis judėjimas dirbs ir toliau.



Užmerkiau akis dramatiškoj žemėj...
Velionies popiežiaus Pauliaus VI testamentas, paskelbtas po jo mirties
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PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

Demonstracijos prieš užpuolikus
Kelios pastabos prie mano 

testamento. In nomine Patris 
et F i 1 i i et Spiritus Sancti. 
Amen.

1. Aš kreipiu savo žvilgsnį 
Kristaus šviesoje, kuri tik viena 
viską teapšviečia, su nuolankiu 
ir giedriu pasitikėjimu į mirties 
slėpinį ir į tai, kas seka po jos. 
Aš jaučiu tiesą, kuri iš to slėpi
nio apšviečia dabartinį mano gy
venimą. Garbinu mirties Nuga
lėtoją už tai, kad jis išsklaidė 
tamsybes ir įžiebė šviesą.

Mirties akivaizdoje, šitame 
visiškame ir galutiniame atsipa
laidavime nuo žemiškojo gyve
nimo jaučiu pareigą dėkoti už 
prabėgančios būties dovaną, lai
mę, grožį ir paskirtį: Viešpatie, 
dėkoju Tau, kad mane pašaukei 
gyventi, padarei krikščionimi, 
atgimdei mane ir paskyrei gyve
nimo pilnybei.

Taip pat jaučiu pareigą dėko
ti tiems ir juos laiminti, kurie 
man buvo perteikėjai Tavo, o 
Viešpatie, dovanotos gyvybės ir 
visų jos dovanų. Tai mylimi 
gimdytojai, kurie mane išauklė
jo, mylėjo, manimi rūpinosi ir 
man padėjo, kurie man švietė 
geru pavyzdžiu, mane apgaubė 
rūpestingumu, prielankumu, pa
sitikėjimu, gerumu, paslaugu
mu, draugiškumu, ištikimybe ir 
atsidavimu. Su pagarba žvelgiu 
į gamtinius ir dvasinius ryšius, 
kurie kukliai mano būtybei da
vė pradžią, teikė pagalbą, stip
rybę ir reikšmę. Kiek daug do
vanų, kiek daug didelių dalykų, 
kiek vilties esu gavęs šitame pa
saulyje! Nūnai, kai diena eina 
prie galo ir viskas baigiasi, kai 
šita didinga ir dramatiška že- 
miška-laikinė scena pradeda 
man išnykti, — kaip aš galėčiau 
Tau, Viešpatie, padėkoti už aną 
gamtinę gyvybę ir dar labiau — 
už augštesnę dovaną, būtent, ti
kėjimo ir malonės, kurioje vie
nintelėje mano būtis jieško 
prieglobos? Kaip aš galėčiau, o 
Viešpatie, Tavo gerumą tinka
mai pagarbinti už tai, kad, vos 
įžengęs į šį pasaulį, buvau pri
imtas į slėpiningą Katalikų Ben
drijos pasaulį; už tai, kad buvau 
pašauktas Kristaus kunigystėn 
ir jai pašvęstas. Kaip galėčiau 
Tave pagarbinti už tai, kad ga
lėjau su džiaugsmu tarnauti sie- 
Joms, broliams, jaunimui, varg
šams, Dievo tautai; kad man te
ko neužtarnauta garbė būti 
šventos Bendrijos tarnu, visų 
pirma Romoje, popiežiaus artu
moje, vėliau arkivyskupu Mila
ne, tame garbingame, man per- 
augštame švento Ambrozijaus 
ir Karolio (Boroinėjaus) soste, 
ir pagaliau šitame augščiausia- 
me ir švenčiausiame švento Pet
ro soste? In aeternum Domini 
misericordias cantabo.

Aš sveikinu ir laiminu visus, 
kuriuos esu sutikęs savo žemės 
kelionėje: savo bendradarbius, 
patarėjus ir draugus — jų buvo 
tiek daug, tokie didžiadvasiški 
ir malonūs! Tebūnie palaiminti, 
kurie dalyvavo mano tarnyboje 
ir tapo man sūnūs bei broliai 
Viešpatyje

Jums, Lodovico ir Francesco, 
mano kraujo ir dvasios broliai, 
ir jums, mylimieji namiškiai, 
siunčiu ramybės pasveikinimą 
ir palaiminimą. Jūs niekados iš 
manęs neprašėte ir negavote že
mišku gėrybių. Jūs man visuo
met davėte žmogiškos ir krikš
čioniškos dorybės pavyzdį. O 
svarbiausia, kad jūs man padė
jote šitame žemiškame gyveni
me jieškoti kelio į busimąjį gy
venimą.

Mintys grįžta atgal ir plečia
si. Gerai žinau, kad šis atsisvei
kinimas nebūtų laimingas, jeigu 
neprašyčiau atleidimo tuos, ku
riuos esu įžeidęs, patarnavimą 
atsakęs, kuriuos nepakankamai 
mylėjau. Taip pat atleidžiu vi
siems, kurie iš manęs to pagei
dauja. Viešpaties ramybė tebū
nie su mumis!

Aš jaučiu, kad Bendrija mane 
globia. O šventoji Bendrija, tu 
viena, katalikiška ir apaštalinė 
Bendrija, priimk kartu su laimi
nančiu mano sveikinimu ir augš- 
čiausią mano meilės pareiški
mą!

Tau, Roma, šventojo Petro ir 
Kristaus vietininko vyskupija, 
kuri šitam paskučiausiam Die
vo tarnų tarnui esi tokia brangi, 
siunčiu tėviškiausią ir visuoti
niausią savo palaiminimą. Lin
kiu tau, žemės rutulio mieste, 
kad tu visuomet atsimintum 
paslaptingą savo pašaukimą ir 
sugebėtum žmogiškomis dory
bėmis bei krikščionišku tikėji
mu atitikti dvasinį savo pasau
linio masto pašaukimą tol, kol 
truks pasaulio istorija.

Ir jums visiems, garbingieji 
broliai vyskupų pareigose, nuo
širdus ir pagarbus mano pasvei

kinimas. Aš esu su jumis tame 
pačiame tikėjime, toje pačioje 
meilėje, bendrame apaštališka
me darbe, vieningoje Evangeli
jos tarnyboj, statančioj Kris
taus Bendriją ir besirūpinančioj 
viso pasaulio išganymu. Visiems 
kunigams, vienuoliams, vienuo
lėms, seminarijų auklėtiniams, 
tikintiesiems ir veikliems kata
likams, jaunimui, kenčiantiems, 
vargšams, jieškantiems tiesos ir 
teisybės, — visiems palaimini
mas popiežiaus, kuris miršta.

Su ypatinga pagarba ir įverti
nimu kreipiuosi į garbinguosius 
kardinolus ir visą Romos Ben
driją: Jūsų akivaizdoje, kurie 
man esate tokie artimi, iškilmin
gai išpažįstu visų mūsų tikėji
mą, išreiškiu viltį ir meilę, kuri 
niekad nemiršta. Nuolankiai pri
imu iš Dievo valios tokią mirtį, 
kuri yra man skirta, šaukiuosi 
begalinio Dievo gailestingumo, 
maldauju meilingo Dievo Moti
nos Marijos užtarimo, angelų 
bei šventųjų ir pavedu savo sie
lą visų gerų žmonių maldoms.

2. Aš skiriu Šventąjį Sostą vi
so mano turto paveldėtoju. Tam 
mane skatina pareiga, dėkingu
mas ir meilė. Išskyrus žemiau 
suminėtus patvarkymus.

3. Testamento vykdytoju te
gu bus privatinis mano sekreto
rius. Tegu jis pasitaria su Vals
tybės Sekretorium ir prisitaiko 
prie galiojančių teisės nuostatų 
bei gerų Bendrijos papročių.

4. Dėl žemiškų dalykų: esu 
nusistatęs mirti beturčiu ir to
kiu būdu visas su tuo surištas 
problemas sumažinti.

Mano kilnojamą ir nekilnoja
mą nuosavybę, kurią esu pavel
dėjęs iš šeimos - ir kiek jos dar 
liko, tegu laisvai paskirsto ma
no broliai Lodovico ir Frances
co. Aš juos prašau kelerių Mišių 
už mano sielos išganymą ir mū
sų mirusius. Pavargėliams ir 
šalpos organizacijoms tegu jie 
duoda aukų. Iš man priklausiu
sių daiktų, devocionalijų ir kny
gų tegu pasilaiko atsiminimui 
vieną kitą sau ir tegu padovano
ja kitiems, kurie to verti ir pa
geidauja. Mano grynai asmeni
nius užrašus, užrašų knygutes, 
laiškus ir raštus tegu sunaikina.

Kitus daiktus, kuriuos būtų 
galima pavadinti mano, tegu pa
skirsto privatinis mano sekreto
rius kaip testamento vykdyto
jas. Jis pats gali keletą dalykė
lių pasilaikyti atminimui ir vie
ną kitą mažmožį perleisti arti- 
miausiems draugams. Man būtų 
labai malonu, jeigu rankrašti
nius mano užrašus ir pastabas 

Lietuviškosios programos Hamiltone “Gintariniai Aidai” vedėjas EDUAR
DAS STUNGEVIČIUS. Tai McMasters universiteto elektros inžinerijos stu
dentas, kuris radijo stotyje dirba jau ketvirti metai. Pradžioje ši radijo 
stotis buvo girdima tik universiteto patalpose. Kanados radijo-televizijos ir 
telekomunikacijos komisijai davus McMaster studentų unijai leidimą ati
daryti FM radijo stotį, E. Stungevičius gavo pusę valandos lietuviškai pro
gramai. ši stotis veikia nuo sausio 13 d. Radijo signalai siekia visą Hamil
toną ir užmiesčius — apytikriai 20 km. Į talką jis pasikvietė XII klasės 
mokinę AUŠRĄ PLEINYTĘ. ši radijo stotis yra išlaikoma studentų unijos 
ir McMaster universiteto administracijos. Sekmadienis, studentų nutarimu, 
buvo paskirtas etninėms grupėms. Tai grynai kultūrinė programa, kuri 
nedaro jokio pelno. Studentų tikslas yra pasiekti hamiltonicčius ne tik kaip 
klausytojus, bet ir kaip aktyviai dalyvaujančius. Retkarčiais atsiranda lite
ratūros mėgėjų, kurie praturtina programą savo kūryba, šia programa gali 
pasinaudoti visi lietuviai nemokamai, duodami skelbimus, pranešimus apie 
lietuvišką veiklą ar lietuvių bendruomenės kultūrinius įvykius. Rašyti: 
E. Stungevičius, 8 Sanders Blvd., Hamilton, Ont., L8S 3H8. Lietuviška 
programa transliuojama kas sekmadienį nuo 2 v.p.p. iki 2.30 v.p.p. Stotis 
CFMU-FM, banga 93,3.
Lietuviškos radijo programos Hamiltone “Gintarinių Aidų” talkininkė- 
pranešėja AUŠRA PLEINYTĖ, talkinanti E. Stungevičiui

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTH© TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

sunaikintų, man siųstus dvasi
nio ir konfidencialaus turinio 
laiškus sudegintų, jeigu jie nėra 
paskirti susipažinti kitiems. Jei 
testamento vykdytojas negali to 
padaryti, tada tegu perima šį už
davinį valstybės sekretoriatas.

5. Primygtinai pavedu pasi
rūpinti prideramomis pamaldo
mis už mano sielos išganymą ir, 
kiek tai įmanoma, gausiomis iš
maldomis.

Laidotuvės: tegu jos būna pa
maldžios ir paprastos (iki šiol 
popiežiaus laidotuvėms naudo
jamas katafalkas tegu bus pa
keistas kukliu bei oriu pašarvo- 
jimu).

Kapas: aš norėčiau, kad jis 
tikrai būtų žemėje, pažymėtas 
paprastu ženklu, rodančiu pa
laidojimo vietą. Tegu jis skatina 
krikščionišką pamaldumą. Jokio 
paminklo.

6. Apie tai, kas yra svarbiau
sia, kai aš atsisveikinu su šiuo 
pasauliu ir žengiu į Dievo teis
mą ir gailestingumą: aš turė
čiau dar daug dalykų pasakyti, 
tiek daug. Apie Bendrijos padė
tį: tegu ji būna išgirdusi bent 
vieną kitą mūsų žodžių, kuriais 
esame rimtai ir su meile į ją 
kreipęsi. Apie II Vatikano san- 
tarybą: tegu bus pasistengta ją 
gerai užbaigti ir pasirūpinta jos 
nuostatus ištikimai įgyvendinti. 
Apie ekumenizmą: tegu susiarti
nimo pastangos tarp atsiskyru
sių brolių bus ir toliau tęsiamos 
su dideliu supratimu, kantrybe 
ir didele meile, tačiau nenu
krypstant nuo tikro katalikiško
jo mokymo. Apie pasaulį: nebus 
jam naudos, jeigu bus persiim
ta jo galvojimu, jo laikysena, jo 
skoniu; jį reikia studijuoti, my
lėti ir jam tarnauti.

Aš užmerkiu akis šioje kan
čių pripildytoje, dramatiškoje 
ir didingoje žemėje ir dar kartą 
šaukiuosi Dievo gerumo. Dar 
kartą laiminu visus, ypač Romą, 
Milaną ir Brescią. šventajai Že
mei, Jėzaus žemei, kur aš lan
kiausi kaip tikėjimo ir taikos 
piligrimas, siunčiu ypatingą 
sveikinimą ir palaiminimą. Ben
drijai, taip labai numylėtai Ka
talikų Bendrijai, ir visai žmoni
jai teikiu apaštalinį palaimini
mą.

In manus tuas Domine com- 
mendo spiritum meum.

Aš: Paulius pp VI.
Duota Romoje, prie šv. Petro, 

1965 birželio 30 d., trečiais mū
sų popiežiavimo metais.
Vertė kun. dr. K. Gulbinas, 
OFM Cap.

Britanijos lietuvių jaunimo veikėjai — VIRGINIJA JURAITĖ ir KRISTU
PAS JURAS. Virginija, 22 metų amžiaus, š. m. liepos 10 d. baigė teisės 
mokslus Exeterio universitete bakalaurės laipsniu (L.L.B. Bachelor of Law). 
Nuo 1969 m. Londono lietuvių tautinių šokių grupės “Lietuva” narė. Ši 
grupė dalyvavo penktajame lietuvių tautinių šokių festivalyje Čikagoje ir 
nuolat atstovauja D. Britanijos lietuviams įvairiuose tarptautiniuose kon
certuose bei parengimuose. Virginija kalba angliškai, lietuviškai, vokiškai 
ir prancūziškai. — Kristupas yra 18 metų amžiaus, šią vasarą baigė augš
tesnę mokyklą. Studijuos teisę bei ekonomiką. Yra Anglijos Skautų Rajono 
narys ir šią vasarą dalyvavo Tautinėje Skautų Stovykloje JAV-se. Nuo 1969 
m. tautinių šokių grupės “Lietuva” vienas pagrindinių narių. Dalyvavo 
visuose svarbiausiuose grupės pasirodymuose. Kalba angliškai, lietuviškai ir 
vokiškai Nuotr. The Advertiser

“Spaudos kūdikio99 krikštynos
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

1977 m. pabaigoje Venecue- 
los lietuviai atšventė 30 metų 
gyvenimo sukaktį šiame kraš
te. Naujai išrinktas Venecue- 
los Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos pirm. Juozas 
Kukanauza išrinkimo proga pa
brėžė: kiek jėgos ir galimybės 
leis, dirbs pavergtos Lietuvos 
ir lietuvių išeivių gerovei. Mū
sų visų džiaugsmui naujo centro 
valdybos pirmininko pareigos 
susirišo su “Gairės” redakto
riaus pareigomis, nes J. Kuka
nauza yra nuolatinis Venecue- 
los Lietuvių Bendruomenės 
spaudinių redaktorius.

Venecuelos lietuvių gyveni
mo 30 m. sukakčiai paminėti 
nutarta išleisti žurnalo “Gairė” 
jubilėjinį numerį, šis jubilėji- 
nis “spaudos kūdikis” išvydo 
pasaulį ir buvo iškilmingai pa
krikštytas. Ta proga redakto
rius pareiškė, esą šis “Gairės” 
numeris nepadarys mums ne
garbės viso pasaulio lietuvių aki
vaizdoj. Mes galim didžiuotis, 
kad tokia maža kolonija Pietų 
Amerikoje, turėdama daug sun
kesnes sąlygas, palyginus su ki
tomis didelėmis lietuvių išeivių 
kolonijomis, atliko dideli ir 
reikšmingą mūsų išeivijos gyve
nimo darbą. Sukaktuvinis “Gai
rės” numeris nuotraukomis ir 
straipsniais pavaizduoja beveik 
visą 30 metų laikotarpį. Jis bu
vo suredaguotas vieno asmens 
daugiausia naktimis, nes dieno
mis reikia uždirbti kasdieninę 
duoną. Be to, spaustuvė nelie
tuviška, ženklai svetimi. Pa
čiam reikėjo perrašinėti maši
nėle rankraščius, taisyti laužy
ti ir net aukas rinkti leidinio 
spausdinimui.

Atsirado šeši mecenatai, ku
rie paaukojo tam tikslui po 
1.000 bolivarų (apie 230 dole
rių): kun. Antanas Perkumas, 
Vanda Bieliūnienė, inž. Bro
nius Deveikis su žmona, Henri
kas Gavorskas su žmona, Leo
nas Tamošauskas ir Zbignevas 
Pesliakas. Kitos aukos buvo 
smulkesnės, bet taip pat labai 
reikšmingos.

Mūsų Bendruomenės pirmi
ninkas ir “Gairės” redaktorius 
gyvena apie 200 kilometrų nuo 
Karako miesto. Iš anksto jau bu
vo nustatyta “spaudos kūdikio” 
krikšto data. Krikšto tėvais bu
vo pakviesti gydytojas Povilas 
Dambrava —- buvęs Karako L. 
Bendruomenės pirmininkas, ir 
Karako visuomenininko inž. 
Broniaus Deveikio žmona Nina. 
Gydytojas Povilas Dambrava ta 
proga pareiškė: jei nori būti ge
ru venecueliečiu, pirmoje eilė
je būki geru lietuviu, šiandie
ną matome, kad po 30 metų/gy
venimo Venecueloje dar yra ge
rų lietuvių, kurie mielu noru 
prisimena išeiviškas dienas. 
Tuo parodėme, kad ir mes tu
rime savus skirtingus bruožus, 
neprastesnius už kitus, ir kad 

nėra reikalo mums save laikyti 
žemesniais.

Būkime dėkingi šio numerio 
redaktoriui ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie šio nume
rio paruošimo, mecenatams, ku
rie prisidėjo prie jo išleidimo, 
straipsnių autoriams, pavaizda
vusiems mūsų praeities gyveni
mą.

Pasibaigus oficialiai “spaudos 
kūdikio” krikšto programai, 
krikšto tėvas gydytojas Povilas 
Dambrava parūpino dėžę šam
pano, krikšto motina Nina De
veikienė skaniai paruošė ir pa
aukojo užkandžius. Visi svečiai 
pakelta nuotaika gėrėjosi nau
ja “Gaire”, kuri tebūnie kelro
džiu ir ateitin.

Venecuelos lietuvių veikėjai. Iš kai
rės: dabartinis VLB pirm. J. KUKA
NAUZA, lietuvių bičiulis (vidury
je), buvęs VLB pirm. inž. V. VENC
KUS

Bostono vyrų sekstetas su savo vadovu JULIUMI GAIDELIU ir soliste ANITA PAKALNIŠKYTE, sėkmingai kon
certavę Šv. Kazimiero parapijos surengtoje Lietuvių Dienoje Los Angeles mieste Nuotr. L. Kanto

Londonas įspūdingai paminė
jo sovietų invazijos Čekoslova- 
kijon dešimtmetį. Organizacija 
“Aid to the Church in Need” 
surengė pačiame Londono 
centre (Kankinių šventovėje) 
24 valandų budėjimą (adoraci
ją). Jis buvo pradėtas rugpjūčio 
19 d. ir baigtas 20 d. rytą. Bu
vo meldžiamasi už Čekoslovaki
jos persekiojamus tikinčiuosius. 
Šis budėjimas buvo gau
siai lankomas Londone gyve
nančių etninių grupių bei Ang- 
lijon atvykusių turistų. Prie 
šventovės altoriaus buvo padė
tos gyvų gėlių puokštės suside
ginusio Jono Palacho garbei.

Rugpjūčio 20, sekmadienį po 
pietų, buvo surengtos dvi skir
tingos demonstracijos invazijai 
paminėti. Pirmoji ir didžiausia 
buvo jaunųjų konservatorių. Ji 
prasidėjo nuo Hyde Parko ir žy
giavo iki Trafalgar Square. Šio
je demonstracijoje dalyvavo ir 
etninės grupės, tautiniais dra
bužiais apsirengęs jaunimas, 
tautinės vėliavos, plakatai. Lie
tuviai čia pasirodė nekaip — 
nebuvo žmonių, apsirengusių 
tautiniais drabužiais, nebuvo 
plakato, skelbiančio, kad čia lie
tuviai, o iš nešamos vėliavos 
tikriausiai niekas nesuprato, 
kad esama lietuvių. Buvo neša
mi tik maži plakatai, reikalaują 
laisvės Nijolei Sadūnaitei ir 
Viktorui Petkui. Jų įrašai buvo 
tokie smulkūs, kad ant šaligat
vio stovėdamas n e g a 1 ė j ai iš
skaityti. Pats blogiausias daly
kas — plakatai buvo pagražinti

“Tėvynė pavojuje.,, aš einu...”
Su Vyčio kryžiaus savanoriu atsisveikinus

Mūsų jaunimas, o kartais ir 
senimas, skundžiasi, esą lietu
viai neturi didvyrių ir neparo
do reikiamo heroizmo, kuris 
jiems kelrodžiu šviestų. Tikru
moje lietuviai nestigo didvyrių 
senovėje, nestigo antrojo pasau
linio karo metu, nestinga jų nė 
dabartinėje Lietuvoje. Lietuva 
— didvyrių žemė nėra vien tuš
ti himno žodžiai. Pasiaukojusių 
didvyrių dėka kartų kartos Lie
tuvoje galėjo naudotis laisve. 
Vienas tokių laisvės kovų daly
vis neseniai palaidotas Londo
ne, Šv. Petro kapinėse. Tai nar
sus savanoris, Vyčio kryžiaus ka
valierius Petras Dragūnevičius, 
79 m. amžiaus, iš profesijos — 
girininkas. Jis buvo narys pla
čios Dragūnevičių giminės, ži
nomos savo tyru patriotizmu. 
Kai priešai draskė ant savo ko
jų benorinčią atsistoti Lietuvą, 
ne vienas šios šeimos brolių ne
liko abejingas. .Velionis ištarė 
prasmingus žodžius: “Tėvynė 
pavojuje. . . aš einu”. Tai buvo 
visų brolių pagrindinė mintis. 
Jie visai nesvarstė, ar jie ką 
nors už tai kada nors gaus, ar 
be jų dar kas nors eis ir pan. 
“Nesvarbu visa kita, svarbu tik 
du dalykai: tėvynė yra pavoju
je ir ... aš einu!” Nors jie ir 
nebuvo patys pirmieji savano
riai, bet visdėlto buvo tarp tų, 
kurie pasiūlė savo patarnavimą 
tėvynei pačioje pradžioje. Trys 
broliai Užregistruoti savanoriais, 
o ketvirtas nebuvo priimtas, nes 
ginklo tarnybai buvo dar per- 
jaunas. Rusų kariuomenės kari
ninkas Kazys, vėliau nepriklau
somos Lietuvos majoras, bata- 
lijono vadas, seniai miręs. Jur
gis — vėliau nepr. Lietuvos ka-, 
pitonas, gyvenąs JAV-se. Velio
nis Petras — Vyčio kryžiaus ka
valierius, maždaug dvejus me
tus dalyvavęs kautynėse už Lie
tuvos laisvę. Prie Panevėžio jis 

tautinėmis spalvomis, kurios 
buvo atvirkščios (raudona spal
va viršuje). Tik prie Trafalgaro 
Square atsirado dvi moterys su 
tautiniais drabužiais. Iš viso lie
tuvių toje demonstracijoje da
lyvavo tik 13.

Be etninių grupių kalbėtojų, 
kalbas pasakė buvusieji konser
vatorių valdžios ininisteriai — 
Sir Keith Joseph, Peter Wal
ker, MBE, dr. Rhodes Boyson, 
MP, Vladimiras Bukowskis ir 
kiti. Demonstracijoje dalyvavo 
apie 5000 žmonių, neskaitant 
turistų, kurie tik stebėjo iš ša
lies.

Po demonstracijos čekoslo- 
vakų namuose buvo atidengtas 
paminklas Jonui Palachui. Kai
myniniame vienuolyne buvo 
rodomas filmas “Kaina už taiką 
ir laisvę”.

Vakare Hammersnute Palais 
įvyko “Laisvės Festivalis”, kur 
programą atliko “Lulu” ir kiti 
aktoriai.

Be minėtos konservatorių de
monstracijos, D. Britanijos kai
rieji surengė demonstracijas, 
protestuojančias prieš sovietų 
kariuomenės buvimą Čekoslo
vakijoje. Demonstracijos buvo 
pavadintos “Eastern Europe So
lidarity Campaign”, šios de
monstracijos nebuvo gausios, 
bet visdėlto reikšmingos, nes 
socialistai pasisakė prieš komu
nistus.

Konservativiškoji demonstra
cija buvo rodoma televizijos in
formacinės programos metu. Ją 
taipgi paminėjo pirmadienio 
laikraščiai. S. K.

buvo sužeistas ir už narsumą ap
dovanotas Vyčio kryžiumi su 
kardais.

Didelis būrys Londono ii’ apy
linkės tautiečių atvyko atiduoti 
paskutinės pagarbos patriotui 
lietuviui. Laidotuvių namuose 
tarp gausių gėlių buvo ir Vyčio 
kryžius, padarytas iš žiedų. Tai 
dukrų ir sūnaus tėvo patriotiz
mui pagerbti atsisveikinimo žy
muo. Prieš keliolika metų lais
vajame pasaulyje dar buvo apie 
100 Vyčio kryžiaus ir V. K. or
dino kavalierių.

Jau kelerius metus velionis 
buvo iš dalies paralyžuotas, ta
čiau iki pat paskutinių dienų jis 
nepaprastai sielojosi lietuviško
mis problemomis, ypač tomis, 
kurios liečia jaunimo lietuvišku
mą ir Lietuvos laisvinimą. Jo vi
si vaikaičiai (anūkai) gana ge
rai kalba lietuviškai. Tai ne tik 
tėvų, bet ir senelio nuopelnas! 
Jis jiems primindavo: • “Vaikai, 
kalbėkite lietuviškai! Nepamirš
kite, kad esate atžalos Dragūne
vičių giminės! . .” Ir vaikaičiai 
sunkiai išgyveno jo netekimą 
bei padarė jam paskutinį patar
navimą, būdami jo karsto nešė
jais. Klebonas kun J. Staškus, 
atliko laidotuvių apeigas.

Tegul Augščiausias jam atly
gina už tą didį pasiaukojimą tė
vynės ir brolių bei sesių laisvės 
labui. D. E.

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).
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Iš okupuotos Lietuvos po 34 nesimatymo metų atvyko pas žmonų į Čikagą 
A. Skopas. Iš kairės: BALFo pirm. M. Rudienė, p. Skopienė, A. Skopas Či
kagos aerodrome

® PAVERGTOJE TEVfflEJE

® LIETUVIAI PASAULYJE

BOMBA NERYJE
Ekskavatorininkas Bronius Laba

nauskas, žemkase lygindamas Ne
ries šlaitą prie Vilniaus pedagoginio 
instituto per Nerį statomam tiltui, 
užgriebė 250 kg bombą. Atsiųstieji 
kariškiai nustatė, kad ši nesprogusi 
bomba prieš geras tris dešimtis me
tų Nerin buvo išmesta iš vokiečių 
bombonešio. Detonatorius buvo pui
kiai išsilaikęs. Bomba galėjo sprog
ti kiekvienu metu. Ji buvo laimingai 
išvežta užmiestin ir ten susprogdin
ta. Naujajame Vilniaus Baltupio ra
jone statybininkai aptiko prieštan
kinę miną, kuri taip pat laimingai 
buvo likviduota. Šia proga ekskava
torininkas B. Labanauskas pasakoja, 
kad Lakių rajone jam teko susidur
ti su daugeliu patrankų sviedinių, o 
vienoje kūdroje buvo rastas visas jų 
sunkvežimis. Vienas jo bičiulis trak
torininkas ten užvažiavo ant minos. 
Sprogimas pusiau perskėlė trakto
rių, bet nesužeidė traktorininko.

ANČIŲ MEDŽIOKLE
Rugpjūčio 12 d. Lietuvoje prasi

dėjo laukinių ančių, perkūno oželių, 
laukių, slankių ir jerubių medžioklė, 
truksianti iki lapkričio 19 d. Vien 
tik ančių šiemet leidžiama sumedžio
ti 15% visų šių paukščių, t.y. apie 
21.000. “Valstiečių Laikraščio” rug
pjūčio 15 d. laidoje rašoma: “Kiek
vienas medžiotojas vienos išvykos 
metu galės Įsidėti Į kuprinę po pen
kias anteles. Atskiri medžiotojų ko
lektyvai, atsižvelgdami į vietines są
lygas, šią normą gali sumažinti, nu
kelti vėlesniam laikui medžioklės se
zono pradžią, apriboti medžioklės 
dienų skaičių arba visai medžiokles 
nutraukti...”

ATEISTU ATSIMINIMAI
Lietuvos kraštotyrininkai kompar

tijos įsakymu vis labiau nukreipia
mi nuo senosios etnografinės me
džiagos. Praėjusį pavasarį jie turė
jo atlikti ateistinius tyrinėjimus, vi
soje Lietuvos teritorijoje užrašinėti 
ateistų atsiminimus, ši medžiaga 
perduota draugijos centro valdybai, 
o jos papildomas rinkimas bus tę
siamas sekančiais metais. Senajame 
Joniškėlio vienuolyno pastate, Pas
valio rajone, steigiamas visuomeni
nis šio rajono kraštotyros inuzėjus, 
kurio rūdiniai atspindės ne tik 
senąją liaudies buitį, bet ir komu
nizmui tarnaujančius įvykius, kol
chozinį ir kultūrinį rajono gyvenimą. 
Muzėjų padeda įrengti Lietuvos ate
izmo ir revoliucijos muzėjaus dar
buotojai iš Vilniaus. Kolchozų lėšo
mis ruošiamasi restauruoti vandens 
malūną prie Levens. Jame įsikurs 
Pasvalio rajono kultūros skyrius, 
čia rengsiantis pasitarimus, komu
nistines apeigas.

DVYLIKAMETIS VAGIS
“Valstiečių Laikraščio” korespon

dentas E. Baleišis rugpjūčio 22 d. 
laidoje prabilo apie pensininkų Al
donos ir Antano Jasinevičių sodybą 
Pakaunėje, Giraitės gyvenvietėje. 
Kaimynams ji primena muzėjų savo 
gausiomis skulptūromis, rečiausiais 
medžiais, krūmais, gausiomis gėlė
mis, baseiniukais su trykštančiais 
fontanais. Dėl jų netrūksta lankyto
jų. E. Baleišis toliau pasakoja: “. . . 
Šeimininko nenustebino mandagus 
dvylikametis berniokas, pasiprašęs iš 
arčiau pasižiūrėti žmonos lipdinių. 
Susižavėjęs vaiko žvilgsnis maloniai 
kuteno savimeilę — toks jaunas ir 
jau menu domisi. Staiga kieme sulo
jo šuo. Dar vienas svečias? Ir šeimi
ninkas išėjo minutėlei į kiemą. Grįž
damas atgal sutiko tarpduryje pasi
metusį, užantyje kažką suspaudusį 
vaiką. “Turiu skubėti, dėde, man la
bai reikia, atsiprašau”. Netrukus iš 
Kauno sugrįžo žmona ir tik tada pa
sigesta: ant stalo stovėjęs rankinu
kas su stambia pinigų suma (dau
giau kaip 500 rublių) tuščias. Kas 
tas vaikai? Iš kur jis? Kaimynams 
padedant pavyko nustatyti: tai Re

Du klausimai
laikraščio skaitytojui:
1. Ar surašėte savo testamentę?
2. Ar prisiminėte testamente

Kanados Lietuvių Fondę?

migijus Paškevičius iš gretimo Lin
kuvos kaimo. Iki gyvo kaulo savo ne
sibaigiančiu vagiliavimu įkyrėjęs 
kaimynams, pedagogams. Nekartą 
tėvai barti, bausti, svarstyti, kad ne- 
auklėja vaikų, bet visi pokalbiai — 
kaip žirniai į sieną. Ir ką padės, jei 
motina ne mažiau už vyrą geria, daž
nai pasiima tuos pinigus, kuriuos 
sūnui pasiseka “nudžiauti”. Jasinevi- 
čius — pas vaiko motiną. Lioji pra
dėjo aiškinti, kad pinigai bus grąžin
ti, vaikas nubaustas, tik kol kas ne
kelkite triukšmo. Patikėjo žmogus. 
Tuo tarpu motina, ilgai nedelsus!, 
nugabeno savo sūnelį į respublikinę 
N. Vilnios psichoneurologinę ligoni
nę, kur vaiką išlaikė gerus penkis 
mėnesius. . Gerokai pavėluota by
la buvo svarstoma Linkuvoje. Ka
dangi vaikas nepilnametis, Aldona ir 
Antanas Jasinevičiai tegalėjo reika
lauti, kad jo tėvai atlygintų padary
tą žalą. Bylą jiedu pralaimėjo dėl 
milicijos inspektoriaus R. Dobilo ne
apdairumo — trūko įrodymų, nors 
R. Paškevičius vagystę buvo prisipa
žinęs ir jam, ir visai savo mokyklos 
klasei. šį prisipažinimą jis atšaukė 
teisme. Vagystė liko neįrodyta. To
kį sprendimą, nuskriaudusį pensi
ninkus, "patvirtino ir augščiausiojo 
teismo prezidiumas.

RESTAURUOJA PILI
Biržuose restauruojama Radvilų 

XVII š. pabaigoje pastatyta pilis, 
gynusi šiaurines Lietuvos sienas 
nuo priešų. Ligi šių dienų išliko da
lis pilies sienų, apsaugai tarnavusių 
pylimų ir vandens griovių. Pilies 
vartų tiltas buvo atstatytas prieš aš
tuonerius metus. Restauracijos pro
jektą, pasirūpindami pirmykšte pi
lies išvaizda, paruošė Lietuvos pa
minklų konservavimo instituto archi
tektai V. Dvariškis ir E. Purlys. At
naujintoji pilis turės trijų augštų 
bokštus, jos vidurinioji dalis bus 
dviaugštė. Rūsyje žadama įrengti sa
les parodoms, knygrišyklą, patalpas 
knygų mainų fondui, drabužinę, bu
fetą, pagalbinės paskirties kamba
rius. Čia įsikurs rajoninė Biržų bib
lioteka ir kraštotyros muzėjus. Lia 
proga pranešama, kad Rokiškyje at
naujinami grafo Tiškevičiaus rūmai, 
Joniškėlyje — dvarininko Karpio rū
mai. Įvairių architektūros paminklų 
atstatymo bei atnaujinimo darbai 
pradedami Pakruojo, Utenos bei ki
tuose rajonuose.

NAUJIEJI VADOVĖLIAI
Bendrojo lavinimo mokykloms 

“Lviesa” šiemet išleido šimto pava
dinimų vadovėlius bendru 2,8 mili
jono egzempliorių tiražu. Spaudoje 
minimi pirmą kartą išleisti vadovė
liai: M. Jučo ir V. Merkio “Lietuvos 
TSR istorija” VII-IX klasių moks
leiviams, A. Ivanausko “Lietuvos 
TSR geografija” septintokams ir 
aštuntokams, A. Matučio ir A. Sta- 
bingio “Lietuvos istorijos skaitiniai” 
ketvirtokams. B. Dobrovolskis su ki
tais autoriais paruošė lietuvių kal
bos vadovėlį penktokams, B. Balčy
tis — matematikos vadovėlį pirmo
kams, S. Kadžiulytė ir E. Narbutas 
— prancūzų kalbos vadovėlį dešim
tokams. Įvairių klasių programoms 
yra skiriami verstiniai zoologijos, 
braižybos, geometrijos, fizikos bei 
kitų dalykų vadovėliai, žemės ūkio 
technikumų moksleiviams vadovė
lius leidžia “Mokslo” leidykla. Liems 
mokslo metams autorių kolektyvas 
paruošė “Žemės ūkio mechanizavi- 
mą ir elektrifikavimą”, V. Baltrus- 
konis “Darbo apsaugą ir priešgaisri
nę saugumo techniką”, J. Vaitkus 
'“Veterinarinę sanitarinę eksperti
zę”. Linos vadovėlius papildo žemės 
ūkio ministerijos metodinio kabine
to išleisti konspektai, skirti geologi
jai ir hidrogeologijai, statybinių ir 
melioracinių mašinų eksploatavimui, 
laboratoriniams traktorių ir automa
šinų darbams.

V. Kst.

Scott Park mokyklos auditorijoje, 
1055 King St. E., HAMILTONE, 
spalio 1, sekmadienį, 4 vai. po pietų, rengiamas DUETINIS
iCojteięAS=

Ginos Capkauskienės ir Rimo Strimaičio 
Solistams akompanuos muzikas Jonas Govėdas.

BILIETAI — $4, pensininkams ir studentams — $2. Jie gaunami sekmadieniais po pamaldų Jaunimo 
Centro salėj ir prieš koncertą prie įėjimo. Maloniai kviečiame visus dalyvauti šiame neeiliniame koncerte.

Rengėjai — "Aidas" ir rėmėjų komitetas

g HAMILTON
LIETUVIU ORGANIZACIJŲ su

sirinkime rugpjūčio 23 d. nutarta pa
minėti prel. dr. J. Tadarausko 40 
metų kunigystės bei 30 metų darbo 
AV parapijoje sukaktį š.m. spalio 
22 d. Tam tikslui išrinktas komite
tas, kuris pareigomis pasiskirstė: 
pirm. K. Mileris (lituanistinė mo
kykla), vicepirmininkai — M. Gu-

Palm Beach, Florida
LIETUVIŲ BENDRUOMENES MĖ

NUO. JAV LB Palm Beach apylin
kės valdyba, įvertindama labai pa
sunkėjusią spaudos finansinę padė
tį, paskyrė paramą po $25 “T. Žibu
riams”, “Draugui”, “Darbininkui” ir 
“Dirvai”. Apylinkės valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką šiai spaudai už 
jos patarnavimus, spausdinant ir šios 
apylinkės įvairią informaciją. Taip 
pat apylinkės valdyba planuoja ar
timiausiu laiku telkti lėšas švietimo 
ir kultūros reikalams.

NAUJŲ METU SUTIKIMAS. Apy
linkės valdyba jau anksčiau buvo 
nutarus rengti 1979 m. sutikimą. Va
saros metu ji pagamino gražius kvie
timus, kuriuose įrašyta, kad LB 
Palm Beach apylinkės valdybos ruo
šiamas N. Metų sutikimas įvyks 
gruodžio 31 d., 9 v.v., puikioje “Co
lonnades” viešbučio balių salėje, 
Singer Island, apie 5 mylias į pie
tus nuo Juno Beach. Bus puiki va
karienė, šampanas. Veiks ir baras, o 
šokiams gros Čikagoje labai pagar
sėjęs “Vyčio” orkestras, vadovauja
mas Jono Šalnos. Jo tėvai dr. Jonas 
ir sol. Janina Šalnos Juno Beach 
yra nusipirkę butą viename iš gra
žiausių daugiabučių pastatų. Jie čia 
atvyksta praleisti žiemos. Taip pat 
čia turi nusipirkę butus dr. Antanas 
ir Birutė Ciuriai, dr. Avižonis, dr. 
Jauniškienė, dr. Domijonaitis, dr. 
Giniotienė, daktarė Balukienė, 
Vladas ir Uršulė Civinskai, buvę 
“Terros” savininkai, ir kt. Žiemos 
meto atostogautojai moteliuose jau 
dabar užsako kambarius. Visiems, 
kurių turi adresus, valdyba siunčia 
N. Metų kvietimus. Visi tie, kurie 
negaus kvietimų, maloniai prašomi 
kreiptis dėl rezervacijų į betkurį 
valdybos narį. Liuo metu valdybą su
daro: pirm. Zigmas Strazdas, vice
pirmininkai — Aldona Biliūnienė, 
Albina Jakubauskienė, Povilas Mik
šys, sekr. Alfonsas Pilipavičius, ižd. 
Adolfas Šalkauskas, kartotekos vedė
ja Liucija Petrikonienė. Telefonai:
pirm. Strazdo 305-626-7406, sekr. Pi
lipavičiaus 305-626-0128.

DAIL. PETR1KONIO TAPYBOS 
KURSAI. Spalio mėnesį prasidės 
dail. Antano Petrikonio tapybos kur
sai. Norintieji šiuos kursus lankyti 
prašomi kreipti į Juno Art Gallery 
tel. 305-626-2293.

PALM BEACII LIETUVIŲ bažny
tinis komitetas, kurį sudaro pirm. 
Vytautas Biliūnas, Paulina Balčiū
nienė ir Elena Mikšienė, yra atsista
tydinęs. Naujas komitetas bus ren
kamas, o gal tas pats perrenkamas 
spalio 1, sekmadienį, tuoj po lietu
viškų pamaldų Lv. Pauliaus parapijos 

Londono en.|S^ šios trijulės “Vasaros garsai”? Ji dalyvaus spaudos baliaus programoje š.m. spalio 7, šeštadienį, 
i.onuone, Ontario. Dalyvaus ir kiti meniniai vienetai Nuotr. O. Burzdžiaus

dinskas (KLB Hamiltono apyl. val
dyba) ir P. Masys (par. komit.), 
sekr. K. Baronas (sporto klubas “Ko
vas), ižd. K. Meškauskas (par. komi
tetas), meninės dalies vad. G. 
Breichmanienė (“Gyvataras”), poky
lio vad. G. Kažemėkienė (katal. mo
terys).

Iškilmė bus pradėta 4 v.p.p. šv. 
Mišiomis AV parapijos šventovėje, o 
pokylis — 5 v.p.p. Jaunimo Centre. 
Meninę programos dalį atliks Ha
miltono mergaičių choras “Aidas”, 
dramos teatras “Aukuras”, tautinių 
šokių grupė “Gyvataras” ir sol. Ro
ma Mastienė iš Čikagos. Kvietimai 
iš anksto gaunami po pamaldų para
pijos salėje arba pas ižd. K. Meš
kauską, 225 W. 2 St., Hamilton, Ont. 
L9C 3G3. Tel. 385-1803. Kvietimų 
kaina porai $25, vienam asmeniui 
$15, studentams $10. Sveikinimus 
raštu prašoma siųsti sekr. K. Ba
ronui, 35 Weir St. N., Hamilton, Ont. 
L8H 5E7. K. B.

PRIZINIS ŠAUDYMAS įvyks 
rugsėjo 16 ir 17 d. d. Visi DLK Al
girdo šaulių kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti. Vieta: medžiotojų klu
bo šaudykla. Laikas: 9 v. r. — 5 v. 
p. p. Kuopos valdyba

VESTUVES. Liepos 8 d. Hamiltone, 
Rifle Range, Aleksas Vilčinskas iš 
Britanijos Londono susituokė su ha- 
miltoniete latvaite Mara Ezerkalns. 
Jaunąją porą palaimino latvių even- 
gelikų kunigas. Po vestuvių apeigų 
įvyko jaukios vaišės Ezerkans sode 
prie labai gražių gėlynų. Vaišėse 
dalyvavo per 100 asmenų. Gražų bū
relį sudarė lietuviai — iš Toronto 
PLJS pirm. Gabija Juozapavičiūtė, 
iš Anglijos Stasys Kasparas ir bu
vusieji Alekso Vilčinsko draugai iš 
JAV, kai Aleksas Vilčinskas gyve
no Los Angeles.

Jaunavedžiai apsigyveno Britani
jos Londone. Aleksas Vilčinskas yra 
VI jaunimo kongreso rengėjų komi
teto narys. Kiek anksčiau Vokieti
joje Andrius Smitas, to paties ko
miteto pirmininkas, vedė M. Damb- 
riūnaitę.

Jaunosios M. Vilčinskaitės sesutė 
yra ištekėjusi už dail Albino Vit
kausko Britanijos Londone. Rūta 
Vitkauskienė gražiai kalba lietuviš
kai. Gyvendama Britanijos Londone, 
talkino Lietuvių Namuose, buvo “Ni
dos” spaustuvės linotipininke. Dabar 
apsigyveno Etobicoke, Toronte. S. K.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas *np 4 T V i"
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 1

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 val.z šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

Penktosios lietuvių dainų šventės 
pranešėja RASA LUKOSEVICIŪTĖ, 
talkinusi IRENAI MEIKLEJOHN 
antroje programos dalyje

Nuotr. A. Dudaravičiaus

St. Catharines, Ont.
ARTĖJAME prie naujos apylin

kės valdybos rinkimų. Reikia pasi
džiaugti, kad per tiek metų mūsų 
maža bendruomenė kas metai leng
viau ar sunkiau išsirinkdavo valdy
bas. Tad reikia tikėtis, kad neužkliū- 
sime ir šiemet, nes narių skaičius ne 
tik nėra sumažėjęs, bet dargi padi
dėjęs. Prisidėjo iš kitur atvykę pa
tyrę veikėjai. Dabar jau visų parei
ga prisidėti prie lietuvybės gyvavi
mo šioje apylinkėje. Nelaukime ra
ginimų nei maldavimų — apsi
spręskime atlikti savo lietuvišką pa
reigą ir savo bendruomenei, ir mūsų 
visų tėvynei Lietuvai.

NAUJAS VYSKUPAS. Dėl ne
sveikatos pasitraukė iš pareigų čia 
beveik 20 metų išbuvęs vyskupas T. 
McCarthy. Jo vieton rugpjūčio 30 
d. buvo įvesdintas į pareigas naujas 
vyskupas Thomas Fulton. Įvesdino 
Toronto arkivyskupas G. Emmett 
Carter, dalyvaujant katedroje dau
gybei kunigų. Katedra buvo pilnu
tėlė įvairių tautybių žmonių, nes ofi
cialiai tautybėms atstovavo 15 atsto
vų tautiniuose drabužiuose. Jų tar
pe buvo ir lietuvių. Turbūt dėl gra
žiausių drabužių viena lietuvė pate
ko į centrą nuotraukos, atspausdin
tos “Standarte”.

. Vyskupas Thomas Fulton buvo 
Toronto arkivyskupijoje ir yra ge
rai susipažinęs su to miesto lietuvių 
gyvenimu. St. Catharines vyskupi
joje jis vadovaus 100.000 katalikų.

Kor.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 
term, depozitus 3 
pensijų fondas

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 10% 
nekiln. turto pask. . 93/a %

73/4% 
m. Q3/a % 
m. 9 Va %

JA Valstybės
TAUTINIŲ GRUPIŲ IR JAV VI

SUOMENĖS ATSTOVŲ konferenci
ją krašto apsaugos klausimais Bal
tuose Rūmuose rugpjūčio 23 d. su
rengė viceprez. AV. Mondale. Daly
vių eilėse buvo prez. J. Carterio 
valstybės saugumo patarėjas dr. Z. 
Brezinskis, krašto apsaugos sekr. dr. 
II. Brown. Lietuviams šioje konfe
rencijoje atstovavo: naujasis PLB 
valdybos pirm. V. Kamantas, JAV 
LB visuomeninių reikalų pirm. Auš
ra Zerr, vicepirm. B. Raugas, ryši
ninkas A. Gureckas, LB Vašingtono 
apylinkės pirm. dr. S. Naujokaitis, 
"Darbininko” red. kun. dr. K. Buč
inys, OFM, ir Ohio lietuvių demok
ratų pirm. J. Nasvytis. Po konferen
cijos įvykusiose vaišėse jie turėjo 
progą pasikalbėti su kaikuriais Bal
tųjų Rūmų pareigūnais, priminti 
jiems V. Petkų bei kitus sovietų nu
teistus lietuvius, paprašyti, kad prez. 
J. Carteris padarytų specialų pareiš
kimą Pabaltijo reikalu.

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS 
įvyks rugsėjo 20-21 d. d. Providence 
mieste, R. L, “Marion Inn” viešbuty
je. Jis bus pradėtas vietinio vysku
po žodžiu, kun. A. Saulaičio, SJ, ir 
seselės O. Mikailaitės paskaitomis. 
Vakarines vaišes surengs Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. V. 
Martinkus. Sekančią dieną bus kon- 
celebruojamos Mišios šios parapijos 
šventovėje. Po pamaldų kun. K. Pu- 
gevičius skaitys paskaitą apie “LK 
Bažnyčios Kroniką”. Bus aptarti 
įvairūs reikalai, išrinkta nauja val
dyba.

VAŠINGTONO “AMNESTY IN
TERNATIONAL” SKYRIUS globo
ja keturis už politiką ar religiją ka
linamus asmenis. Tarp jų yra ir šio 
skyriaus globai pavesta Nijolė Sadū- 
naitė. Už gautą siuntinį ji atsiuntė 
padėkos laišką, rašytą gegužės mėne
sį. Padėkojusi už amerikiečių rūpes
tį, ji pabrėžia, kad materialiniu po
žiūriu jai nieko netrūksta. Labiau
siai laukiama parama yra malda, už 
kurią ji visiem žada būti amžinai dė
kinga.

TRADICINE LIETUVIŲ DIENĄ 
su dainomis, tautiniais šokiais, tau
todailės paroda ir sporto žaidynėmis 
rugsėjo 17 d. rengia LB Bostono 
apygardos valdyba. Ji įvyks Mairo
nio parke, Shrewsburyje prie VVor- 
cesterio. Visi kviečiami dalyvauti.

BOSTONE DAŽNAI SUSITINKA 
trys Lietuvos sporto veteranai — 
Paulina Kalvaitienė, Juozas Vinča ir 
Kazys Merkis. 1928 m. jie dalyvavo 
Amsterdame įvykusioje pasaulinėje 
olimpiadoje. P. Kalvaitienė varžėsi 
bėgime, J. Vinča ir K. Merkis — 
bokse. Nė vienam jų tada nepavyko 
laimėti olimpinių medalių, bet buvo . 
gera proga pasimokyti. Nuo jų daly
vavimo toje olimpiadoje šiemet su
kako 50 metų.

Argentina
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR

GENTINOJE savo veiklos 64 me
tų sukaktį paminėjo net trimis ren
giniais. Liepos 8 d. Buenos Aires 
Aušros Vartų parapijoj iškilmingas 
Mišias už mirusius SLA narius at
našavo kun. A. Steigvilas, giedant 
Šv. Cecilijos chorui. Dėl didelio lie
taus daug kas negalėjo atvykti į pa
maldas, teko atsisakyti vainiko pa
dėjimo prie lietuviško kryžiaus pa
rapijos sodelyje. Liepos 9 d. įvyko 
oficialioji minėjimo dalis SLA pa
talpose, kurion atvyko ir gausus bū
rys mindaugiečių iš Berisso. Lietu
viškų bei ispaniškų dainų padaina
vo berissietė sol. Adriana Jocytė, 
kelis tautinius šokius pašoko Min
daugo Draugijos šokėjai, vadovauja
mi N. Sevenytės. Programą daino
mis papildė vietinis SLA merginų 
ansamblis “žibutės”, paruoštas dr. 
J. Simanausko. Programoje taipgi 
dalyvavo ir naujasis SLA mažųjų an
samblis, kurio nariai yra 3-10 metų 
amžiaus. Ansambliui vadovauja I. Si- 
manauskienė ir C. Mičiūdaitė. An
sambliečiai yra suskirstyti į tris ma
žųjų, viduriniųjų ir didesniųjų gru
pes. Jie ne tik šoka, bet ir dainuo
ja daineles. Tarp oficialių sveikin
tojų buvo ir torontietis dr. Rimas 
Petrauskas, kalbėjęs Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos vardu, pa
teikęs informacijų apie sekančiais 
metais Europoje įvyksiantį IV jau
nimo kongresą. Šiuo klausimu jis 
specialų pranešimą padarė ir Bue
nos Aires lietuvių jaunimui atskira
me susirinkime. SLA šventė užbaig
ta liepos 22 d. metine vakariene. Jos 
metu SLA pirm. R. Stalioraitis su
pažindino dalyvius su sportininke 
Estela Kliaugaite, ką tik grįžusia iš 
sportinių žaidynių Toronte, kuriose 
ji laimėjo tris medalius.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIŲ tauti

nių šokių grupė “Ąžuolynas”, vado
vaujama dr. A. Stanevičiaus, links
mu subatvakariu liepos 15 d. Lietu
vių Kultūros Draugijos salėje pami
nėjo savo veiklos dešimtmetį. Prog
ramoje dalyvavo ir kitų tautinių 
grupių ansambliai. Ąžuolyniečiai ne- 
tiukus susilauks naujų puošnių tau
tinių drabužių, kuriuos parūpins au
dimo technikas Vytautas Dorelis su 
talkininkais. Club de Leones sureng
toje folklorinėje šventėje “Ąžuoly
nas” šoko “Malūną”, “Iškilmingąjį 
trejinį” ir “Rezginėlę”, susilaukda
mas šilto urugvajiečių įvertinimo, 
šventėje taipgi dalyvavo vokiečių, 
ispanų, vengrų bei kitų tautinių gru

pių vienetai. Rugpjūčio 20 d. Monte
video lietuviai surengė išleistuves 
“Ąžuolyno” šokėjams, kuriuos gast
rolių buvo pakvietęs Argentinos Lie
tuvių Centras Buenos Aires mieste. 
Ąžuolyniečiai atliko šiai išvykai pa
ruoštą programą.

Australija
DEŠIMTĄJĄ ŽIEMOS SPORTO 

šventę Viktorijoje, Bullerio kalnuo
se, rugpjūčio 4-6 d. d. surengė Mel
burno slidininkų klubas “Neringa”. 
Iš jo, Kanberos “Vilko” ir Sydnė- 
jaus “Kovo” klubų dalyvavo 35 slidi
ninkai. Buvo varžomasi slalome ir 
didžiajame slalome. Geriausio slidi
ninko vardą išsikovojo kanberietis 
N. Pilka. Komandiniu požiūriu stip
riausi buvo Melburno “Neringos” at
stovai. Jiems teko pereinamoji P. 
Pilkos vardo ALF Auklėjimo Sąjun
gos taurė. Šventė užbaigta vakaru 
"Neringos” klubo patalpose. Koman
doms įteikti žymenys, pirmų ir ant
rų vietų laimėtojams — medaliai. 
Sportininkus pasveikino “Neringos” 
pirm. A. Staugaitis. Trumpą žodį ta
rė ALFA Sąjungos atstovas V. Bin
kis. Sekančią žiemos sporto šventę 
surengs Kanberos “Vilko” klubas. 
Nutarta pakeisti kaikurias varžybų 
taisykles, prisitaikant prie tarptau
tinių.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NAS Sydnėjuje, prasidėsiančias š. 
m. gruodžio 26 d., papildys 29-ji 
sporto šventė, kurią organizuoja 
Australijos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo Sąjunga. Sportininkai regis
truojami iki gruodžio 1 d. Į sporti
nes žaidynes yra įtrauktas krepšinis 
vyrams, moterims, jauniams berniu
kams ir mergaitėms, tinklinis vy
rams, moterims ir mišrioms koman
doms, vyrų ir moterų lauko bei sta
lo tenisas, šachmatai, vyrų ir mote
rų golfas.

TEISININKAS EMILIJONAS 
KOLAKAUSKAS Sydnėjuje atšven
tė deimantinę savo amžiaus sukaktį. 
Teisių fakultetą jis yra baigęs Kau
no universitete, dirbęs teisiniu pata
rėju “Lietūkyje”, Taupomosiose ka
sose. Sydnėjuje pasižymėjo visuome
nine veikla, darbu ALB krašto val
dyboje, rūpinosi Sydnėjaus Lietu
vių Klubo įsteigimu bei įteisinimu 
valdžios įstaigose. Klubas jį yra iš
rinkęs pirmuoju savo garbės nariu.

A. a. ANTANAS BERNOTAS mi
rė rugpjūčio 13 d. Sydnėjuje. Velio
nis buvo gimęs 1900 m. neturtingo 
Žemaitijos ūkininko šeimoje. Kaune 
įsijungė į organizuojamą nepriklau
somos Lietuvos geležinkelį, tapda
mas pirmuoju mašinistu-mechaniku. 
Pokaryje Dillingeno DP stovykloje 
suorganizavo šoferių kursus, kurių 
dėka net 200 lietuvių įsigijo vokiš
kus leidimus automobiliams vairuo
ti. Laidotuvių apeigas atliko kun. P. 
Butkus. Giliame skausme velionis 
paliko žmoną Mariją, dukras Filo
meną, Aldoną, sūnus Vytautą, Egi
dijų, Aleksą ir jų šeimas.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMUO

SE lankėsi du Izraelio piliečiai — 
Valerijus Tokeris su savo žmona Ra
ja Kleinaite. Izraeliu jie atvyko 
prieš penkerius metus iš sovietų 
okupuotos Lietuvos. Abu yra gimę 
Lietuvoje pokario metais, gražiai 
kalba lietuviškai. R. Tokerienė yra 
baigusi studijas Kauno politechni
kos institute, V. Tokeris — architek- 
tūros studijas Vilniuje. Jiedu papa
sakojo apie dabartines savo gyveni
mo sąlygas Izraelyje, jiems neįpras
tą klimatą.

Vokietija
HAMBURGIETIS KUN. VACLO

VAS ŠARKA du kartus specialiais 
laiškais kreipėsi į sovietų komparti
jos vadą L. Brežnevą, klausdamas jį, 
ar jam yra žinomi religiniai bei ki
ti varžtai Lietuvoje. Trečiąjį savo 
laišką kun. V .Šarka parašė š.m. ge
gužės 1 d., kai L. Brežnevas viešė
jo Bonnoje. Laiško kopijos buvo 
pasiųstos V. Vokietijos kancleriui H. 
Schmidtui, Sovietų Sąjungos amba
sadai, vokiečiams politikams, vokie
čių spaudai. Savo laišku kun. V. 
šarka reikalauja žodžio ir spaudos 
laisvės Lietuvos katalikams, leidimo 
švęsti visas religines šventes, grąžin
ti į pareigas vysk. J. Steponavičių ir 
vysk. V. Sladkevičių, išlaisvinti nu
teistus politinius kalinius, grąžinti 
ateizmo muzėjumi išniekintą Šv. Ka
zimiero šventovę Vilniuje kulto rei
kalams, panaikinti muitą dovanų 
siuntiniams iš užsienio, leisti užsie
nio lietuviams be jokių suvaržymų 
lankytis Lietuvoje, o Lietuvos an
sambliams — V. Vokietijoje bei ki
tose šalyse. Atrodo, kancleris H. 
Schmidtas, kun. V. Šarkos prašo
mas, šį laišką perdavė pačiam L. 
Brežnevui, nes šį kartą buvo susi
laukta netikėtos reakcijos iš Sovietų 
Sąjungos ambasados. Pats ambasado
rius V. A. Koptelcevas paskambino 
kun. V. šarkai telefonu ir pasiūlė 
vizą trijų mėnesių viešnagei Lietu
voje, kad jis turėtų progos susipa
žinti su ten pasiektais laimėjimais. 
Kun. V. šarka vizą sutiko priimti 
tik tokiu atveju, jeigu tokios vizos 
būtų duodamos visiems užsienio lie
tuviams, kurių viešnagė dabar yra 
ribojama penkiomis paromis Vilniu
je su apsilankymu Kaune. Tokio 
kun. V. šarkos prašymo ambasado
rius V. A. Koptelcevas negalėjo pa
tenkinti.



Tylus lietuvių bičiulis

Dailininkės DANGUOLĖ JURGUTIENĖ ir RINGAILĖ ZOTOVIENĖ prie savo kūrinių. Jų paroda rengiama 
Detroite šių metų spalio 21-22 dienomis Nuotr. Algio Stašaičio, jn.

Nėra rakto i abstraktą Dail. Dagys
Šiame laikraštyje išspausdin

tame straipsnyje “Jieškom rak
to į abstraktą” A. Kalnius mano, 
kad PLD proga rengtosios meno 
parodos organizatoriai atbaidė 
kaikuriuos dailininkus dalyvau
ti toje parodoje pateiktomis sa
lygomis, būtent, negarantavo 
meno darbų apsaugos bei suža
lojimų. Aš sakau — gerai, kad 
parodos rengėjai tai pabrėžė. 
Juk niekas negali garantuoti, 
kad netyčia ar tyčia kas nors 
kurio nors rodinio neapgadins.

Kartais kaikurių parodų ren
gėjai apdraudžia jiems pristaty
tus darbus, bet daugiausia palie
ka patiems autoriams juos apsi
drausti.

Antra sąlyga — pristatomų 
darbų senumas. Būtų buvę ge
riau neminėti jų amžiaus, bet 
reikalauti, kad jie publikai dar 
nebuvo rodyti. Tai yra daug 
svarbiau, nes jei rodinys ir nau
jas, bet jau matytas, — nebe 
naujiena.

Paminėjęs pateiktas sąlygas, 
A. Kalnius surašė jam patinka
mų penkių dailininkų, nedalyva
vusių parodoje, pavardes, pava
dindamas juos “stipriais savo 
kūryboje”, o dalyvavusiųjų ne
paminėjo nė vienos pavardės. 
Tai nelogiška. Vienas tų sumi
nėtųjų jau antrą kartą garbina
mas spaudoje už nedalyvavimą 
ar boikotavimą parodų. Netin
ka augštinti tuos, kurie boiko
tuoja ar ignoruoja kitų pastan
gas pasidarbuoti savo bendruo
menei. Visi žinome, kad tik tas
neklysta, kuris nieko neveikia. 
Nesvarbu, kokios buvo priežas
tys tų dailininkų minimoje pa
rodoje nedalyvavimo: neturėji
mas darbų, netinkamos sąlygos, 
rengėjų ignoravimas — juos 
reikėjo palikti ramybėje. Gal to 
ir jie patys norėjo.

Jei aš nebūčiau dalyvavęs to
je parodoje, tai gal ir mane (ir 
dar kaiką) būtų priskyres prie 
“stipriųjų kūrėjų” (o gal ir ne?). 
Dabar gi tematė šiuos trūku
mus: “. . . jų apipavidalinimas 
buvo grubokas ir kūno dalys at
rodė neproporcingos”. . . Gal 
tai ir tiesa. Kiekvienas turi tei
sę pasakyti, kas jam patinka ar 
nepatinka apie viešai rodomą 
daiktą, bet kūrinio autorius turi 
savas problemas ir savo charak
terį. Tai nevisada būna jo silp
nybė, kartais net stiprybė. Be
studijuojant meną, mano lekto
riai (o vėliau ir pats gyvenimas) 
mokė: “perdaug išdailintas dar
bas praranda savo gyvybės jė
ga.”

O suteikti kūriniui kiek gali
ma daugiau veikiančios jėgos 
yra kaip kiekvieno dailininko, 
taip ir mano tikslas. Sakoma, 
reikia žinoti ne tik kaip dirbti,

kėt ir kur sustoti, kad kūrinys 
nebūtų užkankintas. Tik prade
dantieji ir mėgėjai paprastai 
persistengia bedailindami.

Savo straipsnyje A. Kalnius 
daug vietos skiria išvedžioji
mams ‘‘bejieškant rakto į abs-
traktą”. Gerai, kad stengiasi šį 
klausimą suprasti ir išsiaiškinti. 
Primenu, kad jokio rakto nesu
ras, nes abstraktuose nieko nė
ra užrakinta. Ten yra tik išdės
tyti spalvoti plėmai ir išvedžio
tos dailios linijos, ir nieko dau
giau. Galima tik aiškintis, ar 
tinkamai visa tai yra sukompo
nuota, ar turėtų būti geriau.

Žiūrint Į abstraktą, nereikia 
klausti kas ten yra — kiekvie
nas mato kokios spalvos ir ko
kie plėmai ten yra. Žiūrovo pa
reiškimas — reagavimas tegali 
būti vienas: patinka tas darbas 
ar nepatinka. Jis tenesako “jo 
nesuprantu”. Neklauskite, ką 
autorius galvojo dirbdamas, ne
klausykite tuščių kalbų, kad ten 
artėjimas i dangų ar smukimas 
Į pragarą, šių realybių ten nėra, 
o tik svajonės, kurios yra kiek
vieno privatus reikalas. Nesuta
rimas su kieno nors svajonėmis 
niekam neduoda teisės kitus va
dinti neišmanėliais, nesubren
dusiais.

Man neaišku, kodėl A. Kal
nius, vykusiai kalbėdamas apie 
abstrakcijas, kosmoso didybę

Meno paroda Detroite
AL. GIMANTAS

Detroito skautai, nore darni 
ryškiau paminėti lietuviškosios 
skautijos 60 metų sukaktį, pa
noro surengti dailės parodą 
didmiesčio ir tolimesnių apylin
kių (įskaitant tautiečius, gyve
nančius pietrytinėje Ontario 
dalyje) lietuviams. Geroji min
tis verta dėmesio ir dėlto, kad 
amerikinėje aplinkoje ir meno 
sluogsniuose jau spėjusios su
laukti pripažinimo ir d ė m esio 
skautės filisterės Ringailė Zoto- 
vienė ir Danguolė J u r g utienė 
dar neturėjo progos pasirodyti 
savosios lietuviškosios koloni
jos meno mėgėjams. Nebus tai 
pigus tuščiažodžiavimas tarti, 
kad abiejų menininkių pirmasis 
“oficialus” prisistatymas saviš
kiams tikrai yra laukiamas.

Ringailės tapyba susilaukė 
itin didelio dėmesio ir pripaži
nimo Floridos Palm Beach apy
linkės amerikiniuose meno 
sluogsniuose. Ten eilėje paro
dų jos darbai laimėjo keletą 
diplomų, mėlynų ir a u k s i- 
n i ų kaspinų. Taipogi ji su savo 
kūrybos pavyzdžiais buvo akty
vi ir lietuviškos kultūrinės veik

pavadino chaosu (ten vykstąs 
“chaosas”). Aš manau, kad ten 
yra tikrai tobula tvarka. Jei jos 
nebūtų, tai ir mūsų čia nebūtų. 
Šiuo klausimu turėtų pasisakyti 
šios srities mokslininkai.

Abstraktistai dailininkai (ir
T. Valius) varo žmogų 1 a u k iš 
savo darbų, o aš jį šaukiu į sa
vuosius darbus. Aš šaukiu senų 
laikų galingus karžygius su jų 
žirgais ir šių laikų žūstančius 
kovotojus, pavergtuosius, nu
skriaustuosius ir iš namų iš
tremtuosius.

Aš šaukiu motinas, besidžiau
giančias kūdikiais, ir liūdinčius 
vienišus asmenis. Aš šaukiu pir
mos meilės gundomus jaunuo
lius ir jau viską išgyvenusius se
nelius. Aš šaukiu visus dirban
čius, studijuojančius, besimel
džiančius ir ramiai besiilsin
čius. Aš šaukiu tautos dainius 
ir jos patriarchus. Aš šaukiu ir 
nekantriosios Jievos gražuoles 
dukras. Visi šaukiamieji ateina 
pas mane, ir aš visus myliu ir 
globoju.

Aš nekenčiu ir nešaukiu tik 
nuodėmiautojų cinikų ir visaip 
besižargstančių būtybių. Jos 
pas mane nesilanko, ir man ne
reikia jų varyti šalin. . . Aš 
stengiuosi eiti su tauta ir dirbti 
jai, todėl nepateisinu ignoravi
mo jai dirbančiųjų.

los aplinkoje. Kiekvienais me
tais keletą mėnesių praleido 
pietinėje Floridoje, saulės ir 
spalvingos gamtos prieglobsty
je. Tai atsispindi ir jos kūri
niuose. Ten ji atrodo šviesi, vil
tinga ir optimistiška tiek alieji
niuose, tiek akvareliniuose dar
buose.

Danguolę Jurgutienę jos arti
mesni bičiuliai jau senokai ragi
no surengti savo darbų parodą. 
Ji jau nekartą sėkmingai daly
vavo amerikiečių institucijų 
rengiamose parodose ir meno 
festivaliuose.

Danguolė neseniai turėjo ga
limybę arti metų laiko gyventi 
Europoje. Tenai, lankydama 
žymiąsias meno šventovės, pra
plėtė savo meninius akiračius. 
Kruopšti ir rūpestinga gyveni
me, tokia pati ji yra ir savo kū
ryboje, niekada nepasitenki
nanti vidutiniškumu.

Abi detroitietes menininkes 
papildo sutikimas toje pačioje 
parodoje dalyvauti ir dail. Vy
tauto K. Jonyno. Tokiu būdu 
Detroito rudens kultūrinių ren
ginių sezonas pradedamas ne
eilinio pobūdžio paroda, kuri 
bus spalio 21-22 d. d. Kultūros 
Centro (prie Dievo Apvaizdos 
šventovės) salėse.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS nr. 5 (284). 

Mėnesinis žurnalas lietuvių ir anglų 
kalbomis. Leidėjas — Antanas F. 
Skirius, 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, Cal. 90029, USA.

MŪSŲ ŽINIOS nr. 8 ir nr. 9. Dvi
savaitinis lietuvių jėzuitų ir Jauni
mo Centro Čikagoje biuletenis, re
daguojamas kun. A. Saulaičio, SJ. 
Adresas: 2345 West 56th St., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

JAUNIMO BALSAS nr. 5, 1978 m. 
kovas. Heidelberge keturiskart per 
metus leidžiamas laikraštėlis lietu
vių ir vokiečių kalbomis. Metinė pre
numerata — 10 DM, moksleiviams ir 
studentams — 7 DM. Redaktoriai — 
W. Fischer, A. Hermanas, J. Jurk- 
šaitė, A. šiugždinis, M. Siušelis, A. 
Vilčinskaitė. Redakcijos adresas: 
c/o A. Vilčinskas, Zaehringgerstr. 
54, 6900 Heidelberg, W. Germany.

Savo spaudos puslapiuose 
dažnai skaitome pavardes žmo
nių, kurie, nors ir nelietuviai, 
visdėlto domisi lietuvių gyveni
mu bei jų problemomis. Tokių 
asmenų atsilankymas į įvairius 
parengimus, minėjimus bei 
koncertus teikia mūsų rengė
jams tam tikro prestižo, o jų 
šiltos, kartais net ugningos, kal
bos sukelia klausytojuose ne tik 
džiaugsmo, bet kartais ir apgau
lingos vilties. Tie mūsų svečiai 
dažniausiai yra profesijonalai 
politikai arba miestų ar apylin
kių rinkti atstovai. Jų domėji
masis mumis būna stipriausias 
prieš rinkimus. Deja, po rinki
mų jų entuziazmas sumažėja, o, 
rinkimų nelaimėję, ir patys 
pradingsta.

Kitai kategorijai priklauso 
tie nelietuviai, kurie politikoje 
jokio vaidmens nevaidina. Tai 
literatai, mokslininkai, akade
mikai ir kitų profesijų asme
nys. Juos domi ne tik mūsų gy
venimas, bet taip pat ir mūsų 
kalba, praeitis bei kultūra. Jų 
atsilankymas į mūsų parengi
mus dažniausiai praeina be jo
kių supažindinimų bei liaupsi
nimų. Dažnai, net nekviečiami, 
jie ateina ne pasirodyti, bet pa
sigėrėti mūsų muzika ir šokiais 
arba pasigrožėti mūsų dailinin
kų kūriniais. Tai tylūs mūsų 
tautos bičiuliai, kurių palanku
mas mums ir mūsų proble
moms yra daug nuoširdesnis, 
humaniškesnis.

Vienas tokių žmonių yra Ota
vos lietuviams gerai žinomas 
universiteto profesorius dr. Ba
sil Mogridge. Gimęs ir augęs 
Anglijoje, akademinius moks
lus baigė Cambridge, Bruges ir 
Giesseno universitetuose. Kaip 
vokiečių literatūros specialis
tas, buvo pakviestas dėstyti į 
Carletono universitetą, kuriame 
nuo 1972 m. yra vokiečių kal
bos katedros vedėju. Jo mėgs
tamiausias vokiečių rašytojas ir 
poetas yra Johannes Bobrowski, 
romano “Lietuviški fortepijo
nai” autorius (šiame romane J. 
Bobrowski aprašo Donelaičio 
humaniškumą, lietuvių tautos 
taurumą, mūsų liaudies dainų 
grožį).

Bobrowskio raštų sudomin

V Unitis
Crowning the wooded hill, the ancient Gediminas Tower; 
below, this town “born of the howl of a wolf”.
St. Anna’s soaring facade, 
brick Gothic in miniature splendour 
(Napoleon s greedy eye was clear). 
St. Peter and Paul, jubilant baroque; 
high, within, its ship of light- - 
The Old Towns pastel colours, courtyards, 
studiuos tranquillity.
In Gediminas Square a building gravely monumental: 
beyond its classic portals paintings, rustic crosses, 
solemn music: white and gold, 
cathedral organ and attendant angels, 
playing to a land of amber 
and 
of green.

Lietuvių bičiulis prof. dr. BASIL MOGRIDGE, gyvai besidomįs Lietuva

LAIŠKAI LIETUVIAMS nr. 6, bir
želis. Religinės ir tautinės minties 
žurnalas, leidžiamas Tėvų jėzuitų, 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 60636, 
USA. šis numeris iliustruotas foto
grafo Algirdo Gustaičio nuotrauko
mis.

1977 LIETUVIŲ FONDO VALDY
MO ŪK1SKAITA IR FINANSINE 
APSKAITA. Leidėjas — JAV Lietu
vių Fondas, 2422 West Marquette 
Rd., Chicago, Ill. 60629, USA. 

tas, dr. B. Mogridge pradėjo do
mėtis lietuvių tautos praeitimi, 
menu, muzika ir kitomis mūsų 
kultūros apraiškomis. Nuolat 
seka universiteto prenumeruo
jamą žurnalą “Lituanus”, lais
valaikiais pianinu skambina 
Kuršaičio surinktų senovinių 
lietuvių liaudies dainų melodi
jas. Renka knygas apie mūsų is
toriją, meną, perka lietuviškas 
muzikos plokšteles. Universite
to paskaitose ii’ seminaruose 
nepraleidžia progos studentams 
nepademonstravęs lietuviškų 
kryžių ar šiaip kokio rodinio, 
susijusio su mūsų menu ar is
torija. Mielai dalyvauja lietuvių 
parengimuose, o Lietuvių Savai
tės Otavoje proga (1974 m.), at
sisakęs honoraro, skaitė viešą 
paskaitą “Johannes Bobrowski 
and Lithuania”.

Dr. B. Mogridge yra ne tik 
akademikas, bet ir grožinės lite
ratūros kūrėjas (jo eilėraščiai, 
kuriuos pradėjo rašyti 1949 m., 
buvo išspausdinti kanadiškuose 
literatūros žurnaluose “Poesis” 
ir “Nebula”). Rinkdamas me
džiagą moksliniam darbui apie 
J. Bobrowski, dr. B. Mogridge 
lankėsi ir Lietuvoje. Dalinda
masis kelionės įspūdžiais su 
“TŽ” korespondentu, dr. B. 
Mogridge parodė savo du eilė
raščius, pavadintus “Himnas” ir 
“Vilnius”. Pirmasis eilėraštis 
yra Čiurlionio paveikslo poeti
nė interpretacija, o antrajame 
yra išreikšti poeto jausmai, lan
kantis senajame pastelinių spal
vų Vilniuje, vip

BASIL MOGRIDGE

Himnas
(M. K. Čiurlionis, 1905)
Through pale clouds 
a soft beam of light 
descending, 
suffusing a mild landscape 
and a broad quiet path;
in the foreground, to the left, 
a clump of dreamflowers, 
dominant three large crocuses 
their radiant colour 
a gentle song 
ascending.

25 STUDIJŲ SAVAITES EURO
POJE. Jubilėjinis leidinukas, at
spaustas šapirografu, pateikiantis vi
sų 25 savaičių programas, jose daly
vavusių paskaitininkų, menininkų ir 
net visų dalyvių sąrašus.

ŠALTINIS nr. 3 (1328), 1978 m. 
Dvimėnesinis religinės ir tautinės 
minties žurnalas, leidžiamas Tėvų 
marijonų ir Šv. Kazimiero sąjungos. 
Adresas: 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, Bri
tain.
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m KULTWEJE VEIKLOJE
LIETUVIŲ PARAPIJA Montevi

deo mieste, Urugvajuje, vadovauja
ma kun. Jono Giedrio, SJ, yra pa
skleidusi nemažai ten išleistų lietu
viškos muzikos plokštelių, kurioms 
įrašai buvo gauti iš Lietuvos. Lietu
viškos pramoginės muzikos mėgė
jams dabar yra įgrotos trys kasetės 
mažiesiems magnetofonams, kurias 
taip pat galima gauti šioje parapi
joje. Kasetėje nr. 001 įrašytos dai
nos: 1. Kur lygūs laukai, 2. Už kal
nelio saulė leidos, 3. Nebark ma
nęs, mamyt, 4. Lauksiu tavęs, 5. 
Skubu gyventi, 6. Kauno tango, 7. 
Bėki, traukiny, 8. Kaip ir tas vė
jas, 9. Senas jūrininkas, 10. Vasa
ros šokis, 11. Baravykas, 12. Berniu
kai, 13. Tu vistiek ateisi, 14. Prie 
žydrųjų ežerų, 15. Žavingoji raganė
lė, 16. Žaliam sode, 17. Meilė pražy
do sekmadienį, 18. Daina be galo, 19. 
Sugrįžki.

Kasetę nr. 002 sudaro dainos: 1, 
Balti balandžiai, 2. Mes abu, 3. Sau
lėlydis tėviškėje, 4. Jūreiviška bala
dė, 5. Tau dėkoju, 6. žydi obelis, 7. 
Vinguriavo takelis, 8. Suvenyras, 9. 
Tu man atleisk, 10. žingsniai, 11. Tu 
— mano daina, 12. Tave matau, 13. 
Vieną kartą, 14. Dar kartą apie mei
lę, 15. Myliu tave, 16. Tu ateisi, 17. 
Mes dviese, 18. Mylimos akys, 19. 
Ežero šviesa, 20. Kai tavo akys man 
šypsosis.

Iš kasetės nr. 003 skamba: 1. De
vynbalsė, 2. Mylėk ir lauk, 3. Ber
neli mielas, 4. Laiveliu, 5. Jaunys
tė, 6. Gal ir teks, 7. Ištark mano 
vardą, 8. Tik rytoj, 9. Lieptas, 10. 
Vėl Svieski, 11. Vandens lelija, 12. 
Jauna naktis, 13. Ar prisimeni, 14. 
Tavo langų šiluma, 15. Dar pabūkim, 
16. Obelėlė, 17. Tu ateik į pasima
tymą, 18. Susitikt tave norėčiau, 19. 
Vasaros naktis, 20. Gyveno sau vai
kinas, 21. šviesk, mano saule, 22. 
Rugienom nubėgs mūsų takas. Ruo
šiama kasetė nr. 004 su liaudies bei 
senovinėmis dainomis. Kasetės par
davinėjamos po 25 Urugvajaus pe- 
žus. Jas galima gauti pas kun. J. 
Giedri, SJ, Belgica 1765 — Cerro 
Casilla, Montevideo, Urugvay.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS Stoke-on-Trent skyrius, mi
nėdamas sidabrinę savo veiklos su
kaktį, liepos 15 d. surengė devynių 
lietuvių dailininku parodą. Su grafi
kos darbais joje dalyvavo jaunosios 
kartos lietuvis Petras Andruškevi- 
čius, dekoratyvinį meną studijavęs 
Nottinghame, su pagyrimu baigęs 
Trento politechnikumą 1977 m. Jis 
yra pastatų vidaus įrenginių specia
listas. Tapybai šioje parodoje atsto
vavo dailininkės Marija Baras ir 
Genovaitė Grigaravičiūtė-Johnstone. 
Pirmoji dailę yra studijavusi Kalin
go meno mokykloje Londone, ant
roji — prof. J. Vienožinskio moki
nė, baigusi Kauno meno mokyklą. 
Prie jų su Lietuvos peizažais prisi
jungė Vladas Narbutas, dailės studi
jas pradėjęs pas F. Šulcą Kaune, 
jas tęsęs Vokietijos latvių meno mo
kykloje ir Wolverhamptono meno 
mokykloje Britanijoje. Kolažais ir 
siuviniais drobėje parodą papildė 
Erna Herrington, seserys Audra ir 
Danutė Kalusevičiūtės, taikomosios 
dailės kūriniais —*- Rūta Popikienė, 
medžio drožiniais — Kazys Stepona
vičius. Pastarasis parodai buvo pa
teikęs gražiai išdrožtą lietuvišką so
dybą. Tapybos atstovai savo kūri
niuose neužmiršo ir žymiųjų lietu
vių portretų: M. Baras įamžino dr.
J. Basanavičių, G. Johnstone — Vy
tautą Didįjį, V. Narbutas — rašy
toją Žemaitę, filosofą Vydūną, vysk. 
M. Valančių.

ČIKAGOS PAEŽERES TEATRE 
“Theatre on the Lake” rugpjūčio 22- 
26 d.d. buvo vaidinama japoniška sa
murajaus gyvenimą vaizduojanti dra
ma “Rashomon”. Samurajaus žmo
nos vaidmenį atliko trečios kartos 
lietuvaitė Jean A. Einikis (Einiky- 
tė), susilaukdama gražaus publikos 
įvertinimo. Dramos studijas ji yra 
baigusi North Eastern universitete, 
dirba “Adams Elevator” bendrovėje, 
laisvalaikį skirdama teatrui.

MONTREALIETE SOL. GINA 
ČAPKAUSKIENE rugpjūčio 5 d. 
koncertavo Tėvų pranciškonų vasar
vietėje Kennebunkporte, Maine vals
tijoje. Koncertas buvo pradėtas iš
eivijos kompozitorių — S. Gailevi- 
čiaus, V. Jakubėno, B. Budriūno, J. 
Stankūno ir G. Gudauskienės kūri
niais, pratęstas vilniečio V. Montvi
los "Debesimi”, “Saulės spinduliu”, 
B. Dvariono “šokiu”, A. Alabieffo 
“Lakštingala” ir užbaigtas G. Doni
zetti operos “Lucia di Lemmermoor” 
arija. Bostonietis Saulius Cibas, 
akompanavęs solistei, atliko F. Cim
pino “Baladę g moli”. Tą savaitgalį 
Kennebunkporte buvo daug vasaro
tojų, kurie džiaugėsi viešnios iš 
Montrealio koncertu.

ANITA PAKALNIŠKYTE iš Ha
miltono ir Irena Černienė iš Londo
no dalyvavo Kanados parodos 100 
metų sukakties proga įvykusiose mu- 
zikos-dainavimo varžybose Toronte. 
Baigminėse pirmųjų vietų laimėto
jų varžybose Anita Pakalniškytė ga
vo augščiausią viso festivalio vietą, 
stipendiją ir teisę dalyvauti Ontario 
provincinėse muzikos varžybose 
1979 m. Toronte.

“NERIJA” — vokalinis Klevelan- 
do studenčių vienetas išleidžia lietu
viškų dainų plokštelę, kuri pasirodys 
šių metų rugsėjo mėn. Dainininkėm 
vadovauja Rita Čyvaitė - Kliorienė, 
akompanuoja Kristina Kuprevičiūtė.

ŠIMTAMETES LIETUVIŲ SODY
BAS nuo 1970 m. tyrinėja prof. dr.
K. šešelgio vadovaujami Vilniaus 
inžinerinio statybos instituto krašto
tyrininkai. Jie jau lankėsi Lyneže
rio, Musteikos, Salų, Stasiūnų, Straz
dų, Suminu, Vaikšnoriškių kaimuo
se, esančiuose Ignalinos, Švenčionių, 
Utenos, Varėnos rajenuose. šią va
sarą kraštotyrininkai darbavosi Ig
nalinos ir Švenčionių rajonuose, ty
rinėdami gatvinius Kretuonių ir Mė- 
čionių kaimus. Ypatingas dėmesys 
teko senosioms Mėčionių kaimo so
dyboms. čia ypač vertingos liaudies 
architektūros bruožais yra A. Bal
čiūno, J. Jakšto, K. Vytėno, A. Že
maičio sodybos. Ekspedicijos daly
viams įdomių atsiminimų papasako
jo Kostas Vytėnas, gimęs 1891 m. 
Jo gyvenamasis namas buvo pastaty
tas XIX š. viduryje uošvio K. že
maičio, o kluonas ir pirtis — XIX š. 
pabaigoje. Kraštotyrininkų sukaupta 
medžiaga galės naudotis kultūrinių 
paminklų sąvado rengėjai, moksli
ninkai, žurnalistai.

SOL. IRENA MILKEVIČIŪTE, 
jaunasis Vilniaus operos sopranas, 
grįžo iš pasaulinio jaunimo ir stu
dentų festivalio Kuboje. Gausiuose 
jaunimui skirtuose koncertuose ji 
dainavo P. Čaikovskio, S. Rachmani- 
novo romansus, G. Verdi, V. Bellini 
operų arijas ir B. Dvariono "žvaigž
dutę”, kurios skaidri melodija ypač 
patiko klausytojams. L Milkevičiūtė 
yra sąjunginio M. Glinkos konkurso 
laureatė, prieš pat festivalį laimėju
si diplomą tarptautiniame P. Čai
kovskio konkurse, šį rudenį ji pra
deda trečiąjį darbo sezoną Vilniaus 
operoje. Jos repertuare -— pagrin
diniai soprano vaidmenys G. Verdi 
"Traviatoje” ir G. Puccini “Madame 
Butterfly”, šį sezoną I. Milkevičiūtė 
atliks Eglės vaidmenį naujojo teat
ro scenai pritaikytoje V. Klovos ope
roje “Pilėnai”.

LIETUVIŲ LITERATŪRĄ Azer
baidžane populiarina Vagifas Arzu
manovas, prieš keliolika metų pra
mokęs lietuvių kalbos. Azerbaidža
niečių kalba jau išleista jo paruošta 
“Ežerų ir gintaro krašto poezija”, 
leidyklai įteikta mūsų liaudies pa
sakų knygelė “Saulė, mėnulis ir vė
jas”. V. Arzumanovas baigia ruošti 
spaudai lietuvių rašytojų apsakymų 
rinkinį. Savo filologijos daktaro di
sertacijai jis yra pasirinkęs Azerbai
džano ir Pabaltijo literatūrų ryšius. 
Rinkdamas medžiagą, lankėsi Rygo
je ir Vilniuje. Baku archyvuose V. 
Arzumanovas rado įdomių duomenų 
apie šiame mieste priešrevoliuciniais 
metais veikusią lietuvių draugiją, il
gą laiką Azerbaidžane gyvenusį V. 
Krėvę-Mickevičių.

SPECIALŲ FOTOPARODOS PA
RYŽIUJE prizą už nuotrauką “Susi
tikimai” laimėjo vilnietis V. Korcš- 
kovas, o Adelaidėje, Australijoje, ji 
buvo įvertinta Australijos fotografi
jos meno federacijos bronzos meda
liu. Paryžiaus ir Adelaidės parodo
se taipgi dalyvavo V. Butyrinas, V. 
Šonta, R. Rakauskas, J. Kalvelis bei 
kiti Lietuvos fotografai.

L. KAZĖNO NUOTRAUKŲ AL
BUMĄ “Palanga”, apipavidalintą 
dail. A. Kazakausko, išleido “Min
tis”. Albumas pradedamas poetiškai 
skambančia M. K. Čiurlionio citata 
apie Palangą: “... tik viena jūra 
liko tokia, kaip buvus: tas pats nuo
stabus, slaptingas, nesuvokiamas ūže
sys, ir tolis tas pats, ir sidabriniai 
rytmečiai, ir snaudžiančios miglos, 
kaip ir seniau viršum jūros ...” Al
bumą sudaro 80 spalvotų nuotrau
kų, atspindinčių Palangos gamtovaiz
džius, pastatus, žmones. Pasak re
cenzento Algirdo Gaižučio, pirmiau
sia į akis krinta gera poligrafinė lei
dinio kokybė, tačiau nevisos nuo
traukos yra vykusios. Geriausiomis 
jis laiko peizažines, blogiausiomis — 
tas, kurios užfiksavo žmones. Pasta
rosioms kenkia jų statiškumas, vie
nodas kompozicinis sprendimas, nuo
taikos nepagavimas. Leidiniui taip
gi trūksta vidinės jungties, stilisti
nės vienybės. "Palanga” yra pirma
sis L. Kazėno nuotraukų albumas. 
Jo autorius dirba reklamos srityje.

FESTIVALINIAME KONKURSE 
Taline Lietuvai atstovavo Vilniaus 
“Ąžuoliuko” jaunuolių grupės cho
ras, diriguojamas vadovo H. Perel- 
šteino ir jo talkininko V. Miškinio. 
Konkurse “Ąžuoliuko” jaunuoliai at
liko tarptautinį lietuvių, rusų, ang
lų, amerikiečių, prancūzų ir vokie
čių kompozitorių kūrinių repertuarą. 
Vertintojai “Ąžuoliukui” pripažino 
I vietą ir įteikė konkurso laureato 
diplomą. Vilniaus “Ąžuoliukas” la
biausiai yra pasižymėjęs savo ber
niukų choru, o dabar jau turi ir 
laurus pradedančią skinti jaunuolių 
grupę. Festivaliniame Talino kon
kurse dalyvavo mišrus šio miesto 
studentų “Elerhein” choras, mišrus 
Minsko konservatorijos choras, du 
chorai iš Petrozavodsko ir Krasno- 
borsko.

KŪRYBINIUS SAVO VAKARUS 
Joniškyje, Žagarėje, Skaisgiryje bei 
kitose šių apylinkių vietovėse su
rengė kaunietis kompoz. Vladas šve
das. Fortepijoninius kūrinius jis at
liko pats, o vokalinio ciklo “Nera
mus vėjas” atlikime jam talkino 
Kauno muzikinio teatro solistai J. 
Malikonis ir E. Gutauskas, šio cik
lo teksto autorius yra poetas B. 
Mackevičius. Koncertuose taipgi da
lyvavo smuikininkas A. Dirvanaus-
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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 Įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus triburis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu įvažiavimu.
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. KERB E R IS,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A89e St' Tor°n,°' °nt • Tel. 532-3400

Pirmadieniais

Antradieniais

8%%
8’/2%

Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

šeštadieniais 
Sekmadieniais

Skyrius

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 

10-3 = term, indėlius 1 metų 
E pensijų ir namų s-tas
“ taupomąsias s-tas 7!Zį%

depozitų-čekių s-tas................... 6%
10-8 E
10 8 Ę DUODA PASKOLAS:

E asmenines 9J/2%
9-1 E nekiln. turto 914%

9.30-1 = investacines ............................ 10%
ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 

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

Plaukimo varžybos PLS Žaidynėse 
buvo labai gausios. Dalyvavo plau
kikai ir plaukikės iš šių sporto klu
bų: Los Angeles Bangos, Bostono 
Grandies, Klevelando Žaibo, Toron
to Vyčio, Toronto Aušros, Vašingto
no Vėjo, Detroito Kovo, Baltimorės 
LAK, Niujorko LAK, Ročesterio Sa
kalo. Buvo plaukikų iš Australijos, 
Floridos ir taip pat iš mažų kolonijų, 
kuriose neveikia organizuotas spor
tas. Vyrų varžybos buvo suskirsty
tos į keturias klases: vyrai, 14-13 m. 
berniukai, 12-11 m. berniukai ir 10 
m. berniukai. Varžybų pasekmės: vy
rai 100 m. l.s. — 1. J. Lileikis, L.A. 
Banga 59,82; 2. J. Sidrys, neprik. 
1:01,20; 3. M. Kuprėnas, L.A. Ban
ga 1:02,07. 200 m. l.s. — 1. J. Lilei
kis 2:09,38; 2. M. Kuprėnas 2:14,85; 
3. J. Kuprėnas L.A. Banga 2:21,58. 
400 m. l.s. — 1. J. Lileikis 4:38,89; 
2. M. Kuprėnas 4:38,89; 3. J. Ban- 
kaitis, Žaibas 5:28,13. 100 m. nugara 
— 1. J. Lileikis 1:11,69; 2. J. Kuprė
nas 1:13,48; 3. E. Matickas, N.Y. 
LAK 1:20,27. 100 m. krūtine — 1. M. 
Kuprėnas 1:19,04; 2. R. Matickas 
N.Y. LAK 1:27,04; 3. V. Veitas B. 
Grandis 1:35,36. 100 m. peteliške — 
1. J. Kuprėnas 1:09,79; 2. J. Lileikis 
1:12,44. .200 m. kompleksinis — 1. 
M. Kuprėnas 2:38,23 ; 2. J. Kuprėnas 
2:42,92; 3. E. Matickas 2:59,48.

13-14 m. berniukui klasėje Detroi
to Kovo R. Grigaras laimėjo pirmas 
vietas 100 m. l.s., 200 m. l.s., 100 m. 
nugara, 100 m. krūtine ir II vietą 
kompleksiniame plaukime. Vašingto
no Vėjo R. Sužiedėlis laimėjo I v. 
kompleksiniame plaukime ir II vie
tas 100 m. l.s., 100 m. nugara. To
rontiškis G. Stirbys laimėjo II v. 
100 m. l.s. ir III v. 100 m. l.s.(’). 
Aušros C. Rauth 100 m. krūtine lai
mėjo II v.

11-12 m. klasėje laimėjimais dali
josi Žaibo S. Bankaitis ir Baltimo
rės LAK A. Grintalis. Toronto J. 
Vadeika laimėjo I v. 100 m. l.s. ir

pralenkdama pagrindinę savo varžo
vę J. Bogdanova. Pastaroji tapo si
dabro medalio laimėtoja su 2 min. 
32,69 sek. Bronzos medalį laimėjo 
danė S. Nilson. Jos laikas — 2 min. 
33,60. Leningradietė J. Bogdanova, 
200 m plaukimą krūtine pralaimė
jusi Linai, pasiekė naują pasaulio 
rekordą 100 m. plaukime, šį nuotolį 
įveikusi per 1 min. 10,31 sek. Lina 
Kačiušytė yra VH-sios Vilniaus vi
durinės mokyklos moksleivė, nau
juosius mokslo metus pradedanti 
IX klasėje. Sovietų Sąjungos sporto 
komitetas už pasiektą pasaulinį re
kordą jai suteikė nusipelnusios spor
to meisterės vardą.

Su aukso medaliu Kaunan grįžo 
jaunasis krepšininkas Valdas Cho
mičius. Su Sovietų Sąjungos rinkti
ne jis dalyvavo VIH-se Europos 
jaunimo (iki 19 metų amžiaus) krep
šinio pirmenybėse Italijoje. Baig
minį susitikimą su Ispanija laimėjo 
Sovietų Sąjungos rinktinė 104:100. 
V. Chomičius šiose rungtynėse iško
voję 18 taškų. Jis yra Kauno "Žal
girio” komandos žaidėjas, studijuo
jantis Kauno kūno kultūros instituto 
antrame kurse. Trečią vietą laimėjo 
Jugolsavija, nugalėjusi Bulgariją 
95:72.

Pasaulinės komandinės 100 km 
dviračių lenktynės įvyko Koelne, V. 
Vokietijoje. Pirmą kartą Lietuvos 
dviratininkų istorijoje sidabro me
dalį jose laimėjo 24 metų amžiaus 
kaunietis Algimantas Guzevičius. Jo 
partneriais Sovietų Sąjungos dvira
tininkų rinktinėje buvo tartietis A. 
Pikas, minskietis V. Kaminskis ir 
maskvietis V. Kuznecovas. Pirmieji 
100 km nuotolį per 1 valandą 59 
min. 51 sek. įveikė Olandijos dvirati
ninkai. Sovietų komanda su A. Gu- 
zevičium nuo jų atliko 1 min. 9 sek. 
Tretieji buvo šveicarai — 2 vai. 1 
min. 29 sek.

LINA KAČIUŠYTĖ, pasaulio rekor
dininkė, lietuvaitė su priverstinė
mis rusiškomis raidėmis

Ateitininkų žinios
Naujų mokslo metų veikla prade

dama Mišiomis rugsėjo 17, sekma
dienį, 10 v.r., Prisikėlimo šventovė
je. Visi ateitininkai prašomi susi
rinkti parapijos salėjo 9.30 ryto; 
visi organizuotai dalyvaus Mišiose. 
Po Mišių visi renkasi parapijos Pa
rodų salėje, kur lauks paruošti už
kandžiai. Kviečiami visi jaunučiai, 
moksleiviai, studentai, sendraugiai 
ir tėvai. Visi gausiai dalyvaukime!

Pasiskaitykime “Ateities” 6 nr. 
(birželio) įvairius pasisakymus apie 
krikščionišką atsinaujinimą. Tai at
garsiai į kun. K. Trimako straipsnį 
vasario mėn. “Ateityje". Kun. Tri
makas klausia: “Kodėl atsinaujini
mo reikia?" Kiekviena gyvybė, kiek
vienas sąjūdis, kiekvienas tikėjinjas 
arba atsinaujina, arba miršta.

Atsinaujinimo reikia, nes esame 
krikščionybės srovėje, o krikščiony
bė yra didysis atsinaujinimas. Dievo 
kvietimas yra beribis. Žmogaus at
sakymas niekad nėra pakankamas, 
tačiau per Kristų jis galės pasidaryti 
vis daugiau įmanomas, atsižadant se
nojo “aš” ir įsisavinant Kristų.

Skautų veikla
• Sesę Aušrą Vaitkutę ir G. Da- 

lindą, sukūrusius lietuvišką šeimą, 
sveikiname.

• Ruošiamasi plačiai atšvęsti LSS 
60-metį. Programoje — rugsėjo 30, 
šeštadienį, 4 v. p.p., Prisikėlimo 
šventovėje iškilmingos pamaldos, da
lyvaujant visiems skautų dvasios va
dovams. Po jų — “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų sueiga, linksmavakaris 
ir vaišės. Spalio 1, sekmadienį, 4 v. 
p.p., Lietuvių Namuose — 60-mečio 
minėjimas, skirtas platesnei visuo
menei. Koncertinę dalį atliks pianis
tas A. Smetona ir poetas St. Santva
ras. Bilietus šiam koncertui platina 
Toronto skautininkai-kės. Po kon
certo šoninėj salėj bus galima ap
lankyti skautiškos veiklos dešimtme
čių parodą, kurią organizuoja S. E. 
Kazakevičius.

• Rinktų LSS vadovybės narių 
laikotarpis baigiasi š.m. pabaigoje. 
Iki to laiko korespondenciniu būdu 
bus išrinkta nauja LSS vadovybė: 
taryba, vyriausi skautininkai, gar
bės teismas, kontrolės komisija, gar
bės gynėjai, rajonų vadai. Tam rei
kalui šaukiamas LSS suvažiavimas,

kurio prezidiumo pirmininku pa
kviestas v.s. fil. Valentinas Varnas, 
2307 Lyric Ave., Los Angeles, Calif. 
90027, tel. (213) 662 2611. Suvažia
vime gali dalyvauti visi LSS nariai- 
rės nuo 18 m. amžiaus. Užsiregist
ruoti reikia iki rugsėjo 29 d., užpil
dant registracijos lapą ir pridedant 
$4 reg. mokesčio. Iki tos pat datos 
siųsti siūlymus, pasisakymus betku- 
riais klausimais. Suvažiavimo daly- 
vis-vė gaus numerį, kurį reikės nau
doti tolimesniam susirašinėjimui. J 
LSS vadovybę kandidatų siūlymas 
— iki spalio 20 d.

• Toronto skautininkų-kių bend
ra sueiga — rugsėjo 19 d., 7,30 v.v., 
skautų būkle. Tikslas — susipažinti 
su LSS rinkimų nuostatais, užsiregis
truoti korespondenciniame suvažia
vime, numatyti kandidatus ir pasi
tarti kitais rinkimų reikalais.

• Labai svarbus “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų vadovų-vių posė
dis šaukiamas sekmadienį, rugsėjo 
17 d., 11 v.r., skautų būkle. Bus ta
riamasi 60-mečio sukaktuvinės su
eigos reikalu. Taip pat bus perduota 
pirmoji informacija apie LSS rin
kimus. C. S.

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

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . ...... U1 B. . ...Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PPIUI? ^toežtate ltd r VI1X1100 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

Sirnon ę tele vision& " * •'VZJ Savininkas — 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.

Niujorko LAK D. Namickas laimė
jo III vietas 50 m. ir 100 m. l.s.

10 m. klasėje geriausias buvo De
troito Kovo D. Mikalonis, kuris lai
mėjo visas I vietas (5). Vašingtono 
Vėjo D. Sužiedėlis laimėjo dvi II 
vietas.

Geriausia pasekmė: Juozo Lileikio 
100 m. l.s. 59,82. Geriausias plau
kikas — J. Lileikis. Vyrų klasėje pa
jėgiausias klubas — Los Angeles 
Banga; jaunesnėse klasėse — De
troito Kovas, Vašingtono Vėjas ir 
Klevelando žaibas. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus “Žalgirio” baseine su 

drabužiais buvo išmaudytąs Arvydas 
Gražiūnas — pasaulio rekordininkės 
Linos Kačiušytės treneris, vadovau
jantis sena tradicija. Spaudai jis pa
teikė platesnių informacijų apie šios 
penkiolikmetės vilnietės moksleivės 
iškilimą į geriausių pasaulio paluki- 
kių eiles V. Berlyne. L. Kačiušytė 
treniruotis pradėjo vėlokai, jau bū
dama 10 metų amžiaus. Pradžioje 
plaukė peteliške, nugara ir tik vė
liau pasirinko plaukimą krūtine. Pa
sak A. Gražiūno, Lina pasižymi di
deliu darbštumu, pareigingumu ir 
šaltakraujiškumu plaukimo varžy
bose. Pasaulio rekordas 200 m plau
kime krūtine — 2 min. 33,32 sek. 
priklausė leningradietei Julijai Bog- 
danovai, kurios Lina neįstengdavo 
pralenkti. Treniruotės liudijo spar
čią Linos pažangą, leidusią svajoti 
apie šio nuotolio įveikimą per 2 min. 
32 ar gal net 31 sek. Svajonės betgi 
buvo nutylėtos spaudoje. Jos tapo 
malonia staigmena V. Berlyne, kai 
Lina jau paruošiamajame plaukime 
rugpjūčio 24 d. nuplaukė per 2 min. 
33,11 sek., pagerindama pasaulinį J. 
Bogdanovos rekordą 0,21 sek. Tą pa
čią dieną įvykusiame baigminiame 
plaukime Lina pasaulio rekordą vėl 
pagerino iki 2 min. 31,42 sek., lai
mėdama aukso medalį ir pirmąkart

(Atkelta iš 1-mo psl.)

mu norima panaikinti dabarti
nį 10-14 savaičių minimumą, 
nustatomą pagal turimas darbo 
pasiūlas atskirose vietovėse. Lig 
šiol savaitinis uždarbis buvo ap
draudžiamas iki $240 sumos, 
bedarbiams mokant du trečda
lius gauto atlyginimo. Nuo 1978 
m. sausio 1 d. draudos išmokos 
kiekvienam bus sumažintos iki 
60% turėto atlyginimo. Tiems 
kanadiečiams, kurie per metus 
uždirbs $22.000, Įskaitant ir ne
darbo draudos pašalpas, už jas 
teks mokėti padidintą pajamų 
mokestį. Tokiu būdu valdžia ga
lės atgauti apie 70% jų draudos 
išmokų, šiomis reformomis ti
kimasi sutaupyti $580 milijo
nų per metus, bet jas turės pa
tvirtinti parlamentas. Sutaupy
toji suma bus panaudota Kana
dos ekonomijai stiprinti. Nu
matytą reformą skeptiškai suti
ko darbo unijos ir miestų savi
valdybės. Metropolinio Toronto 
tarybos pirm. P. Godfrey pir
masis atkreipė dėmesį į antrą
ją medalio pusę. Jo nuomone, 
nedarbo draudos suvaržymas 
gerokai padidins socialinės ge
rovės pašalpas gaunančių asme
nų skaičių ir taps nepakeliama 
našta miestams bei juos re
miančioms provincinėms vy
riausybėms. Bedarbiui, prara
dusiam nedarbo draudos išmo
kas, belieka vienintelis pragy
venimo šaltinis — gerovės pa
šalpa.

Nuosaikesnieji kritikai prita
ria nedarbo draudos reformai 
dėl kasmet augančių draudos 
išlaidų. 1970 m. draudos išmo
kos tesiekė $690 milijonų, o 
1977 m. pakilo net iki $4 bili
jonų ir vis dar kyla. Premjero 
P. E. Trudeau vyriausybė ne
darbo draudą buvo padariusi 
geriausia visame pasaulyje, nors 
daug kam atrodė, kad Kanada 
tokios finansinės naštos nega
lės atlaikyti ilgesnį laiką. Svei
kindamas paskelbtą reformą, 
prabilo buvęs liberalų krašto 
apsaugos min. P. Hellyeris, vė
liau perėjęs pas konservatorius. 
Jis laiko nenormaliu reiškiniu, 
kai kanadietis, padirbėjęs vasa
rą ir nedarbo draudos fondan 
įmokėjęs tik $20-30, žiemą iš jo 
gaudavo net kelis tūkstančius. 
Jam taip pat nepateisinamas at
rodo sezoninių darbininkų įjun
gimas draudon. Pasak P. Hel- 
lyerio, lašišų žvejys per tris sa
vaites uždirbdavo $20.000, o 
paskui visus metus gaudavo ne
darbo draudą, kuriai lėšas su
dėdavo nuolatos dirbantys ir už 
jį mažiau uždirbantys kanadie
čiai. Siuvėjos, išdirbusios siu
vyklose draudos kvalifikacijai 
reikalingą savaičių minimumą, 
pasitraukdavo iš darbo, versda
vosi privačiu darbu ir imdavo 
draudos pašalpą. Tokių pikt- 
naudojimo pavyzdžių būtų gali
ma sudaryti ilgą sąrašą, įskai
tant ir dirbančius vyrus turin
čias žmonas, kurios įsidarbinda-

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

SWANSEA, atskiras 9 kambarių namas, gerame stovyje, vandeniu 
šildomas; sklypas 30’ x 325’; platus įvažiavimas, garažas. Viena at
vira skola.

REIK ALINGI
NAMAI PARDAVIMUI
Vakarais skambinkite Į namus

A. Garbenis 489-1543

T a u p y k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinki s

PARAMA
MOKA: IMA:

83/4% už 1 m. term. dep. 9!zį% už asm. paskolas
81/2% už pensijų ir namų planų 
71/2% speciali taup. sąsk.
7Vi% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

9’/į % už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

LABAS,

aš esu Jadvyga (Hedi) 

ir priklausau

“Haute 
Coiffure" ’ 

grupei.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

535-1258

Mes rūpinamės grožiu, esame specialistės plaukų 

kirpimo, dažymo ir pusmetinių šukuosenų. 

Aplankykite mus! Jus maloniai nuteiks erdvus 
mūsų salonas, ir įauki, draugiška atmosfera. 
Lauksime!

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 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažų.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Haute Coiffure

131 Bloor Street West, Toronto, Ontario M5S IRI

The Colonnade

vo tik tam, kad vėliau galėtų 
gauti draudos pašalpas.

Maskvoje nuteisto Anatoli
jau ščaranskio žmona Avital iš 
Izraelio buvo atvykusi Kana- 
don, telkdama viešąją opiniją 
prieš ši teismą. Montrealio Mc 
Gili universiteto teisės fakulte
to prof. I. Cotleris jai paruošė 
specialią peticiją ir 1.000 pus
lapiu sovietinio teismo kritiką, 
skirtą vyriausiajam Sovietų Są
jungos prokurorui, ši medžiaga, 
paruošta pagal sovietinius įsta
tymus, įrodo, kad A. ščarans- 
kis nebuvo JAV šnipas ir kad 
yra nekaltai nuteistas. Peticija 
Kanados teismo kurjerio buvo 
įteikta Sovietų Sąjungos amba
sadai Otavoje. Kanados sostinėj 
surengtoje konferencijoje A. 
ščaranskienė pareiškė neturin
ti vilties, kad jos peticija pa
sieks vyriausiąjį prokurorą, ku
ris teoriškai gail pakeisti Mask
vos teismo sprendimą. Jai bet
gi rūpi judinti šį klausimą, kad 
būtų išvystytas didelis viešosios 
laisvojo pasaulio nuomonės 
spaudimas Kremliui. A. Šča
ranskio teisme buvo teigiama, 
kad jis nėra vedęs Izraelin iš
leistos Avital. Prie peticijos da
bar buvo pridėta santuokos do
kumento kopija.

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

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

Lietuviška "Real Estate" Įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELĖ E. KAUNIENĖ 

Broker • Realtor 
Notary Public

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (81 3) 345-2738

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

Lietuviška 
ma i sto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

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

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, _ . , ... . n-s.
Toronto, Ontario M6K 2M4 I eleTOnSS 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ , ,___ ■->»« one
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

★ 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



Čikagos lietuviu horizonte
 VLADAS RAMOJUS

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS 
pirm. Br. Juodelis rugpjūčio 29 d. 
Lietuvių Fondo įstaigoje turėjo po
kalbį su lietuvių spaudos ir radijo 
atstovais. Kaip žinoma, JAV LB 
krašto valdybos rugsėjo mėnesį vyk
domas aukų vajus šiemet skiriamas 
lituanistinėms mokykloms. Pusė su
rinktų aukų siunčiama LB švietimo 
tarybos ižd. J. Gaižučiu!, 7120 So. 
Ridgeway Ave., Chicago, Ill. 60629. 
Iš šios sumos LB švietimo taryba 
padės labiausiai paramos reikalin
goms lit. mokykloms. Antrą pusę 
surinktų aukų rinkėjas (LB apylin
kė ar mokyklos tėvų komitetas) sa
vo nuožiūra skiria betkuriai lit. mo
kyklai JAV. Br. Juodelis painforma
vo, kad pernai lit. mokyklų JAV 
sąmata siekė $162,000. Didžiąją da
lį tos sumos sudėjo mokinių tėvai. 
Tuo tarpu švietimo tarybos biudže
tas pernai siekė $40,000. Lėšos dau
giausia buvo skiriamos vadovėliams 
paruošti bei išleisti. Tiesioginei lit. 
mokyklų paramai švietimo taryba 

Pasakykite jiems teisybę apie naują 
Kanados imigracijos įstatymą. Jie turi tai 

žinoti prieš išvykdami iš savo 
gyvenamo krašto.

Kanada dabar turi nauja imigracijos 
įstatymą.

Labai svarbus naujojo įstatymo 
nuostatas: norintieji emigruoti Kanadon 
arba vykti laikiniam apsigyvenimui 
Kanadoje kaip studentai ar darbininkai 
visus dokumentus turi sutvarkyti dar prieš 
išvykdami iš namų.

Priešingu atveju jiems gali tekti grįžti 
namo pilnam dokumentų sutvarkymui. 
Daugeliui tai būtų labai didelis nusivylimas.

Kadangi jūsų giminės labiausiai 
pasitiki jumis, todėl teisingai juos painfor
muokite apie šitą Kanados imigracijos 
įstatymo nuostatą. Taip pat išsiųskite jiems 
visus reikiamus dokumentus bei informaciją,

kad jie visa tai turėtų dar prieš išvykimą 
iš namų.

Visą reikiamą informaciją galite gauti 
betkurioje Kanados imigracijos įstaigoje 
(Canada Immigration Centre). Tą pačią 
informaciją jūsų giminės gali gauti ir savo 
vizų įstaigoje (Canadian Government Visa 
gyvenamo krašto ribose esančioje Kanados 
Office). Teisybė nieko nekainuoja.

Kanados imigracijos įstatymas yra 
sumodernintas. Dabar jis yra teisingesnis ir 
lengviau suprantamas. Kreipdamiesi į 
Kanados imigracijos įstaigą, sužinosite kas 
yra reikalinga žinoti jums, jūsų giminėms 
bei draugams.

Kanados imigracijos įstaiga yra

pasiruošusi jums kaip galint visokeriopai 
pagelbėti.

Labai svarbu: asmenys, kurie Kanadoje 
gyvena kaip "permanent resident" (t.y. 
imigrantai, kurie neturi Kanados pilietybės) 
ir planuoja išvykti iš Kanados ilgesniam 
laikui kaip 1 83 dienos (dvylikos mėnesių 
laikotarpyje), prieš išvykdami turi susirišti 
su Kanados imigracijos įstaiga (Canada 
Immigration Centre) dėl specialaus leidimo 
("Returning Resident Permit") sugrįžimui 
Kanadon. Gali būti atvejų, kad be šito 
leidimo sugrįžimas Kanadon bus 
neįmanomas.
■ Employment and Emploi et
■ t Immigration Canada Immigration Canada

Bud Cullen, Minister Bud Cullen, Ministre

paskyrė $4,000. Pastebėjo, kad sunki 
finansinė būklė ypač spaudžia ma
žesniąsias lit. mokyklas ir jos be 
paramos jokiu būdu negali išsilai
kyti.

KANADOS LIETUVIAI ir kitos 
etninės grupės gauna nemažas su
mas pinigų iš tam tikrų Kanados 
įstaigų moksliniams, kultūriniams ir 
net lit. švietimo reikalams. Tuo tar
pu JAV padėtis kitokia. Bet LB švie
timo tarybos pirm. Br. Juodeliui jau 
pavyko pralaužti ledus. Per Padė
kos savaitgalį, lapkričio 23-26 d.d., 
LB švietimo tarybai prašant, Lietu
vių Tautinių šokių Instituto ir LB 
pastangomis ruošiamas lit. mokyklų 
tautinių šokių mokytojų seminaras, 
kurio metu mokytojai bus supažin
dinami su nauja tautinių šokių pro
grama lit. mokyklose, švietimo ta
rybos pirm, kreipėsi į Illinois Art 
Council, prašydamas paremti semi
narą. Prašymas priimtas, ir gautas 
$2,000 čekis, t.y. tiek, kiek buvo pra

šyta. Tai tikrai gera žinia ir viltis 
ateičiai.

LB ŠVIETIMO TARYBAI nemažą 
rūpestį kelia vis didėjantis lietuviš
kai nekalbančių mokinių skaičius lit. 
mokyklose. Jiems reikia vadovėlių ir 
gerai paruoštų mokytojų. Laukiama, 
kada žinomas pedagogas A. Rinkū- 
nas baigs ruošti užprašytą vadovėlį. 
Iš to pokalbio paaiškėjo, kad A. 
Rinkimui darbas nėra lengvas, bet 
vadovėlio ruošimas sparčiai rieda 
pirmyn. Iš tautinės lietuvių skautų 
stovyklos Br. Juodelis, aktyvus skau
tininkas, parsivežė visai gerus įspū
džius. Jis bandė užkalbinti dešimtis 
įvairaus amžiaus skautukų ir nebuvo 
atvejo, kad užkalbintas skautukas 
nebūtų atsakęs lietuviškai. Todėl 
LB švietimo tarybos pirmininkas 
nuoširdžiai pasidžiaugė, kad jauni
mo organizacijos atlieka didelį pa
galbinį darbą lituanistiniam švieti
mui.

SAULĖTOS DARBO DIENOS po
pietę aplankiau Čikagoje vieną ži
nomą lietuvį, plunksnos žmogų ir 
knygų autorių, turintį gal vieną iš 
didžiausių privačių archyvų. Mane 
stebino tai, kad surinktos ir tvarkin
gai sugrupuotos visų Lietuvos šven

tovių nuotraukos, nufotografuotos 
daugiausia paskutinių kelerių metų 
laikotarpyje. Šalia nuotraukų, ren
giami tų šventovių aprašymai su is
toriniais duomenimis. Telšių vysku
pija jau beveik galutinai paruošta. 
Vien tos vyskupijos šventovių apra
šymai sudarys didelį tomą. Toliau 
atskirais tomais seks ir kitos vysku
pijos. Taigi, veikalo apie Lietuvos 
šventoves susidarys gal 5 stambūs 
tomai. Vieno žmogaus pastangomis 
išeis serija tomų tokio veikalo, ku
rio jokiu būdu nedrįstų išleisti da
bartinės Lietuvos valdovai, kietai 
kontroliuojami Maskvos. Pas tą patį 
žmogų yra ir privatus buvusio pasku
tinio neprikl. Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos archyvas, palygin
ti, visai neblogomis sąlygomis nu
pirktas iš buv. prezidento giminių. 
Archyvo aplankuose daugybė laiškų, 
kuriuos prezidentas gaudavo iš įvai
rių augštas pareigas einančių lietu
vių, taip pat užsienio diplomatų, 
menininkų, augštų dvasininkų ir t.t. 
Aplankuose yra originalai Lietuvos 
kalėjimuose sėdėjusio prof. A. Vol
demaro malonės prašymų, prašan
čių jį paleisti iš kalėjimo ir leisti 
išvykti į užsienį. Pasirodo, kad ir 
pats A. Smetona krikščionių demo

kratų valdymo laikais 1923 m. buvo 
pasodintas į kalėjimą. Tai liudija 
Smetonos iš kalėjimo parašytas 
trumpas laiškelis pieštuku ant mažo 
popierėlio, kuriame prašo pristatyti 
cigarečių ir kitų smulkmenų. Taip 
pat archyve randami dokumentai 
atskleidžia A. Smetonos veiklą JAV, 
ypač jo platų susirašinėjimą su Lie
tuvos ministeriu Vašingtone P. Ža
deikių ir kitais. Įvairūs kvitai rodo, 
kad buv. prezidentas sąžiningai mo
kėjo mokesčius, o iš bankų paimtą 
paskolą sąžiningai atmokėdavo. Iš 
gausaus archyvo, prezidento pasiim
to 1940 m. birželio mėn. 15 d. bėgant 
iš Lietuvos, matyti, kad jam ne tiek 
rūpėjo brangenybės, kiek svarbūs 
laiškai, užrašai, kvitai ir t.t. Lietu
vos okupantai tų dokumentų nepa
griebė — jie yra laisvųjų lietuvių 
rankose.

Laiškas operiniam 
Figarui

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Taip pat turime priimti fak

tą, kad jaunimas yra skirtingas 
nuo senimo. Jis turi savo stilių 
ir vertinimo jausmą, savitą bū
dą mylėti ir melstis.

Jaunimas, kaip ir Jūs, Figa
rai, turi kažką vertingo duoti 
pasauliui. Mes turime dalintis 
uždaviniu kelti pažangą ir ne
užmiršti, kad jaunimas šiandie
ną nuolat spaudžia benzino pe- 
dalj, o mums tenka spausti stab
džius. Mes turime suprasti, kad 
jaunimo krizė yra ir pačios vi
suomenės krizė.

Figarai! Jūs buvote taiklus, 
reaguodamas prieš savo laiko 
trūkumus ir iškrypimus, bet 
mažiau taiklus sprendimų siūly
me. Jūsų analizė to laiko visuo
menės, nors kiek ir perdėta, 
esmėje buvo teisinga. Deja, Jūs 
nepajėgėt nurodyti gydymo.

O yra tinkamas gydymo re
ceptas ne tik dabarties, bet ir 
visų laikų jaunimui, būtent, pa
dėt suprasti, kad tikras atsaky
mas Į jo problemas randamas 
ne pas Marcuse, Debray ar Mao, 
bet pas Jėzų Kristų.

Nori jie broliškumo? Kristus 
pasakė: “Jūs visi esate broliai!”. 
Nori jie autentiškesnio gyveni
mo? Kristus stipriai pasmerkė 
betkokią veidmainiškumo for
mą. Priešinasi jie diktatūrai bei 
despotizmui? Kristus sakė, kad 
valdžia yra tarnyba. Protestuo
ja prieš formalizmą? Kristus 
priekaištavo maldoms, kurios 
yra kalbamos mechaniškai ir sa
vanaudiškai.

Nori jie religijos laisvės? Iš 
vienos pusės Kristus norėjo, 
kad visi žmonės pažintų tiesą, 
tačiau iš kitos pusės Jis nieko 
neužkrovė prievarta. Jis nie
kad nekliudė kitokio mokymo. 
Jis leido apaštalų vienišumą, 
Petro užsigynimą, Tomo abejo
jimą. Tiesa, Jis kvietė ir tebe- 
kviečia priimti Jį kaip žmogų 
ir Dievą, tačiau ne be svarsty
mo ir laisvo pasirinkimo!

Ką Jūs galite pasakyti? Ar 
Jūsų protestas, Figarai, drauge 
su Kristaus patarimais galėtų 
padėti ir jaunimui, ir visai vi
suomenei? Aš nuoširdžiai ma
nau, kad taip."

DĖKOJU
Esu Jums dėkinga už rūpestingą 

siuntinėjimą mielo mano laikraščio 
“T. žiburių”. Džiaugiuosi, kad galiu 
dar užsimokėti ir kad dar gerai ma
tau, nors esu jau 82 metų amžiaus. 
Linkiu Jums viso gero ir kantrybės 
darbe.

Ona Duobaitė,
Prancūzija

Žodis iš Australijos
BANGŪS KANADOS IR AMERIKOS 

LIETUVIAI,
Melburno Dainos Sambūris, su

grįžęs iš V-sios šiaurės Amerikos 
Lietuvių Dainų šventės Toronte ir 
pakeliui atlikęs savo koncertus Los 
Angeles, Hamiltone, Toronte, Kle- 
velandc, Čikagoje, su meile ir dėkin
gumu prisimena Jus, brangūs bro
liai ir sesės. Pas Jus mes jautėmės 
tartum sugrįžę i tėvynę Lietuvą. Pa
sikvietę į savo jaukius namus Jūs 
mus nudžiuginote lietuvišku nuošir
dumu ir vaišingumu. Gausiai atsi
lankę į mūsų koncertus, ovacijomis 
bei gražiu atsiliepimu spaudoje Jūs 
duosniai pripildėte mūsų širdis nuo
stabiais prisiminimais. Nežiūrint sa
vo didelių ir pasigėrėtinų laimėjimų 
muzikos srityje, Jūs mus išklausėte 
ir priėmėte kaip sau lygius brolius 
dainos mylėtojus, atleisdami mūsų 
klaidas ir trūkumus. Jūs mus išlydė- 
jote su kupinomis krūtinėmis 
džiaugsmo ir su pilnomis rankomis 
dovanų. Tokiu būdu Jūs šimterio
pai mums užmokėjote už mūsų pa
stangas ir pasiryžimą Jus ąplanky 
ti. Mes, Australijos lietuviai, di- 
džiavomės, galėdami su Jumis dai
nuoti “Iš visų kraštų pasaulio ...” 
Jūsų didžiojoje dainų šventėje.

Mes tikimės ir linkime, kad ir at
eityje mūsų kultūrinio bendradar
biavimo nesutrukdys net ir plačiau
si pasaulio vandenynai.

Jums, broliai ir sesės, tariame 
nuoširdų ačiū ir valio!

Dainos Sambūris,
Melburne, Australija

* Po 1863 m. sukilimo lietuvių 
tautinis sąjūdis palengva atsiribojo 
nuo lenkų, nes lenkai tepripažino 
lietuviams tik tiek savitumo, kiek 
lenkiškai provincijai, ir troško dik
tuoti lietuviams savo politinius sie
kimus. PR. ČEPĖNAS

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

(Roncesvalles-Bloor rajonas) 
Toronto, Ontario

priima pacientus, 
susitarus telefonu

Telefonas 
531-4633

Padėkite jiems išvengti 
didelio nusivylimo

YPSENOS
®)«ex*s =\\S)i»<2?/5^DOWNTOWN FLOWERS

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

NAMAI 
VASARNAMIAI 
ŪKIAI

ĮSTAIGOS 233-3323

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios 
gerai nemokėti

• Engdami kitas tautas, rusai ga
li tik prarasti savo laisvę, bet ne ją 
laimėti (Bukovskis)

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. susitarus telefonu); 

šesradieniais 9 v.r. ----  4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Balio Maskeliūno įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

(Eanabiatt Ari įmurtais ;Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

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

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Sovietiniai klausimai

— Ar galima sukurti komu- 
nhmą vienoje šalyje?

— Galima, be gyventi ver
čiau kitoje.

— Ar bus pinigų, kai iš “so
cializmo” pereis į komunizmą?

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus © 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. « 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- g 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: 8

St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg. 5
95 Front St. E., Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042
i>M(5K= =Xe)M<3X’ 'XSi’lSSv eXSMSK’ 'XSMSK’

Louis Temporale — oficialus skulptorius —
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

KAZLAUSKAS
sn

— Nebus, nes partijos vado
vai prieš tai patys išgrobstys.

— Ar tebėra Sovietuose as
menybės kultas?

— Kultas tebėra, bet nėra as
menybių.

— Ar blakės gali būti komu
nistų partijos nariais?

— Gali, nes jų gyslomis teka 
valstiečių ir darbininkų krau
jas. . .

Gyvybės ženklai
Buvęs apalpęs ar tariamai 

miręs ir atsigavęs žmogus tarė 
žurnalistui:

— O visdėlto jaučiausi gyvas!
— Iš ko galėjai spręsti?
— Jutau alkį viduriuose ir 

šaltį kojose. Ėmiau galvoti — 
jei būčiau danguje, bado nekęs- 
čiau, o jei pragare — tai bent 
kojom nebūtų šalta. . .

Parinko Pr. Alš.

-r\ TA INSURANCE
JjRESHER-DARAUSKAS t-£NCJ

nprQnrn realestate.
W. G.U n iLo IT IMI realtor

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1 K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

Y I M I \
All Seasons Travel, B.D.

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.

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų-— Gyvybės 
į B) ZĖ £ * Automobilių
< Vfc * Komerciniai

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

S



P. E. Kripai; $200: P. A. Vežinskai, 
Palmerston, Ont.; $60: J. Šeperys; 
$50: a. a. Motiejaus Barškėčio prisi
minimui. Geradariams nuoširdi pa
dėka.

— Praėjusį sekmadienį 11 v. pa
maldų metu paminėta Tautos šventė. 
Pamaldos baigtos Lietuvos himnu.

— Nuoširdžiausi sveikinimai ilga- 
mečiam St. Catharines lietuvių kle
bonui kun. Juvenaliui Liaubai, 
OFM, šį savaitgalį švenčiančiam 60 
m. amžiaus sukaktį.

— Wasagoje pamaldų nebebus. 
Sį rudenį jos dar įvyks Padėkos die
ną ir prieš Kalėdas.

— Praėjusią savaitę Šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidotas a. a. Mo
tiejus Barškėtis.

— Susituokė: Peter-Cochran Cary 
ir Rita-Virginija Lapaitė.

— Kat. moterų draugijos susirin
kimas — sekmadienį, rugsėjo 24, 
po 11 v. pamaldų.

— Lietuvių kapinėse naujų pa
minklų pamatams pradedama kasti 
žemė.

— Viktoras ir Aldona žalnieriū- 
nai rugsėjo 9 d. atšventė 25 m. vedy
binę sukaktį.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Stasį Ažubalį, 11 v. už 
Raubų šeimos mirusius ir a. a. Sigi
tą Pranckūną velionies dvejų metų 
sukakties proga.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Pamaldos ir sekmadienio mo

kykla — kas sekmadienį, 9.30 v. ry
to.

— Rugsėjo 24 d. pamaldose bus 
teikiama šv. Komunija.

— Hamiltone, Grace liuteronų 
šventovėje, susituokė Irena Žilvity- 
tė su Eriku Gocentu iš Londono. 
Sveikiname jaunuosius.

Lietuvių Namų žinios
— Pakeistas LN telefonas — įves

ta nauja telefono linija: 532-3311. 
Visais reikalais į LN prašome kreip
tis šiuo numeriu.

— Pr. sekmadienį LN 2.30 v. p. p. 
buvo rodomas garsinis spalvotas fil
mas apie Kanados ir JAV lietuvių 
skautų kelionę bei dalyvavimą tauti
nėje skautų stovykloje Australijoje. 
Šį filmą atvežė svečias iš Australijos 
skautininkas B. Barkus.

— Primenama, kad lapkričio 4, 
šeštadienį, įvyksta tradicinis-metinis 
LN balius ir LN Moterų Būrelio 
rengiama paroda.

— Lapkričio 5, sekmadienį, 3 v. p. 
p. — LN narių susirinkimas. Vie
nas svarbiausių susirinkimo klausi
mų — įstatų pakeitimas.

— Nauji LN nariai: Ignas Šajau- 
ka ir Adelė šajauka; abu įmokėjo 
po $100.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo per 200 asmenų. LN sve
čių knygoje pasirašė: dr. V. Barkie- 
nė, sktn. B. Barkus ir R. Barkutė iš 
Australijos, K. Kliauga iš Saskače- 
vano, J. Rutkauskienė iš Detroito, 
L. L. ir J. Martin iš Niagara Falls.

Petras Budzeika iš Suvalkų 
trikampio lankosi pas savo se
serį Magdaleną Neverauskienę 
Toronte.

Skelbimai (rėminiai) rengia
mam “T. Žiburių” numeriui 
priimami iki ketvirtadienio. Vė
liau gauti skelbimai į rengiamą 
numerį nebegali būti įdėti ir 
dėlto paliekami sekančiam nu
meriui.

IŠNUOMOJAMI du atskiri kamba
riai su virtuvėmis; yra baldai. Skam
binti po 3 v.p.p. telefonu 536-9297 
Toronte.

IŠNUOMOJAMAS II-me augšte pri
vatus butas iš 3 kambarių, virtuvės, 
prausyklos ir saulės kambario. 
Skambinti tel. 537-6059 Toronte.

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 5 3 3-2904
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.

Šv. Jono Krikštytojo - 50 
Lietuvos Kankiniu parapijos

ir kun. Petro Ažubalio klebonavimo

metų

SUKAKTIES IŠKILMĖS
įvyks š.m. spalio 14 ir 15 d.d. Anapilyje

vėliavomis. Po pamaldų 
salėje kavutė.

ĮĖJIMAS: šeštadienį $25 vedusių porai, $8 studentams. KVIETIMAI sekmadieniais platinami 
Anapilyje po pamaldų. Kitomis dienomis vakarais teirautis pas ReginąCelejewską tel. 231-8832.

Maloniai prašome paskubėti įsigyti kvietimus. ŠVENTEI RENGTI KOMITETAS

Spalio 15, sekmadienį, 11 v.r.,
Lietuvos Kankinių šventovėje iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant Toronto vyskupui 
Aloyzui Ambrosic ir organizacijoms su 
vėliavomis. Po pamaldų — didžiojoje
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□aiitraa aaaa
SIDABRO, AUKSO IR PLATINOS MEDALIAI NUO 1 IKI 
Kiekvienas sveria po 30 gramų ir yra 40 mm dydžio.

Spalio 14, šeštadienį, 6 v.v., 
didžiojoje Anapilio salėje — abiejų su
kakčių prisiminimai, meninė programa, 
atliekama smuikininkų Mazurkevičių, 
pokylis.

3.

4.

7.

Nepriklausomos Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos herbai.
Nelemtoji Hitlerio ir Stalino su
tartis, nuvedusi į Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos okupaciją bei su
naikinimą. Jų nepriklausomybė 
ir laisvė turi būti atstatyta.

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 
je pusėje teisė, 
bės turėtų būti 
priklausomos”.

(Winstonas Churchillis 1950)

abejonės kurio- 
Baltijos valsty- 
suverenios, ne-

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

tą rengia Liet. Jaunimo Sąjun
gos valdyba ir kviečia plačiąją 
visuomenę dalyvauti.

Kabaretini vakarą-šokius rug
sėjo 23, šeštadienį, 7.30 v.v., di
džiojoje Anapilio salėje rengia 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Me
ninę programą atliks solistų 
duetas — Nerija Linkevičiūtė 
ir Bernardas Prapuolenis iš Či
kagos. Gros ukrainiečių orkest
ras “Vinohorod”. Tikimasi gau
saus dalyvavimo ir vyresniųjų, 
ir jaunimo. Pelnas — būsimam 
jaunimo kongresui.

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
rius pradeda naujo sezono 
veiklą rugsėjo 24, sekmadienį, 
mažojoje Anapilio salėje. Ta 
proga bus vaišės ir kultūrinė 
programa. Sudaryta nauja sky
riaus valdyba: pirm. G. Trin- 
kienė, vicepirm. C. Pakštienė, 
ižd. A. Augaitienė, sekr. E. Gi- 
rėnienė, parengimų vadovė O. 
Kuniutienė, narės — V. Ottienė 
(kaip buvusi pirmininkė), A. 
Katelienė, Ks. Bučienė. Revizi
jos komisija: R. Sirutienė ir A. 
Smailienė. Ligonių lankymo ko
misija: M. Žėkienė, O. Demen- 
tavičienė, M. Norkienė, A. šim- 
kevičienė. Naujoji valdyba ma
loniai kviečia visas parapijos 
moteris įsijungti į Draugijos na
res ir aktyviai dalyvauti veiklo
je. Kreiptis į pirmininkę arba 
kitas valdybos nares.

Toronto universiteto humani
tarinį fakultetą bakalauro laips
niais (ketverių metų kursą) ir 
gerais pažymiais baigė Andrius- 
Petras Rasiulis, trejų metų kur
są — Zen Jonušaitis; gamtos 
mokslų ketverių metų kursą la
bai gerais pažymiais baigė ir ga
vo bakalauro laipsnį Ramūnas- 
Juozas-Feliksas Saplys.

PADĖKA
Mielam nežinomam torontie- 

čiui, atsiuntusiam per p. Šlioge
rį didelę dovaną ir užjautusiam 
manę sunkioje ilgoje ligoje, esu 
labai dėkingas.

Petras čipkus

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai Toronte kviečia visus 
augštesniųjų mokyklų (gimna
zijų) mokinius ir universitetų 
studentus skirti porą valandų į 
savaitę lietuvių kalbai, Lietuvos 
istorijai ir geografijai. Taip pat 
kviečia ir tuos, kurie lietuviškai 
visai nemoka, pasimokyti savo 
ar savo giminių kalbos lietuviš
kai nemokančių specialioje kla
sėje. Gimnazijų mokiniams kur
sai duoda Ontario Švietimo Mi
nisterijos pripažintas užskaitas 
(credits, gr. 11 Departamentai 
No. 85953, gr. 12 — No. 85954, 
gr. 13 — 85955). Kursų regis
tracija bus rugsėjo 25 ir 26 die
nomis West Park Secondary 
School vakarais nuo 7 iki 9 vai.

Kursų vedėjas
Papildymas. “TŽ” 36 nr., To

ronto kronikoje, rašant apie a.a. 
E. Seperienę-Ališauskaitę, pra
leista viena pavardė, būtent liū
dinčio jos vyro Jono Šeperio. 
Atsiprašome.

Vasario 16 gimnazijon šiais 
metais iš Toronto išvyko 5 mo
kiniai. Deja, negirdėti, kad bū
tų išvykę iš mažesnių kolonijų, 
kur nutautėti yra didesnis pa
vojus.

“Baltic Enterprises” yra nau
ja lietuvių bendrovė, sudaryta 
keturių jaunų vyrų Bostone. Ji 
yra užsimojusi išvystyti plačią 
veiklą tautinio pobūdžio reik
menų gamyboje ir platinime. 
Šiuo metu ji rengia katalogą su 
spalvotom nuotraukom įvairių 
gaminių — drožinių, keramikos 
kūrinių, pritaikomojo meno, 
įvairių šūkių, lėlių, tautinių 
simbolių, lipdžių, ženkliukų, ap
lankų knygoms ir t.t. Tuo rei
kalu Toronte lankėsi Gintaras 
Karosas, organizuodamas gami
nių telkimą ir jų pardavimą. Da
lis jų jau gaunama abiejuose 
parapijų kioskuose. Katalogas 
užsakomas šiuo adresu: Baltic 
Enterprises, P.O. Box 8241, 
Boston, Mass. 02114, USA. Prie 
užsakymo pridėti $3 kanadiškų 
arba $2 amerikietiškų.

PADĖKA
Labai nuoširdus ačiū visiems 

varpiečiams už tokią gražią lie
tuvišką vedybinę dovaną.

Daiva (Miceikaitė) ir 
Robertas Vorps

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms rengė

joms ir viešnioms už taip gra
žią man suruoštą priešvestuvi- 
nę popietę ir dovanas.

Angelė Salvaitytė 

Trisdešimt metų tremties 1944- 
1974. Jau trisdešimt metų, kai 
vienas dešimtadalis visų estų, 
latvių ir lietuvių yra tremtyje. 
Jų kraštas yra vis okupuotas ir 
užvaldytas žiaurios šiandieninio 
imperialistinio kolonizmo jėgos.

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

VESTUVĖS. Rugsėjo 9 d. Šv. 
Stanislovo šventovėje Toronte 
susituokė Gediminas Stankus su 
Irena Korzenko. Apeigose da
lyvavo ir kun. P. Ažubalis. Gedi
minas dirba skelbimų agentū
roje, o Irena — kelionių agen
tūroje.

Rugsėjo 10 d. Lietuvos Kanki
nių šventovėje susituokė Peter 
C. Cary su Rita Lapaite. Apei
gas atliko kun. P. Ažubalis, kun. 
Iz. Grigaitis ir kun. J. Staškus. 
Giedojo mergaičių*dainos viene
tas “Volungė”, vadovaujamas 
muz. D. Viskontienės ir akom
panuojamas muz. J. Govėdo. 
Apeigose dalyvavo apie 200 as
menų. Vestuvinė puota įvyko 
“Old Mill” restorane. Jos metu 
jaunavedžiams sugiedota “Il
giausių metų” ir pasakyta lai
mingo gyvenimo linkinčių kal
bų. Ypač įsidėmėtina Ritos tė
vo inž. H. Lapo kalba, kurioje 
jis linkėjo savo dukrai, kad ji, 
kaip žurnalistė, visuomet prisi
mintų tėvų žemę ir jos laisvini
mo bylą. Pažymėtina, kad Rita 
Lapaitė jau yra pasireiškusi 
kaip žurnalistė savo straipsniais 
angliškoje Kanados spaudoje ir 
kurį laiką dirbusi Kanados 
spaudos agentūroje CP. Dabar 
persikels su vyru į St. Antonio, 
Texas, JAV-se, ir dirbs savo sri
tyje. Jos vyras P. C. Cary yra 
gydytojas, šiuo metu siekiąs ra
diologo specialybės.

“Draugo” sporto skyriuje, 
kurį redaguoja Vyt. Grybaus
kas, 1978. VIII. 18 laidoje ra
šoma apie Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes. Padarius išva
dą, kad šis didžiausias ir isto
rinis renginys išeivijos sporto 
istorijoje buvo vertas pastangų, 
minimos ir silpnosios pusės. 
Esą buvusi silpnoka bendroji 
informacija prieš žaidynes, ne
vykęs pirmosios olimpiados da
lyvių pristatymas bei pagerbi
mas, skurdus žaidynių atidary
mas. Didžiausias renginio nuo
pelnas ir pagarba esą priklau
so Pr. Berneckui, bet jis nesu
laukė pakankamai talkos bei pa
galbos. Visdėlto panašius rengi
nius numatoma organizuoti ir 
toliau, nors “panašių sąlygų, 
kaip Toronte, su tokiu puikiu 
stadijonu, geromis salėmis ir 
aikštėmis . . . niekur nerasime.”

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

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

Viena Estijos, Latvijos ir Lietu
vos istorijos naktis. Masiniai trė
mimai 1941 m. birželio 13-14 d.d.

Ginkluotas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos laisvės kovotojų pasi
priešinimas 1940-1952.

8. Latvių dainų šventė. 100 metų. 
Laisvė. Savivalda. Nepriklauso
mybė.
Eglė, beržas, ąžuolas.
Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis — lietuvių dailininkas ir 
kompozitorius.

9.
10.

K

Ontario gyventojai turi 
pridėti 4% pardavimo 
mokesčio.

Svečiai. “TŽ” aplankė Elena 
ir Albertas Misiūnai iš Detroito, 
lydimi Marijos ir Juozo Zažec- 
kų iš Cambridge, Ont. A. Misiū
nas yra vilnietis mokytojas, ak
tyviai dalyvaująs Detroito lie
tuvių gyvenime. Jis yra vienas 
iš lietuvių radijo programos 
“Lietuviškų melodijų radijo va
landa” redaktorių. Jos vedėju 
yra Algis Zaparackas, jn., An
tanas Zaparackas — redakto
rius. Seniau šiai programai ilgą 
laiką vadovavo Rapolas Valat
ka. Programa transliuojama 3 
vai. į savaitę: pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
8-9 v.v. iš stoties WUZK-FM 
banga 98 mc. Tai etninių gru
pių stotis, kuria naudojasi daug 
tautybių. Ji veikia ištisas 24 va
landas. Lietuviškoje programo
je dažnai būna informacijų apie 
Torontą, “T. Žiburius” ir pan. 
— Detroite veikia ir antroji lie
tuvių radijo programa “Lietu
vių Balsas”, transliuojama sek
madieniais 8.25-9.05 v.r. Ją iš
laiko radijo klubas. — “TŽ” 
taipgi aplankė svečias iš Romos 
kun. VI. Delininkaitis; lydimas 
giminaičio torontiečio p. Luko. 
Jis yra lietuvių šv. Kazimiero 
kolegijos prefektas. Vasaros 
atostogų metu aplankė savo gi
mines JAV-se ir Kanadoje. Ne
trukus grįš į Romą.

Jaunas chirurgas — dr. Vy
tautas Lenauskas. Jis gimė Ang
lijoje, Toronte baigė gimnaziją 
augščiausiais pažymiais, įstojo 
į Toronto un-to medicinos fakul
teto odontologijos skyrių. Bai
gė universitetą pirmuoju stu
dentu, geriausiais pažymiais ir 
pradėjo dirbti su prof. Morganu 
Western ligoninėje. Po metų 
praktikos, profesorių pataria
mas, išvyko 'tęsti studijų į gar
siąsias Mayo klinikas Ročeste- 
ry, Minesotoje. Po trejų metų, 
t. y. 1978 m. birželio mėn., ga
vo chirurgo (Oral Surgeon) dip
lomą su teise dirbti visoje Ame
rikoje. Dr. Vytautas, būdamas 
studentu, apkeliavo beveik visą 
Š. Ameriką. Didelis mėgėjas 
sporto — teniso ir slidinėjimo. 
Jis yra pirmasis šios srities chi
rurgas Kanadoje, baigęs moks
lus garsiosiose Mayo klinikose. 
Yra sukūręs lietuvišką šeimą ir 
šiuo metu yra apsistojęs Wind
sore, Ont. Po metų žada keltis 
arčiau Toronto. J.

Dvi mėnesinio laikraščio 
“Speak Up” išėjo rugpjūčio-rug
sėjo nr. 32 psl. Jame yra daug 
informacinės antikomunistinės

i! MONTREAL
Kanados šaulių Rinktinės dešimt

metis. Spalio 7-8 d.d., Kanados Padė
kos savaitgalį, Montrealyje įvyks 
Kanados šaulių Rinktinės dešimtme
čio minėjimas, Rinktinės vėliavos 
šventinimas ir antrasis Kanados šau
lių sąskrydis. Numatyta plati minė
jimo programa. Laukiama svečių iš 
centro valdybos, šaulių ir nešaulių 
iš kitų Rinktinių bei kuopų.

Spalio 7, šeštadienį, 18.30 v., Auš
ros Vartų salėje bus iškilmingas mi
nėjimo aktas, K. š. Rinktinės vice
pirm. Stp. Jakubicko paskaita, orga
nizacijų atstovų sveikinimai, Rink
tinės vėliavos šventinimas, šauliško- 
je veikloje pasižymėjusiems žymenų 
įteikimas, naujų narių priesaika. Me
ninę programą atliks š. solistė Gina 
Capkauskienė ir Montrealio Aušros 
Vartų par. choro vyrų oktetas. Po 
to visų dalyvių pokylis. Pirmą kar
tą pasirodys Jono Rimeikio orkest
ras “Trimitas”.

Spalio 8, sekmadienį, 11 v.r., Auš
ros Vartų šventovėje iškilmingos pa
maldos, kuriose pirmą kartą pasiro
dys Rinktinės vėliava, pavadinta Lie
tuvos sostinės Vilniaus vardu. Po 
pamaldų AV salėje įvyks visų daly
vių ir svečių išleistuvės — pietūs.

Susidariusiom minėjimo išlaidom 
padengti daroma vertingų meno kū
rinių loterija. Loterijai savo kūri
nius suaukojo šie Montrealyje ir ki
tur gyveną menininkai: Pr. Baltuo- 
nis, Kr. Bendžiūtė-Makauskienė, Ir. 
Lukoševičienė, G. Montvilienė, D. 
Staskevičienė, Alf. Vazalinskas, J. 
Šiaučiulis, B. Balaišis iš Windsoro.

Į šią neeilinę Kanados šaulių 
šventę yra maloniai kviečiami visi 
šauliai ir nešauliai iš toli ir arti. 
Ypač yra kviečiami visi Montrealio 
lietuviai parodyti svetingumą sve
čiams ir šauliams, kurie per eilę 
metų savo darbais ir aukomis prisi
dėjo ir prisideda prie lietuviškos 
veiklos Montrealyje. KšR inf.

Moterų šventė. KLK Moterų Dr- 
jos Montrealio skyrius gruodžio 2-3

“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.
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m. ..................

9 %
9.25 %
9.5 %

Investacines nuo ........ 10.5%

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

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

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

DRAUDOS NAUJIENOS 
Adomonis Insurance Agency Inc. 

AUTOMOBILIAI
Palyginus, paskutinių metų kainos yra žemesnės.
Jūsų draudos bendrovė apmoka ir Jūsų pusės (Colli

sion) nuostolius, nors ir neturėtumėte draudos, jeigu esate 
nekaltas dėl nelaimės.

KOMERCINIAI, INDUSTRINIAI, 
APARTAMENTINIAI PASTATAI

Atstovaujamų bendrovių apimtis įgalina Agentūrą 
apdrausti didesnius objektus, kurių kaina atskirai su
tariama.

GYVENAMI NAMAI, INVENTORIUS
Draudos yra platesnės apimties, kainos pastovios. 

APMOKĖJIMAS NELAIMĖS ATVEJU
Automobilių nelaimių ir visais kitais atvejais apmo

kama žymiai greičiau.
Agentūra, turėdama pakankamai geros darbo jėgos, 

patarnavimą atlieka greitai ir tiksliai.
Prašome teirautis draudos kainų ir sąlygų!

Telefonas: 722-3545

Karių suvažiavimas
š.m. rugsėjo 2-3 d.d. Toronte 

įvyko XIX Lietuvos Karo Mo
kyklos laidos karininkų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo kole
gos su poniomis iš Toronto, Či
kagos, Palios Hills, Collingsvil- 
le, Stanford, So. Euclid. Iš Kali
fornijos kolegų gautas gražus 
sveikinimas.

šeštadienio vakare įvyko 
bendras susitikimas ir pobūvis, 
kuris praėjo labai nuoširdžioje 
ir gražioje nuotaikoje. Sienoje 
iškabintos nuotraukos (iš karo 
mokyklos laikų), ženklai ir dir
žai sukėlė daug prisiminimų iš 
tų gražių jaunystės dienų.. . 
Pageidauta po 5 metų vėl susi
tikti.

Sekmadienį visi su šeimomis 
dalyvavo 11 v. pamaldose Ana- 

medžiagos. Leidėju ir vyr. re
daktoriumi nurodomas G. Ur
bonas. šiame laikraštyje dažnai 
iškeliamos ir okupuotos Lietu
vos problemos. 

dienomis rengia savo metinę šven
tę. AV parapijos salėje bus sureng
tos dvi parodos — Birutės Delkutės 
keramikos kūrinių ir Norberto Lin- 
gertaičio iš Bostono gintaro, sidab
ro bei aukso dirbinių.

“Neringos” jūrų šaulių kuopa AV 
parapijos salėje rengia N. Metų su
tikimą. Si kuopa taip pat vadovauja 
kariuomenės šventės rengimui. Jau 
sudarytas komitetas iš kelių organi
zacijų atstovų, kurie rūpinasi šios 
šventės programos sudarymu.

Nijolė Bagdžiūnienė

Seselė Jonė, daug metų dirbusi 
Montrealyje, perkelta į Putnamą. 
Pas mus ji paliko gilius pėdsakus 
“Rūtos” klubo veikloje. Rankdarbių 
sekcijos nariai jai suruošė gražias 
išleistuves. Atsisveikinimo ir padė
kos žodį tarė A. Ališauskas, linkė
damas kuo greičiausiai grįžti į Mont
real). Į jos vietą atkelta seselė Te
resė. Visapusiškai stipri pajėga, ga
bi mokslui, menui ir muzikai. Pui
kiai groja vargonais, akordeonu ir 
gitara. Teko girdėti, kad ji įsijungs 
į lituanistinės mokyklos mokytojų 
eiles.

Tautinėje skautų stovykloje JAV 
dalyvavo nemažas montrealiečių 
skautų būrys. Iš Jų vadovais buvo 
— Gintaras Nagys, Asta Kličiūtė, 
Rasa ir Ina Lukoševičiūtės. Dalyva
vo ir B. Nagienė, kuri pravedė kul
tūrinio laisvalaikio programą. Sa
vaitgaliui buvo nuvykęs ir Rimas 
Ališauskas. Stovykla buvo gausi, ge
rai organizuota ir idomi. A. A.

RENKU
Montrealio apylinkėje senas lie
tuviškas knygas, laikraščius, 
plokšteles, išleistas Lietuvoje ir 
emigracijoje.

Petras Adomonis 
Tel. 722-3545

pilyje. Gražų pamokslą pasakė 
kun. V. Delininkaitis iš Romos. 
Mišioms patarnavo kolegos J. 
Valevičiaus (skaitė šv. Rašto iš
trauką) sūnus-klierikas And
rius. Po Lietuvos himno, lydimi 
kun. V. Delininkaičio, suvažiavi
mo dalyviai, prisimindami savo 
žuvusius ir mirusius draugus, 
padėjo gėlių puokštę prie Lie
tuvos kovotojo vitražo. Iš čia 
visi aplankė Anapilio lietuvių 
kapus ir Toronte mirusio kole
gos Dragūno kapą. Po to visi 
nuvyko į Lietuvių Namus bend
riems pietums.

Sunku buvo vėl skirtis su se
niai matytais veidais ir senais 
prisiminimais. Juk daugeliui tai 
buvo pirmas susitikimas po 40 
metų nesimatymo. Tuomet išsi
skyrėm jaunais žydinčiais vei
dais, kupini vilčių ir ryžto. De
ja, likimas mus išblaškė po vi
sus pasaulio kampus, gyvenimo 
metai atliko savo ir dėlto ne
nuostabu, kad kartais buvo sun
ku atpažinti savo mielą kolegą.

S. G.


