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Plytos ir žmonės
Išblokšti tautiečiai iš savo tėvynės Lietuvos ir pasiekę 

užjūrio šalis sparčiai kūrėsi. Susitaupę pradines sumas, 
vieni pirko namus, kiti statydinosi. Panašus procesas vyko 
ir visuomeniniame bei tikybiniame gyvenime. Steigėsi įvai
rūs centrai, kuriems reikėjo patalpų. JAV-se naujieji atei
viai rado jau daug senųjų ateivių pastatytų židinių, nors 
ir ten reikėjo dar daug naujos iniciatyvos. Kanadoje pa
dėtis buvo skirtinga — čia nedaug visuomeninių lietuvių 
pastatų rasta, nes mažai jų ir reikėjo dėl nedidelio ateivių 
skaičiaus. Naujiesiems teko būti statybininkais daugelyje 
vietų — Montrealyje, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, 
Londone, Winnipege, Edmontone. Ir tai buvo maždaug 
prieš tris dešimtmečius. Beveik tuo pačiu metu virte virė 
darbas daugelyje lietuvių kolonijų. Tai lietė daugiausia 
parapijų steigimą. Daugumai atrodė, kad reikia pradėti 
nuo pagrindinių dalykų, nes žinojo, kad ir JAV-se senieji 
išeiviai tuo keliu ėjo. Net toks liberalizmo ir net ateizmo 
skleidėjas J. Šliūpas ragino steigti parapijas. Tai būdinga 
ne tik lietuviam, bet ir kitom tautom. Pastebėta, kad si
tuacijose, kuriose tauta ar jos dalis netenka savo valstybi
nio autoriteto-valdžios, žmonės telkiasi daugiausia apie ti
kinčiųjų Bendriją kaip dvasinę užuovėją. Ir tai natūralu, 
nes išeivio vienišumui reikia savos bendruomenės, jo re
liginiam ir kultūriniam gyvenimui — dvasinės atramos.

K
ANADOS mastu didieji dvasiniai židiniai — parapi

jos gyvuoja Montrealyje, Toronte ir Hamiltone. Vie
ni jų savo veiklos sukaktis yra paminėję anksčiau, 

kiti tai atlikti ruošiasi šį rudenį. Hamiltono lietuvių parapi
ja, pasivadinusi Aušros Vartais, pabrėžia savo ryšį su Lie
tuvos sostine Vilniumi. Ji š.m. spalio 22 d. mini savo tris
dešimtmetį. Ji yra didelė ne parapijiečių skaičiumi, bet 
savo uolumu. Parapijiečių tėra pora tūkstančių asmenų, ta
čiau jie pajėgė pasistatydinti ir savo šventovę, ir kleboniją, 
ir parapijos salę, ir Jaunimo Centrą. Visa tai liudija ne
paprastą lietuvių ateivių uolumą, kurio branduolį sudaro 
pijonieriškos dvasio vadas prel. dr. J. Tadarauskas, sulau
kęs jau 40 metų kunigystės. — Beveik tuo pačiu metu sa
vo gyvavimo sukaktį mini ir kitas lietuviškas židinys, bū
tent, buvusi šv. Jono Kr. dabar — Lietuvos Kankinių pa
rapija Toronte bei Mississaugoje. Jai sueina'ŪG metų. 
Montrealio šv. Kazimiero parapijos tai seniausia lietuvių 
parapija Kanadoje. Kuklūs ir sunkūs buvo pirmieji jos 
žingsniai. Ji pergyveno nevieną krizę, tačiau laimingai jas 
nugalėjo ir gražiai suklestėjo. Klebono kun. P. Ažubalio 
dėka ji išsiskleidė svariu, plačiu, lietuvišku žiedu ir atsi
stojo pirmaeilių židinių gretose. Kas matė šią parapiją 
kukliose Dundas gatvės patalpose, dabar gėrisi didingais 
naujais pastatais, kurie liudija užmojo drąsą ir nepaprastą 
lietuvišką ryžtą.

Č
IA SUMINĖTI du pavyzdžiai rodo, kad uolumu bei 
ryžtu ir išeiviškame gyvenime galima daug pasiekti, 
t.y. suorganizuoti tvirtoves, skirtas apsaugai nuo ty

kojančių pavojų. Tose tvirtovėse jaučiamės gana saugiai, 
tačiau tik reliatyviai. Pasižvalgę aplinkui, matome, kad 
gyvename savo sukurtose salelėse, kurias skalauja svetin
gi, bet kartu ir svetimi vandenys. Nors mūsų tvirtovių sie
nos stiprios, tačiau jos vienos mūsų apsaugoti negali. Le
miantis dalykas yra tvirtovės įgula — žmonės. Ir stipriau
sios plytos pasidaro nesaugios, jei įgula nusilpsta, tampa 
neryžtinga, defetistiška. Pagrindinė atspara glūdi žmonė
se, o ne plytose. Dėlto džiaugdamiesi dvasinių židinių — 
parapijų ir kitų sukaktimis, neužmiškime pagrindinės tie
sos: pasibaigus mūrinei statybai, turi prasidėti dvasinė sta
tyba, kuri vyksta ne rangovų, o visų įgulos narių dėka. Ne 
tik vadovaujantieji, bet ir eiliniai tvirtovių nariai turi būti 
aktyvūs lietuviškajame fronte. Kiekvieno nario pasitrauki
mas iš savos tvirtovės, dezertyravimas yra savosios gyny
bos silpninimas. Tie, kurie įsijungia į kitų tautybių tvirto
ves, teprisimena, kad jie ten nesvarbūs, nereikalingi, o lie
tuviškajai savo tvirtovei yra būtini. Dabar, žvelgiant į 
stiprias plytinių tvirtovių sienas, atėjo laikas rūpintis ypač 
vidiniu jų gyvenimu, įgulos stiprinimu, kad neprasidėtų 
dezertyrinis sąjūdis, vedąs į sunykimą. Ta linkme ir turė
tų skatinti stambiosios židinių sukaktys. Pr. G.

Gotikos perlas Lietuvos sostinėje Vilniuje — Sv. Onos šventovė ir jos aplinka. Ją lanko turistai, ypač vasarą

Valdo ne Brežnevas, o baimė
Prof. dr. Aleksandras Štromas apie dabarties Lietuvą ir išeivijos užduotį

('Pasaulio įvykiai
PASAULI SUKRĖTĖ NETIKĖTA POPIEŽIAUS JONO PAU
LIAUS I mirtis, tepraėjus vos 34 dienom nuo jo išrinkimo. Velionį 
pakirto stiprus širdies smūgis, ištikęs jį lovoje skaitantį knygą. 
Mirusį rugsėjo 29 d., 5.30 v.r., rado asmeninis sekr, kun. J. Magee, 
nesulaukęs įprastu laiku koplyčioje. Gydytojų duomenimis, popie
žius Jonas Paulius mirė rugsėjo 28 d., apie 11 v. vakaro. Velionis 
nepasižymėjo tvirta sveikata — jaunystėje buvo sirgęs džiova, vė
liau pakėlęs keturias operacijas, tačiau iki pat mirties neturėjęs 
jokių širdies sutrikimų. Amžinybėn jie iškeliavo kaip nespėjęs 
išsiskleisti žiedas su šypsena lūpose. Trumpas popiežiavimo liako- 
tarpis neišryškino Jono Pauliaus planuotos linijos, bet paliko ryš
kius pėdsakus Vatikane — atsisakymą karūnacijos, audiencijų 
suprastinimą, jų paįvairinimą®-----------------------------------------

Prof. dr. ALEKSANDRAS STROMAS, Lietuvos disidentas, kalba Toronto 
lietuviams apie okupuotos Lietuvos gyvenimą sovietinėje sistemoje ir atei
ties perspektyvas. Paskaitą rengė Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba Nuotr. A. šeškaus

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdybos pakviestas, Lietuvos di
sidentas A. Štromas rugsėjo 22 d. 
kalbėjo Toronto lietuvių visuomenei 
apie dabartinį gyvenimą okupuoto
je Lietuvoje, iš kurios išvyko tiktai 
prieš ketverius metus. Su juo tu
rėjo atvykti ir antras disidentas ra
šytojas Tomas Venclova, bet nega
lėjo ryšium su nauju amerikiečių 
užmoju siūlyti jį kandidatu į Nobe
lio premijos laureatus.

Visų pirma A. Štromas sumi
nėjo keletą faktų iš kasdieninio 
gyvenimo Lietuvoje, kurie ro
do, kad už rutiniško fasado 
vyksta tyli kova už Lietuvos ge
rovę, kultūrinį savarankiškumą. 
Lietuviai pareigūnai dirba so
vietinėje sistemoje, vykdo jos 
reikalavimus, bet kartu žvalgo
si, kaip išlaikyti lietuviškumą. 
Dėlto susidaro kasdieninė dile
ma, kurią kiekvienas turi sa
vaip spręsti. Tiktai tokiom pro
fesijom, kaip gydytojai, techni
kai ir pan., yra lengviau, nes 
jos gali maždaug vienodai veik
ti kiekvienoje sistetmoje. Kas 
kita humanitarinėms profesi
joms, kurios tiesiogiai turi tar
nauti režimui. Tos rūšies parei
gūnai, norį pasireikšti ir lietu
viškoje srityje, turi rasti atitin
kamą erdvę sovietinėje sistemo
je. Iškritus iš jos, pasibaigia 
visos galimybės veikti ir iškyla 
kasdieninės egzistencijos klau
simas.

Sunkus derinys
Iškritimas iš sistemos ir pa

sitraukimas į pogrindį yra pa
vojingas, nes gali būti greit iš
aiškintas ir sunaikintas. Dėlto 
tenka sovietizmą derinti su lie
tuviškuoju patriotizmu. Tuo ke
liu ėjo ir tebeina dauguma lie
tuvių. Jį galima būtų pavaiz
duoti viena sovietine apysaka, 
kurioje rašoma apie veikėją, 
skelbiantį, kad jis gali nušokti 
nuo augšto bokšto ir neužsi
mušti. Jis tai pademonstruoja 
žmonėms, kurie mato aną drą
suolį, šokantį nuo bokšto ir 
skraidantį ore. Bet kaip jis ten 
laikosi, kokio mechanizmo dė

ka, niekas nežino. Tai ir yra 
iliustracija žmonių, kurie suge
ba veikti sovietinės sistemos rė
muose.

Galima rezistencija?
Rezistencija taip pat eina tuo 

pačiu keliu, būtent, stengiasi 
rasti vietą pačioje sovietinėje 
sistemoje. Taip buvo su J. Ju
rašu valstybės teatre, taip buvo 
su Tomu Venclova ir kitais. Ku
rį laiką jie gali išvengti triuš
kinančios sovietinės mašineri
jos. Ta mintis buvo įdomiai iš
reikšta viename teatro vaidini
me. Pranašas Joną, išlindęs iš 
banginio vidurių, pasakoja nu
stebusiems žmonėms, kaip išli
ko gyvas, būtent, radęs tokią 
vietelę, kurios nepasiekia virš
kinamieji banginio organai. De
ja, pavojus prasideda, kai už
griebia sovietinės mašinerijos 
dantys.

Atviros rezistencijos prover
žiai būna reti, bet pasitaiko spe
cialiomis progomis. Tokie pro
veržiai įvyko 1956 m. Vėlinėse 
ryšium su gyventojų sukilimu 
Vengrijoje, Izraelio-arabų karo 
atveju, sovietinio “išlaisvinimo” 
dvidešimtmečio proga 1960 m. 
(minia mušė milicininkus spor
to stadijone ir Kauno gatvėse). 
Labai ryškus rezistencijos pro
veržis buvo Romo Kalantos su
sideginimas. Tada į gatves iš
ėjo ne mokslus einantis, bet 
darbininkiškas jaunimas. Lietu
vius suerzino valdžios pareiški
mas, esą Kalanta buvo psichiš
kai nesveikas. Norėdamas tai 
paneigti, kitas jaunuolis viešai 
susidegino Varėnoje, prieš tai 
aplankęs gydytoją ir gavęs pa
žymėjimą, kad buvęs sveikas. 
Anais Kalantos metais ir vėliau 
demonstracijų šūkiai buvo: 
“Rusai lauk iš Lietuvos! Tegy
vuoja nepriklausoma Lietuva!”

Dauguma — apolitiški
Tokie proveržiai yra žvaigž

dinės valandos, gana retos. 
Dauguma žmonių stengiasi būti 
apolitiški, nes politika yra bjau

rus, šlykštus dalykas (reikia 
veidmainiauti) ir pavojingas. 
Dėlto jie visą dėmesį nukreipia 
į šeimą, privačius ratelius, ma
terialinę gerovę. Užsieniečiai 
stebisi matomu medžiaginių gė
rybių gaudymu. Bet tai vyksta 
ne tik dėl tų gėrybių stokos, bet 
ir dėl žmonių dėmesio sukon
centravimo į medžiaginius da
lykus, ypač ateinančius iš Vaka
rų. Tuo norima pasakyti, kad 
gyventojai, nors apolitiški vi
daus gyvenime, identifikuojasi 
su Vakarais ir nori pasakyti: 
“Mes nesam tarybiniai”.

Turto grobstymas
Stokojant medžiaginių gėry

bių, vyksta platus vadinamojo 
visuomeninio turto grobstymas. 
Žmonės aiškina sau, kad oficia
lus turtų paskirstymas šlubuo
ja ir dėlto gyventojai patys pa
siima trūkstamus dalykus, tuo 
papildydami sistemą. Valdžia 
kovoja su turto grobstymu, bet 
neįstengia, nes reikėtų bausti 
daugumą gyventojų. Dėlto ji tai 
daugiau ar mažiau toleruoja. 
Tik politinės rezistencijos ji ab
soliučiai nepakenčia. Gyventojai 
tuo naudojasi ir vogtomis gėry
bėmis dalinasi. Yra susidaręs 
net priežodis: “Vienas rysi, pa
springsi”.

Tuo būdu Lietuvoje ir kituo
se sovietų valdomuose kraštuo
se yra įsigalėjusi korupcija. 
Plačiai priimti kyšiai. Pvz. vie
nu metu Klaipėdoje prekybinės 
(?) bazės vedėju buvo Gedvilas. 
Jis savo apsukrumo dėka buvo 
tapęs milijonierium. O ir ki
tiems nesigailėdavo riebių do
vanų, ypač atsakingiems parei
gūnams. Galų gale jo paties 
draugai jį nužudė. Kartą jie 
pakvietė į sutartą vietą ir prašė 
atnešti 100.000 rublių. Gedvi
las atėjo, bet pinigų neatnešė. 
Draugai jį nušovė, tačiau pini
gų nerado.

Sistemos pagrinde — baimė
Nežiūrint korupcijos, mędžia-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

humoru, pokalbiais su vaikais. 
Lig šiol popiežiai, sekdami kara
lišku stiliumi, vietoj “aš” varto
davo “mes”. Jonas Paulius savo 
kalbose ėmė vartoti visiems 
įprastą “aš”. Žmonių atmintyje 
jis išliks kaip popiežius ganyto
jas, pasižymėjęs paprastumu, 
tiesiog spindinčiu nuoširdumu, 
meile vargšams. Net dešimt po
piežiai yra turėję trumpesnį val
dymo laikotarpį už Joną Paulių: 
752 m. Steponas II mirė po 3 die
nų nuo išrinkimo, 1555 m. Mar
celas II ir 1590 m. Urbanas VII 
— po 13 dienų, 896 m. Bonifa
cas VI — po 15 dienų, 1605 m. 
Leonas XI — po 17 dienų, 897 
m. Teodoras II — po 20 d. ir t.t. 
Ilgiausiai popiežiavęs — net 32 
metus yra Pijus IX, išrinktas 
1846 m.

Popiežiaus rinkimai
Naujojo popiežiaus rinkimai 

numatyti spalio 14 d., kai Ro
mon vėl suvažiuos visi kardino
lai. Kaip jau įprasta tokiais at
vejais, spaudos puslapiai vėl 
pilni įvairių spėliojimų. Grei
čiausiai kardinolai jieškos į Jo
ną Paulių panašaus ganytojo, 
atmesdami kurijos diplomatus. 
Tokiais kandidatais minimi kar
dinolai — Neapolio arkiv. C. 
Ursi, 70 m., Genuvos arkiv. G. 
Siri, 72 m., Milano arkiv. G. Co
lombo, 75 m., Palermo arkiv. S. 
Pappalardo, 60 m., ir Florenci
jos arkiv. G. Benelli, 57 m. Šį 
sykį naujo popiežiaus rinkimuo
se dalyvaus 112 kardinolų. Jų 
laukia nelengvas uždavinys su
rasti kandidatą, kuris savo nuo
širdumu laimėtų žmonių širdis, 
kaip kad jas buvo laimėjęs Jo
nas Paulius, sutraukęs gausias 
su juo norinčių atsisveikinti ti
kinčiųjų minias į Šv. Petro aikš
tę net ir stipraus lietaus metu.

Pakeliui į taikę
Izraelio parlamentas patvirti

no premjero M. Begino pasiek
tus susitarimus Camp David su 
Egipto prez. A. Sadatu. Už pa
tvirtinimą pasisakė 84 parlamen
to nariai, prieš — 19, 17 nepasi
naudojo balsavimo teise. Kon
krečiai šis patvirtinimas lietė 
Izraelio pasitraukimą iš Sina
jaus pusiasalio, izraelitų kai
mų panaikinimą. Šiem klausi
mam dabar yra duotas oficialus 
sutikimas. Lieka tik sutarti de
tales su Egiptu ir pasirašyti tai
kos sutartį. Iš M. Begino kabi
neto pasitraukė prekybos min. 
V. Hursewitz, įžiūrėdamas perdi- 
delę JAV įtaką, kuri ateityje pa
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sidarys dar didesnė. Premjeras 
M. Beginąs tikisi taikos sutartį 
su Egiptu pasirašyti per kelias 
savaites. Tai būtų jo didžiausias 
laimėjimas, nes be Egipto pagal
bos su Izraeliu negali kariauti 
nei Sirija, nei Jordanas.

Nobelio premija
Kandidatais šiemetinei Nobe

lio taikos premijai jau yra pa
siūlyta apie 50 asmenų. Vienas 
paskutiniųjų kandidatų — Egip
to prez. A. Sadatas, kurį pasiū
lė buvęs JAV valstybės sekr. H. 
Kissingeris ir Austrijos kancle
ris B. Kreiskis. Abu šios kandi
datūros rėmėjai yra žydų kilmės. 
Nobelio taikos premija bus pa
skirta antrojoje spalio pusėje ir 
įteikta gruodžio 10 d., minint 
dinamito išradėjo Alfredo No
belio mirties metines.

Pakeisti premjerai
Dėl susilpnėjusios sveikatos 

iš premjero pareigų baltųjų ra
sistų valdomoje P. Afrikos res
publikoje pasitraukė J. Vorste- 
ris, šią šalį valdęs 12 metų. Tau
tinė partija naujuoju premjeru 
išsirinko ligšiolinį krašto apsau
gos min. P. W. Bothą, kietos ra
sistinės linijos šalininką. P. Af
rikos respublikoje yra 4,5 mili
jono baltųjų, 2,4 milijono miš
rios rasės gyventojų, 765.000 
azijiečių ir 18 milijonų negrų. 
Pastarieji laikomi griežtoje bal
tųjų mažumos kontrolėje. Nau
jojo premjero laukia Namibijos 
problema. Šią sritį P. Afrikos 
respublika valdė nuo 1920 m. 
Jungtinės Tautos reikalauja pa
laipsniui Nambijai suteikti ne
priklausomybę, kurios priežiū
ra būtų patikėta tarptautinės ka
riuomenės daliniams. Premje
ras P. W. Botha, kaip ir jo pirm
takas J. Vorsteris, nepriklauso
mybę Namibijai nori suteikti 
dar šiemet ir rinkimus pravesti 
gruodžio mėnesį.

Aplankė kalinį
Sosnovkos darbo stovykloje 

Mardovijoje uždarytą kovotoją 
už žmogaus teises A. Ginzburgą 
aplankė jo žmona Arina. Nors 
gyvenimo sąlygos esančios sun
kios, kalinys tebėra nepalūžęs. 
Jis žada toliau tęsti savo kovą 
už žmogaus teises, prašo jį ir to
liau laikyti Helsinkio susitarimų 
laužymą sekančios grupės nariu. 
Pastaruosius dvejus metus prieš 
savo suėmimą A. Ginzburgas 
tvarkė A. Solženicino fondą, pa
dėdamas nuteistų disidentų šei
moms.
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A+A 
Mielam broliui

JONUI KALINAUSKUI
Suvalkų trikampyje mirus, BRONĘ PRAKAPIENĘ, 
jos vyrų bei šeimų nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —

O. J. Ažubaliai O. S. Kiršinai
K. A. Cirušiai J. K. Liutkai
O. J. Dirmantai O. V. Marcinkevičiai

★ POPIEŽIŠKOJI KARŪNA — 
TIARA, kurios Jonas Paulius I at
sisakė ir pasirinko paprastas apei
gas, buvo popiežių vartota nuo VIII 
š. Pirmasis istorijoje žinomas po
piežiaus galvos apdangalas buvo pa
naudotas popiežiaus Konstantino 
(708-715 m.). Tai buvo tų laikų ka
riško šalmo pavidalo balta kepurė 
vardu “camelaucum”. Toks šalmas 
buvo naudojamas iki X-XI š. Ant 
šalmo buvo pritvirtintas siauras 
lankelis, kad popiežiaus kepurė skir
tųsi nuo kitų vyskupų kepurių. XIII 
š. tas lankelis apie šalmą Įgavo ka
rūnos pavidalą. Greičiausia Bonifa
co VIII laikais (1294-1303 m.) ant 
šalmo buvo pritvirtinta ir antroji 
karūnėlė, pabrėžianti popiežiaus ne 
tik žemišką, bet ir dvasinę valdžią. 
Benediktui XI (1303-1304 m.) ir 
Klemensui V (1305-1314 m.) priski
riamas trečiosios karūnėlės įvedi
mas ant šalmo. Taip atsirado tiara.

★ KĄ TOS TRYS KARŪNĖLĖS 
reiškia, neaišku. Vieni mano, jog 
tai ženklas kovojančios, kenčiančios 
ir triumfuojančios tikinčiųjų Bend
rijos, kiti, kad tai ženklas trejopos 
popiežiaus užduoties — mokyti, va
dovauti, šventinti. Turbūt tikriausia 
simbolizmo mintis išreiškiama vai
nikavimo apeigų žodžiuose: “Imk šią 
tiarą, išpuoštą trimis karūnomis, ir 
žinok, kad esi karalių ir kunigaikš
čių tėvas, pasaulio valdovas ir at
stovas mūsų Išganytojo Jėzaus Kris
taus žemėje”. Kadangi dabartinis 
popiežius nebuvo karūnuotas, tai ir 
šie žodžiai apeigose nebuvo panau
doti.

* JEIGU ŠIS POPIEŽIUS ir būtų 
norėjęs karūnuotis savo pirmtako 
tiara, nebūtų galėjęs, nes Paulius 
VI savo tiarą 1964 m. padovanojo 
JAV katalikams. Tai nereiškia, kad 
Vatikane nėra daugiau tiarų. Viena, 
daugiausia naudota paskutiniaisiais 
laikais, buvo padovanota Pijui IX 
1877 m. Ja buvo karūnuoti šie po
piežiai: Leonas XIII, šv. Pijus X, 
Benediktas XV, Pijus XI, Pijus XII 
ir Jonas XXIII. Daugelis tiarų, ku
rias šimtmečiais popiežiai naudojo, 
žuvo Įvairių karų metu arba buvo 
popiežių atiduotos kaip užstatai ar 
skolos. Pati seniausia tiara Vatika
ne yra iš Gregoriaus XVI laikų 
(1831-46 m.). Nors Paulius VI tur
būt bus paskutinis popiežius, var
tojęs tiarą, tačiau vienas paprotys 
ryšium su tiara greičiausiais tęsis 
ir toliau. Tai metinis šv. Petro sta
tulos vainikavimas tiara jo vardo 
dieną (birželio 29) Šv. Petro bazi
likoje, Romoje.

* KARD. BERNARDIN GANTIN, 
56 m. amžiaus, popiežiaus Jono Pau
liaus I paskirtas popiežiškosios “Cor 
Unum” tarybos pirmininku. Tai 
įstaiga, kuri rūpinasi tarptautinės 
Vatikano šalpos koordinavimu. Kard. 
Gantin, be to, jau nuo seniau yra 
Popiežiškosios Teisingumo ir Tai
kos Komisijos pirmininku. Tai vie
nintelis negras augštose Vatikano 
kurijos pareigose.

Popiežiaus Pauliaus VI tiara, kurią jis padovanojo Nekaltai Pradėtosios 
šventovei JAV-se kaip dėkingumo ženklą už amerikiečių duosnumą varg
šams. Tai galbūt paskutinė tiara, nes Jonas - Paulius I jos atsisakė

* ŠALIA KIEKVIENO AUTEN
TIŠKO APSIREIŠKIMO, visada yra 
buvę tūkstančiai tariamų apsireiški
mų, kurių kilmė nėra antgamtinė, o 
tik kieno nors lakios vaizduotės ar 
haliucinacijos padarinys — rašo 
arkiv. John F. VVhealon savo arki
vyskupijos (Hartford) laikraštyje 
“The Catholic Transcript”. Jis pasi
sako ypač prieš Veronikos Leuken 
tariamus regėjimus Bayside, N.Y., 
kurie, anot jo, yra skaudžių išgyve
nimų, absurdiškumo ir pamaldumo 
mišrainė. Esą ten pagal užsakymą 
pasirodo Įvairios dangaus asmeny
bės, kurios, prisitaikydamos prie 
vietinės policijos reikalavimų, net 
pakeitė savo pasirodymų vietą. Ar
kivyskupas pabrėžia, kad tokių ta
riamų regėtojų tarpe pasitaiko ne 
tik naiviai tikinčių savo regėjimais, 
bet ir sąmoningų apgavikų, kurie 
specialiai sufabrikuoja apsireiški
mus pasipinigavimo arba savęs išgar
sinimo tikslu.

* 30 JAV PASAULIEČIU KUNI
GU, kurie yra darbavęs! užsienio 
misijose, susirinkę Kansas City vys
kupijos Kristaus Pasaulio Išganytojo 
kunigų seminarijoje, priėjo išvadą, 
kad dabar JAV kraštas yra tapęs 
misijų kraštu, reikalingu evangeli- 
žavimo.

* RYTU VOKIETIJOS KATALI
KAI VYSKUPAI formaliai pareika
lavo savo komunistinę valdžią dar 
kartą pergalvoti ir atsisakyti savo 
planų, pagal kuriuos šį rudenį vi
siems mokiniams nuo 14 iki 15 metų 
amžiaus būtų įvestas 12 valandų per 
savaitę karinis apmokymas, o vasa
rą jie būtų mokomi specialiose sto
vyklose naudoti mažo kalibro gink
lus. Anot vyskupų, toks karinis ruo
šimas jauną asmenį nuteikia karui 
ir priešų jieškojimui. Be to, tai 
priešinasi prigimtajai tėvų teisei ap
spręsti, ko vaikas turi mokytis. Liu
teronų religinė vyresnybė irgi pana
šiai kreipėsi į valdžią. Ji pasiūlė 
valdžiai verčiau tas 12 valandų sa
vaitėje pašvęsti, mokant vaikus apie 
taiką ir žmonių sugyvenimą.

* III PASAULINEI RELIGIJOS 
IR TAIKOS KONFERENCIJAI, 
įvyksiančiai 1979 m. rudenį JAV-se, 
pasiruošimo darbai vyksta Prince
tone, N. J. Pasiruošime dalyvauja 
42 įvairių religijų atstovai: krikš
čionys, budistai, hinduistai, žydai, 
mahometonai, šintoistai ir sikai. Iš 
katalikų pusės dalyvauja arkiv. An
gelo Fernandes iš Indijos (dabarti
nis tos konferencijos pirmininkas), 
vysk. John J. Dougherty ir vysk. 
Caroll T. Dozier iš JAV, arkiv. Mar
cos McGrath iš Panamos. Pasaulio 
Religijos ir Taikos Konferencija bu
vo suorganizuota 1970 m. kaip tarp- 
tikybinis sąjūdis su savo padaliniais 
JAV-se, Japonijoje, Indijoje, Kana
doje ir keliose Europos valstybėse. 
Ateinančių metų konferencijos te
ma: “Religija ir naujojo pasaulio 
bendruomenė”.

KUN. J. STŠ.

Vakarų Kanados lietuviai stovykloje klauso lietuviškų dainų, kurias atlieka torontiškių mergaičių trijulė “Vasaros 
garsai”, ten viešėjusi keletą dienų Nuotr. A. Dudaravičiaus

Valdo ne
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ginių gėrybių stokos, krašte vy
rauja baimė. Visur esantis Sau
gumas, kuriame dirba ne mėgė
jai, bet didmeisteriai, viską 
kontroliuoja. Pagrindinis sis
temos cementas yra baimė. Re
žimo sistemos viršūnėje yra ne 
prezidentas Brežnevas, bet bai
mė. Jeigu revoliucijos pradžio
je vyravo idealistai, tai dabar
— oportunistai. Jiems svarbu 
ne idėja, o nustatyta tam tikra 
gyvenimo norma, kurios pažeis
ti negalima. Paskutinis įsitiki
nęs komunistas buvo N. Chruš
čiovas. Dabartiniai partijos va
dai tokie nebėra.

Panaši būklė ir Lietuvoje. 
Paskutinis idealistas komunis
tas buvo Vladas Grybas, kuris 
1954 m. nusišovė, nes negalėjo 
pakelti prarajos tarp komunis
tinės teorijos ir tikrovės. Dėlto 
tapo alkoholiku, bandė savo 
kančią nuraminti nuodais, vė
liau baigė savo dienas tragiškai. 
Dalis buvusių idėjinių komunis
tų, kurie jaunystėje buvo ko
munistai (pvz. T. Venclova, J. 
Jurašas, A. Štromas), vėliau 
tapo disidentais. Sovietinis 
marksizmas tėra apgaulus triu
kas pusiau apsišvietusiam žmo
gui privilioti.

Taigi, sovietinė sistema laiko
si dviem pagrindinėm atramom
— baime ir korupcija. Ko ne
pasiekia baimė, padaro korup
cija — viliojimas karjera, atly
ginimas, papirkimas, kyšiai ir 
pan. Tuo būdu norima parody
ti, kad bijoti apsimoka — bi
josi. būsi gerai atlygintas.

Propaganda, neapykanta, 
rezignacija

Sovietinė propaganda yra pla
čiai išvystyta, bet ja niekas ne
tiki. Tai vadinamojo bukinančio 
efekto padarinys: žmonės tos 
propagandos nei girdi, nei ma
to, nors ji visur labai ryški. Pvz. 
užsienietis, pastebėjęs Maskvo
je plačius transparentus virš 
gatvės su komunistiniais šū
kiais, klausia taksio vairuotoją, 
ką tai reiškia. Vairuotojas atsa
kė: “Mes jų nematom”.

Pastebimas Lietuvoje ir anta- 
gonizuoj antis efektas: visa, kas 
ateina iš viršaus, visa, kas sve
tima, yra nepriimtina, nes erzi
na, pykina, verčia reaguoti, šis 
jausmas, nukreiptas prieš ru
sus (ultraksnefobija), gali pla
čiai išsilieti ir tapti pavojingu, 
ypač krizių laikotarpiais. Jei 
pvz. lietuviai imtų mušti rusus, 
gali pasikartoti Čekoslovakijos 
atvejis. Tuo atveju rusų tole
rancija pasibaigtų ir lietuvišką
jį gyvenimą užgniaužtų. Išeivi
jos lietuviai šį tautos jausmą 
turėtų racionalizuoti ir skatinti 
ne jo išsiliejimą, o pozityvų 
sprendimą teisinėmis priemo
nėmis (pvz. atsisteigiant nepri
klausomai Lietuvai, nustatyti, 
kas gali būti Lietuvos piliečiu).

Esant tokiai sistemai, kuri 
laiko Lietuvą stipriai surakintą, 
netrūksta ir rezignacijos jaus
mo, skatinančio visišką prisitai
kymą ir net kolaboraciją. Gal
vojama taip: rezistencija ir net 
8-rių metų partizaninis karas 
nieko nedavė, tik nuostolius; 
reikia taikytis prie Maskvos, 
nes nuo jos viskas priklauso; 
tik pasikeitimai Maskvoje gali 
nulemti Lietuvos likimą.

Išeivijos užduotis
Okupuotoje Lietuvoje į da

bartinę išeiviją žiūrima kaip į 
organišką tautos tęsinį, kuriam 
priklauso centrinis vaidmuo ko
voje už Lietuvos laisvę. Mano
ma, kad išeivija daro tai, kas 
šiuo metu galima, nepriklauso
mybei atgauti. Išeivijos užduo
tis — ne tik išsaugoti tautos pa
vidalą, bet ir paruošti valstybi
nio atsteigimo gaires, nes tai

Brežnevas, o baimė

Mylimai MAMYTEI mirus,

Būrelio narę ZUZANĄ ŠČEPANAVIČIENĘ 

nuoširdžiai užjaučia —

Toronto LN Moterų Būrelis

neįmanoma okupuotoje Lietu
voje. Ta prasme išeivija turi 
būti tautos avangardu. “Būki
me verti tos didelės istorinės 
misijos, kurią uždėjo ant mūsų 
pečių likiminė situacija” — bai
gė A. Štromas.

Dalyvių klausimai
Po paskaitos buvo pateikta 

visa eilė klausimų. Paskaitinin
kas gyvai ir išsamiai į juos at
sakinėjo. čia suminėsime kele
tą būdingesniųjų.

1. Ar eurokomunistai yra to
kie pat, kaip sovietiniai? — Bū
dingas jų bruožas — siekti val
džios ne revoliuciniu būdu, o 
parlamentiniu. Tuo jie nesiski
ria nuo socialdemokratų. Ta
čiau vienas jų vadų (Ispanijos 
komunistų) pareiškė, kad atėję 
valdžion parlamentiniu būdu 
elgtųsi kaip revoliucininkai. Tai 
reiškia būtų totalistais, kaip ir 
sovietiniai komunistai. Juk ir 
Hitleris atėjo valdžion rinkimų 
keliu . . .

2. Kaip Jums atrodo lietuvių
išeivijos komunistai — idealis
tai, oportunistai, nesusipratė
liai? — Kalbėjau su įvairių par
tijų žmonėmis, bet išeivijos ko
munistų nesu sutikęs. Jei pa
kviestų, mielai kalbėčiau ir 
jiems. i

3. Kokios yra rusų tautos 
nuotaikos? — Tikslių duomenų 
nėra. Pastebimos trys žymesnės 
srovės. Dalis rusų identifikuo
jasi su dabartine valdžia — 
nors ji bloga, bet rusiška, gi
nanti tautą nuo pavojų. Antra 
dalis yra tautinio nusistatymo. 
Jai bolševizmas yra svetimas 
kūnas. Jis engia rusus, kaip ir 
kitas tautas. Reikia jungtis vi
som Sov. Sąjungos tautom šū
kiu “Visų šalių nacionalistai, 
vienykitės!” šūkis darosi popu
liarus. Gali susidaryti bendras 
visų tautų frontas. Trečia rusų 
dalis remia demokratinį sąjūdį 
(Sacharovo grupė . . .). Kadangi 
rusų skaičius imperijoje mažė
ja, jie jaučiasi priversti daryti 
nuolaidų ramybės dėlei. Kaiku- 
rie rusai siūlo Rusijai išstoti iš 
Sov. Sąjungos.

4. Kaip su tremties vyriausy
be? — Visų pirma reikia su

Kanados Lietuviu Fondas
Nauji nariai ir įnašai: 

776. Krištolaitis, Juozas ir
Gailė , $ 100

777. Lubinskas, Jonas 1000
778. Daumanto-Lukšos vardo

įamžinimui 100
779. Rukšėno, Gedimino

atmin. 350
780. Pyragius, Juozas 100
781. žiogas, Domas 1000
782. Žiogienė, Juzė 1000
783. Belecko, Juozo atmin. 100
784. Staniuvienės, Elenos

atmin. 500
785. Stankūno, Stasio testa

mentinis palikimas 1000
Įnašų papildymai: 

23. KLB Otavos apylinkė iki $3600 
60. Diržys, Antanas 200

205. Tanner, Jūratė 120
222. Anderson, Juzė 105
272. KLK Moterų Dr-jos

Delhi skyrius 525
282. Vaitkūnas, Petras 200
332. Strodomskis, Julius 2500
345. Dragūnevičiaus, Petro

atmin. 205
441. Kaziukonis, Bronius 500

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono 
SLA 72 kuopai, sutelkusiai įnašą 
Daumanto-Lukšos vardo įamžinimui, 
ši kuopa įamžina mūsų fonde žuvu
sius, kenčiančius Tėvynėje bei Sibi
ro taigose už Lietuvos bei tikėjimo 
laisvę. 

Skaudu buvo netekti tauraus lie
tuvio Gedimino Rukšėno. Nuoširdžią 
užuojautą reikšdami jo žmonai Ja
ninai, draugai bei pažįstami savo au
komis įrašė jį į KL Fondą. Aukomis 
prisidėjo: A. Daugelavičius, kun. A. 
Petraitis, dr. P. Lukoševičius, M. 
Juodviršis, P. Gerhardas, J. Gražys,

tvarkyti valstybinį Lietuvos tęs
tinumą, nieko nedelsiant. Dip
lomatijos šefui St. Lozoraičiui 
jau suėjo 80 metų. Jeigu jis 
viešu dekretu, ir tai laiku, ne- 
paskirs ministerio pirmininko 
pagal 1938 m. konstituciją, Lie
tuvos valstybingumas teisiškai 
bus palaidotas. Mano nuomone, 
geriausias kandidatas į premje
rus yra St. Lozoraitis, jn. Tai 
atlikus, galima bus kalbėti ir 
su kitų kraštų vyriausybėm.

5. Ar Lietuvai pavojinga ru
sifikacija? — Taip, pavojus yra. 
Tai rodo Latvijos ir Estijos pa
vyzdžiai. Lietuvoje tik du mies
tai yra labai paliesti rusifikaci
jos — Klaipėda ir Vilnius (apie 
50% lietuvių). Tautinė lietuvių 
sąmonė stipri. Tai mato sovieti
niai vadai. Jie vengia antagoniz
mo, nes nenori antros Čekoslo
vakijos. Lietuvių surusinti ne
įstengs, bet fiziškai sunaikinti 
gali.

6. Ar verta važiuoti j lituanis
tikos kursus Vilniuje? — Kiek
viena skyle į Lietuvą reikia 
naudotis. Vietoje geležinės už
dangos atsirado retežinė (sky
lėta). Vilniuje vyksta užsienie
čiams paruoštas mulkinamasis 
procesas, bet lektoriai širdies 
neįdeda. Kursų rezultatai tauti
niu požiūriu geri. Jeigu ten 
vyksta neparuoštas jaunimas, 
kalta pati išeivija. O paruošti 
reikia, kad nebūtų naivūs, 
orientuotųsi ir “G. Krašte” ne
liaupsintų sovietinės santvar
kos. šiaipjau kiekvienas žodis 
iš laisvojo pasaulio yra kaip bal
zamas pavergtiesiems. Pvz. kai 
prof. A. J. Greimas iš Prancū
zijos skaitė paskaitą Vilniaus 
un-te, veržėsi minios. Vilniaus 
kursų neturėtume bijoti. Tegu 
jie mūsų bijo.

7. Kaip išeivija galėtų padė
ti okupuotai Lietuvai? — Visų 
pirma baigti tarpusavio ginčus 
ir atsisukti veidu į Lietuvą. Pa
ruošti Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti programą. Teikti 
paramą politiniams kaliniams.

Pastaba — šis rašinys yra 
laisvas ir santraukinis atpasa
kojimas dr. A. Štromo minčių, 
kurias jis plačiai dėstė toron- 
tiečiams. R. P.

A+A
BALIUI GIEDRAIČIUI

netikėtai mirus, reiškiame nuoširdžiausių užuo

jautų jo žmonai bei šeimai ir kartu liūdime —

Thunder Bay lietuviai

Mylimam BROLIUI 
Lietuvoje mirus,

MARIJĄ ANDRIULEVIČIENĘ, VIKTORĄ ir TE
RESĘ GRAŽULIUS nuoširdžiai užjaučiame —

M. Preikšaitienė 
ir sūnūs

ffianabtan Art ^Henuirtitls ^Itii.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Louis Temporale — oficialus skulptorius —

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namu telefonas 278-4529

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

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

didelį pasirinkimų pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
KAZLAUSKAS

B. Staškevičius, A. Jonelis, dr. Ma- 
liška, J. Adomaitis, P. Baltuonis, J. 
Adomonis, P. Gudzinkas, A. A. Šmi- 
gelskiai, Z. B. ščepanavičiai, N. V. 
Draugeliai, S. A. Ceponiai, F. P. De- 
manuel, M. V. Miceikos, J. V. Ignai- 
čiai, K. Lukošius.

Londone mirė senas Fondo narys 
Petras Dragūncvičius. Jį pagerbda
mi, draugai vietoje greit nuvystan
čių gėlių paaukojo Fondui $105; 
prisidėjo — A. E. Petrauskai, K. J. 
Valaičiai, J. E. Bersėnai, P. Vaitie
kūnas, J. J. Lekas, J. Aušrotas.

Neseniai tragiškai žuvusį londo- 
niškį Juozą Belecką pagerbdami tau
tiečiai įrašė į KL Fondą; aukomis 
prisidėjo — J. E. Bersėnai, K. J. 
Valaičiai, J. J. Lekas, E. Keburis, 
J. Brazlauskas, J. Lukša, J. Aušro
tas, E. Petrauskas, O. K. Griniai, V. 
Gudelis.

P. Stanius iš Winnipego įrašė sa
vo velionę žmoną metinių sukakties 
proga.

Fondas nuoširdžiai dėkoja visiems 
geradariams.

Fondas sveikina Domą ir Juzę 
Žiogus jų šeimos 50 metų vedybi
nės sukakties proga ir dėkoja už 
įnašus tos šventės proga.

Sveikiname J. Strodomskį, gimta
dienio proga $500 papildžiusį savo 
įnašą.

Fondas dėkoja visiems tautie
čiams, įstojusiems į Kanados Lietu
vių Fondą ir taip pat savo įnašus 
padidinusiems. Jūs esate kovotojai 
už mūsų Tėvynę. Tiesiogiai kovoti 
negalime, tačiau lėšomis privalome 
visi prisidėti prie tautos gyvastingu
mo išlaikymo.

KLF VALDYBA
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Lenkai jėga ir apgaule užėmė Vilnių
1920. VIII. 29 Anglijos užsie

nio reikalų viceministeris lor
das Charles Hardinge pranešė 
Lenkijos charge d’affaires Lon
done J. Ciechanowskiui: jeigu 
Lenkija nori gauti iš Anglijos 
paramą, turi skaitytis su Brita
nijos politika, laikančia Vilnių 
natūralia Lietuvos sostine, kuri 
turi Lietuvai priklausyti. Vil
nius nesąs lenkų miestas, kaip 
Lenkija tvirtinanti.

Kiek vėliau, spalio 1 d., Ang
lijos atstovas Varšuvoje Hora
ce Rumbold, sužinojęs kad len
kai kėsinasi užimti Vilnių, laiš
ke Lenkijos užsienio reikalų 
ministeriui Eustachui Sapiehai 
rašė: “. . . its execution would 
be a flat violation of the defini
te assurance which you gave to 
colonel Ward and myself at our 
interview last Monday night, an 
assurance which I forthwith te
legraphed to my Govern- 
ment. . .”

Prancūzija nebuvo griežtai 
nusistačiusi prieš lenkų planą 
užimti Vilnių. Nežiūrint to, ji 
perspėjo Lenkiją. Gen. Maxim 
Weygand kariniam lenkų atta
che kpt. Morstinui, kuris gene
rolui dėstė Lenkijos planus Lie
tuvos atžvilgiu, švelniai pritarė 
kapitonui, bet pridėjo, sakyda
mas, kad Lenkija turi skaitytis 
su Anglijos ir pasaulio opinija.

Rugsėjo 30 d. Aleksandro 
Millerando sekretorius, kalbė
damas su antruoju lenkų dele
gatu prof. Szymonu Askenazu, 
prašė, kad Lenkijos vyriausybė 
susilaikytų nuo žygio į Vilnių ir 
į Lietuvą. Tas žygis esą neiš
spręs tų žemių politinio likimo.

Lenkijos premjeras I. Pade
rewskis buvo sąjungininkų per
spėtas, kad Vilniaus užėmimas 
Lenkijai bus žalingas. Jis savo 
vyriausybę ragino nuo to žings
nio susilaikyti. Lenkijos politi
nių partijų tarpe buvo skirtin
gų nuomonių. Vieni siūlė ne tik 
Vilnių, bet ir visą Lietuvą užim
ti. Kiti siūlė jieškoti konflikto 
išsprendimo derybomis. Aršiau
si užgrobimo šalininkai buvo 
Kazimierz Lutoslawski ir Sta
nislaw Stronski. Gen. Jan Roz- 
wadowski turėjo paruoštą planą 
Vilniui ir Lietuvai užimti. Mar
šalas Pilsudskis taip pat turėjo 
savo planą. Jo planas buvo pri
kalbėti gen. L. Želigowskį, kad 
jis apsiimtų suvaidinti “sukilė
lį” ir užimtų Vilnių klastingu 
būdu.

Vilniaus užėmimo reikalu Pil-

Toronto lietuvaitės iš “Vasaros garsų” trijulės linksmina Vakarų Kanados jaunimą stovykloje praėjusią vasarą.
Tai p-lė Dovidaitytė ir A. Bliskytė (trečiosios nematyti) Nuotr A. Dudaravičiaus

Darbai
AL GIMANTAS

Vienoje lietuviškoje koloni
joje vyko šauni lietuviškų ves
tuvių puota. Suvažiavo ketver
tas šimtų abiejų šeimų artimų
jų ir bičiulių. Tam tikra dalis 
atvykusių buvo iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių, tad susi
darė itin dėkinga proga pasikal
bėti įvairiomis mus visus domi
nančiomis temomis. O tų temų 
tiesiog nesibaigiantis srautas. 
Visa tai rodo, kad tautiečiai, 
nežiūrint kur begyventų, gyvai 
domisi bendrąja veikla, turi sa
vo nuomones, mintis, pasiūly
mus, žodžiu, yra jautrūs svar
besnėms lietuviškojo gyvenimo 
šakoms.

Ar tik ne pirmoje eilėje itin 
rūpinamasi pradiniu ir viduri
niu lietuviškuoju švietimu. Tai 
labai jautrus reikalas. Daug 
kas jaučia, kad kažkas kažkur 
nėra išbaigta ar tinkamai išpla
nuota auklėjime lietuviško jau

Kaikurie visuomenei 
sudskis 1920. IX. 30 turėjo su 
Zeligowskiu pasitarimą Balsto
gėje savo štabe. Ten Pilsudskis 
generolui paaiškino, kad lega
liai po Spa konferencijos Vil
niui atgauti kelio nėra. Reikia 
eiti klastingu keliu. Tai turės 
padaryti Zeligowskis ir pasiim
ti visą atsakomybę. Kiti pasita
rimai vyko Gardine ir Lydoje 
spalio 1 ir 2 d. d. Pasitarimuo
se dalyvavo Pilsudskis, Zeligow- 
skis, gen. Rydz-Smigly, gen. 
Berbecki, Rzadkowski ir pik. 
Adam Koc. Buvo nutarta, kad 
žygyje dalyvaus majoro Marian 
Koscialkowskio savanorių dali
nys ir lietuvių-gudų divizija, ku
rioje lietuvių iš viso nebuvo.

Spalio 3 d. buvo sudaryta III 
lenkų armija, kuriai vadovavo 
gen. W1. Sikorskis. Jo divizija 
buvo išdėstyta Lietuvos artumo
je. Antroji armija gavo įsakymą 
apsaugoti Zeligowskio dalinius, 
III pėstininkų divizijai teko 
svarbus uždavinys 120 km. ruo
že, būtent, žygis Švenčionių link, 
dengiant Zeligowskio dešnįjį 
sparną. Zeligowskio dalinius 
(14.000 karių) dengė 80.000 ar
mija.

Po daugelio metų vis daugiau 
ir daugiau aiškėja, kokius mes 
turėjome kaimynus, kurie dėjo
si ir dabar dedasi, kad jie linki 
mums tik gera. Lenkų išeivijos 
politikai ir dabar žaidžia su 
mūsų sostine Vilniumi. Vieni, 
neturėdami jo dabar, mielai jį 
mums atiduoda. Kiti vėl atsiima 
ir išbara “geradarį”. Yra ir pas 
mus išeivijoje “apaštalų”, kurie 
aklai mato tik gerus lenkus.

Bandymas susitarti
Piotr Lossowski knygoje “Sto- 

sunki polsko-litewskie w latach 
1918-1919”, išleistoje dabarti
nėje Lenkijoje 1966 m., rašo:

Suvalkų pasitarimai-konferen- 
cija buvo vieni iš svarbiausių sa
vo apimtimi ir reikšme. Jos di
džiausia reikšmė yra ta, kad ten 
buvo formaliai susitarta dėl Vil
niaus, bet jos pasekmės ir šian
dieną slegia lenkų-lietuvių san
tykius.

Konferencijos iniciatorium 
buvo Lenkijos užsienio reikalų 
min. E. Sapieha, kuris tuo norė
jo sušvelninti užsienio nuomo
nę dėl lenkų kariuomenės įsi
veržimo Lietuvos teritorijon. 
Tuo reikalu 1920. IX. 24 Lietu
vos URM buvo įteikusi Lenkijai 
reikalavimą atitraukti kariuo- 

ir Įsipareigojimai
nimo, kurio pažinimas ir emo
cinis lietuviškųjų problemų 
stovis dar gana drungnas ir ne
gilus. Pastangos esančios dide
lės, atskirų pedagogų pasišven
timas milžiniškas, įsipareigoji
mas gilus, bet rezultatai nėra 
jau taip labai džiugūs . ..

Baiminamasi ir dėl lietuviš
kos spaudos kainų kėlimo. Vi
si, atrodo, sutinka, kad išeities 
nėra: itin brangus pašto patar
navimas, infliacinės kainos po
pieriaus, dažų, spausdinimo iš
laidos verste verčia prenumera
tos kainas didinti. Ne vien tik 
mūsų spauda, bet ir visi kitų 
tautybių laikraščiai pergyvena 
maždaug tą patį, neišskiriant ir 
didžiųjų amerikinių bei kana- 
dinių periodinių leidinių. Ta
čiau mūsiškiai, regis, prisibijo, 
kad, kylant lietuviškos periodi
kos kainoms, gali nubyrėti skai
tytojų dalis. Tai liestų ypač jau
nesnius, vos tik šeimas sukūru
sius tautiečius, kurių pradiniai 
žingsniai tame brangymetyje 

dar mažai žinomi duomenys af 
menės dalinius iš Lietuvos prie 
1919. XII. 8 linijos. Sapieha sa
vo notoje rašė: “Dar kartą siū
lau sueiti ir bandyti sunkumus 
išspręsti be ginklų pagalbos.” 
Lietuvos vyriausybė sutiko ves
ti derybas Suvalkuose ir prane
šė, kad jos atstovai ten atsiras 
rugsėjo 29 d. vakarą. Taip pat 
pranešė, kad jie laikysis gruo
džio 8 sienos, ir siūlė nutraukti 
karo veiksmus su konferencijos 
pradžia.

Suvalkų derybos oficialiai 
prasidėjo rugsėjo 30 d. Lietu
vių delegaciją sudarė: gen. lei
tenantas Maksimas Katche, ma
joras Aleksandras Šumskis — 
kariuomenės atstovas, Bronius 
Baltutis — užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas, Mykolas Bir
žiška ir Valdemaras Čarneckis. 
Lenkų delegaciją sudarė: pik. 
Mieczyslaw Mackiewicz, Juliusz 
Lukasiewicz, rotmistras Adam 
Romer ir Waclaw Przesmycki. 
Stebėtojais buvo: JAV Pabalti
jo kraštams atstovas Kelly ir 
Anglijos misijos Dellahaye ir 
Padgitter. Tai buvo lietuvių pa
geidavimas, kad tie užsienio ste
bėtojai dalyvautų posėdžiuose.

Pirmajame posėdyje lietuviai 
siekė konkrečių susitarimų, ku
rie patvirtintų lietuvių pasiek
tus teritorinius laimėjimus Vil
niaus krašte. Lenkai vengė aiš
kesnių pasisakymų. Jie stengė
si diskutuojamus klausimus pla
čiai išplėsti bereikšmėmis dis
kusijomis. Lenkai kėlė vis nau
jus priekaištus lietuviams. Len
kų delegacija vengė konkrečių 
atsakymu. Antras ir trečias po
sėdis nieko konkretaus nedavė. 
Aiškiai jautėsi, kad lenkai de
rybas stengėsi užtęsti.

Po trečio posėdžio Lukasie
wicz ir Romer išvyko į Balstogę, 
į Pilsudskio štabą, ir ten jam 
pranešė apie derybų eigą. Pil
sudskis pavedė delegacijai ne
atiduoti lietuviams Varėnos ir 
kelio, vedančio iki Bastūnų. 
Lietuviai su tuo nesutiko. Dery
boms vykstant, lenkų kariuome
nės divizijos persikėlė per Ne
muną ir žygiavo Lydos link. Lie
tuvos štabas tuo susirūpino ir 
numatė artėjantį pavojų Vilniui, 
kurie apsaugai buvo paliktos la
bai nežymios pajėgos. Didžioji 
kariuomenės dalis buvo sutelk
ta Suvalkijoje. Lietuviai, supra
tę pavojų, nutarė permesti 3 di
vizijas iš Suvalkijos į Vilniaus 
sritį. Buvo įsakyta susitelkti 

nėra lengvi. Kaikurie jų yra 
priversti kaiką atidėti ateičiai, 
o taupymas dažniausiai prasi
deda nuo savo namų kiemo .. .

Neužmiršta ir jungtinio lietu
viško fondo idėja, kuris turėtų 
būti pajėgus finansuoti bend
rąją kultūrinę ir politinę veik
lą. Viešumoje kalbos apie tai 
yra nutilusios, ir pati mintis 
su J. Bačiūno mirtimi ar tik 
nebus nuėjus užuomarštin. Vis- 
dėlto bent atskirų tautiečių gal
vosenoje ji yra gyva, pasiruo
šusi “prisikėlimui”, tikint, kad 
tokia forma finansuojama bend
rinė veikla turėtų atnešti ryš
kesnius rezultatus.

Daug ir platokai kalbama 
apie lietuviško informacinio 
centro sudarymą ir tokios įstai
gos nepaprastą svarbą šios die
nos skubiai besikeičiančioje si
tuacijoje. Patys matėme tik 
paskutinio pusmečio laikotar
pyje, kiek daug kartų teko sku
biai reaguoti visos lietuviškos

(Nukelta į 9-tą psl.)

e lenkų žygį j Vilnių
prie Šeštokų stoties ir geležin
keliu per Alytų-Varėną pasiek
ti Vilnių.

Lenkai, pajutę lietuvių pla
ną, kuris jiems sudarytų pavo
jų, pasiuntė “savanorių” divizi
ją, kad užimtų Varėną. Rugsėjo 
30 d. ten susirėmė, įvyko kruvi
nos kovos. Lenkai užėmė Varė
nos stotį ir miestelį. Ten jie pa
grobė ir šarvuotą lietuvių trau
kinį “Gediminas”. Transporto li
nija buvo nutraukta. Jei Suval
kų derybos nenutrūko, tai tik 
dėlto, kad spalio 4 d. į Suvalkus 
atvyko Tautų Sąjungos Kontro
lės Komisija. Spalio 5 d. nebu
vo posėdžio. Tautų Sąjungos ko
misija turėjo pasitarimus tik su 
lietuviais. Derybos vėl buvo pra
dėtos spalio 6 d.

Aiškiai matėsi, kad lenkų de
legacija bando derybas vilkinti 
kiek galima ilgiau. Varėnos apy
linkėje buvo sustabdyti karo 
veiksmai. Demarkacijos linijos 
klausimas ryškėjo. Atrodė, kad 
viskas eina geresnėn pusėn. 
Lietuviai su sąlyga sutiko, kad 
Varėnos stotis būtų lenkų ran
kose. Lenkų delegatai spalio 6 
d. vengė kaikuriuos klausimus 
diskutuoti, j ieškodami įvairių 
priežasčių. Baigiantis tos die
nos posėdžiui, buvo sudaryta ko
misija, kuri turėjo suredaguoti 
konkretų sutarties projektą.

Spalio 7 d. TS kontrolės ko
misija išvyko į Varėną patikrin
ti padėties. Nežiūrint to, dery
bos vyko toliau. Sutarties pro
jektas buvo sudarytas ir tą pa
čią dieną 24 v. pasirašytas. Su
tartis turėjo isigalioti nuo 1920. 
X. 10 12 v. Pagal šią sutartį, 
Vilnius buvo pripažintas Lietu
vai. Lietuvos vyriausybė Suval
kų sutarti įteikė Tautų Sąjun
gai, kuri ją 1922. I. 19 užregist
ravo ir išspausdino Traktatų 
Rinkinyje, VIII tome, 174 psl.

Derybų šešėlyje
Posėdžiais Suvalkuose, kaip 

dabar aiškėja, buvo siekiama 
Lietuvos vyriausybę suklaidin
ti ir užliūliuoti jos įtarimą dėl 
rengiamo žygio Vilniui užimti. 
Reikia pažymėti, kad lenkams 
šis manevras pavyko. Spalio 2 
d. Lydoje buvo surengta iškil
minga šventė I lietuvių-gudų di
vizijai pagerbti, kurioje pats 
maršalas Pilsudskis įteikė pasi
žymėjimo medalius vadams ir 
kariams. Be to, norėdamas pa-

Vytautas Didysis ir musu laikai Dr. Br. Povilaitis
1930 m. minint Didžiosios 

Lietuvos Kunigaikštijos valdovo 
Vytauto 500 metų mirties sukak
tį, buvo įvesta antroji po Vasa
rio 16 valstybinė šventė — rug
sėjo aštuntoji. Jei Vasario 16 
vadiname dar ir Nepriklauso
mybės švente, tai rugsėjo 8 yra 
žinoma kaip Tautos šventė. Rug
sėjo 8 šventės tikslas buvo la
biau pabrėžti ir išpopuliarinti 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos garsą, kurio viršūnėje nuo 
seno lietuvių tautos istorijoje 
buvo Vytautas.

DLK valdovas Vytautas gimė 
apie 1350 m. ir mirė 1430 m. 
spalio 27 d., o kunigaikštijos val
dovu buvo nuo 1392 m. ligi mir
ties, taigi beveik 40 metų. Jis 
buvo žymiausias senosios Lietu
vos valdovas, pasidaręs ypač po
puliarus nuo tautinio lietuvių 
atgimimo laikų ypač dėlto, kad 
daugelis jo politinių pastangų ir 
kovų didele dalimi atitiko ir tau
tines lietuvių aspiracijas. Ne
nuostabu todėl, kad aušrininkas 
— romantikas Maironis-Mačiu
lis pirmasis savo Lietuvos isto
rijos knygoje, išleistoje 1891 
m., Vytautą pavadino Didžiuoju. 
Tas pavadinimas prigijo ir šian
dien tebevartojamas.

Kaimynų pinklės
XIV š. pabaigoje Lenkijoje 

labai susirūpinta iškilusia Vy
tauto galybe ir jieškota progos 
pabrėžti D L K priklausomybę 
nuo karūnos. Gausūs ir platūs 
laiškai rodo, jog Vytautas, prieš 
lenkų nusistatymą, gynė visos 
Lietuvos reikalus ir jos nepri
klausomybę, nepakęsdamas 
DLK žeminimo. Susitvenkęs 
skaudulys tarp abiejų valstybių 
turėjo pratrūkti vykdant Vytau
to vainikavimą Lietuvos kara
liumi 1429 m., kai jis sukvietė 
Lucko suvažiavimą.

Visos aplinkybės taip susidė
jo, kad Vytautui jėga reikėjo 
karaliaus vainiką išsikovoti. Kai 
imperatorius Zigmantas prane
šė, jog esąs parengęs du vaini
kus — vieną Vytautui, kitą jo 
žmonai, lenkams pavyko įtikin
ti popiežių Martyną V, kad jis 
sulaikytų Vytauto vainikavimą.

Stepas Varanka
brėžti, kad jam tas planuojamas 
žygis užimti Vilnių yra labai 
svarbus, išsikvietė iš Varšuvos 
savo artimą giminaiti (seserėną) 
leitenantą Czeslaw Kadenacy ir 
ji priskyrė prie gen. Zeligows- 
kio. Prieš grįždamas į Balstogę, 
Pilsudskis pareiškė Želigows- 
kiui, kad Vilnius turi būti užim
tas vėliausiai iki spalio 9 d., nes 
Suvalkų derybos eina prie galo. 
Taip rašo gen. želigowskis ne
paskelbtuose savo atsiminimuo
se.

Pradžioje buvo planuota pa
siųsti Vilniui užimti vieną Vil
niaus pulką, kuris, ten įžengęs, 
turėjo suorganizuoti gyventojų 
sukilimą. Tam sumanymui pa
sipriešino II brigados pik. Ry
bicki. Buvo nutarta, kad Vilniui 
užimti reikia panaudoti visas tu
rimas Zeligowskio žinioje pajė
gas.

Želigowskis, nuvykęs į Eišiš
kes, pranešė ten esantiems su
grupuotiems daliniams, kad rei
kės “sukilti” ir nutraukti ry
šius su vyr. kariuomenės štabu. 
Keletas karininkų tam pasiprie
šino. Leitenantai — Fonberg, 
Jan ir Stanislaw Zurakowscy, 
pranešė, kad jie toje akcijoje 
nedalyvaus. Net vienos divizi
jos gen. Jan Rzadkowski, kuris 
tuo reikalu turėjo pasitarimą su 
Pilsudskiu, buvo nepatenkintas 
“sukilimu”. Jis sakė: po 30 me
tų tarnybos turiu “sukilti”, juk 
aš neturiu nieko bendro su Vil
niumi. zeligowskis, matydamas 
savo karininkų ir karių nepasi
tenkinimą dėl to nesąžiningo 
žygio, kreipėsi į II armijos šta
bą Lydoje, prašydamas pranešti 
Pilsudskiui, kad jis savo autori
tetu nepajėgs įvykdyti to žygio. 
Zeligowskis, paragintas Sikors
kio ir palaimintas paties Pil
sudskio, spalio 8 d. rytą perskai
tė kariams savo įsakymą, kad 
Gardino, Lydos ir Vilniaus plo
tus, kuriuos sąjungininkų ko
misija atidavė Lietuvai, reikia 
atimti ginklu.

Vilniaus užėmimas
Zeligowskio kariuomenė žygį 

Vilniun pradėjo spalio 8 d., 6 v. 
r. Vilnius buvo už 50 km. Pir
mieji susirėmimai įvyko prie 
Rūdninkų girios, ties Stasilų 
stotimi. Lietuviai nebuvo dar 
pasiruošę Vilnių ginti. Zeligows- 
kio puolimo ruože buvo tik vie
nas IV lietuvių kariuomenės 
pėstininkų pulkas; kiti mažes
ni daliniai buvo išmėtyti be jo-

Tai sutiko ir su Romos kurijos 
įsitikinimu, kad tik Vytauto ir 
Jogailos sutarimas tegalės su
tramdyti tada labai aktyvios hu
sitų sektos plitimą. Imperato
riaus Zigmanto nuomone, kara
liaus vainikavimas esąs tik civi
linis aktas, nereikalingas vysku
pinio patepimo, todėl jis pats ir 
norėjo Vytautą vainikuoti.

1430 m., kai jau sklido karo 
gandas tarp Lenkijos ir Lietu
vos, lenkai, nebegalėdami sulai
kyti Vytauto nuo karaliaus vai
niko (rugsėjo 8 d. Vilniuje jau 
ir vainikavimo data buvo numa
tyta), prie atitinkamų kelių savo 
pasieniuose išstatė kariuomenės 
būrius, saugančius pravažiavi
mą. Tuo metu susirinkę Vilniuje 
kunigaikščiai ir kiti svečiai jau 
laukė rugsėjo 8 iškilmės ir Vy
tauto triumfo. Išgirdę apie pa
sienio trukdymus, imperato
riaus pasiuntiniai su vainikais 
grįžo atgal. Tuo būdu vainikavi
mas susitrukdė, ir jo data buvo 
perkelta į rugsėjo 29 d., bet ir 
tada vainikų dar nebuvo, o spa
lio 27 d. Vytautas mirė.

Praeitis ir dabartis
Bevartant Vytauto istorijos 

lapus, nenoromis susidaro tam 
tikro paralelizmo vaizdas tarp 
jo žygių, politikos, anų laikų įvy
kių ir dabarties. Tiesa, mes šian
dieną gyvename visai kitame is
torijos kontekste ir nepalygina
mai skirtingos ir gerai išvysty
tos technologijos laikais. Tačiau 
kaikurie pagrindiniai faktai lie
ka labai panašūs, nors ir skirtin
gai motyvuoti bei pritaikyti.

Vytautas, norėdamas užsitik
rinti savo tėvo žemes — etnogra
finę Lietuvą ir žemaičių sritį, 
susidūrė su jam priešingais Len
kijos ir kryžiuočių ordino inte
resais. Jieškodamas pagalbos, o 
kartu ir užsitikrindamas valdo
vų palankumą, Vytautas veržėsi 
į rytus ir užvaldė didžiąją dalį 
Rusijos žemių. Palankumo, ma
tyt, būta tik rusų kunigaikščių 
rūmuose, nes pergreit plėsda
masis jis vargu galėjo užvaldyti 
širdis žmonių, gyvenančių už tų 
rūmų sienų. Neilgai trukus ru
sų banga ėmė pamažu slinkti at
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Paslaptingumu ir senove dvelkianti Vilniaus gatvelė — Pilies skersgatvis

kios paruoštos gynimosi pozici
jos. Lenkų persvara buvo be ga
lo didelė. Didesnis lietuvių IV 
pulko pasipriešinimas buvo prie 
Merkinės (Mereczanka) upės. 
Tuo laiku generalinis Lietuvos 
štabas buvo Vilniuje, bet spalio 
9 d., 7.30 v., išvyko. Lietuvių da
liniai priešinosi, tačiau buvo per- 
silpni.

Lietuvos įgaliotinis Ignas Jo
nynas, matydamas, kad Vilnius 
yra jau lenkų rankose, perdavė 
miesto valdžią kariniam pran
cūzų misijos šefui pik. C. Re- 
boului, pabrėždamas, kad val
džia Vilniuje be Lietuvos vals
tybės sutikimo niekam negali 
būti perleista. Reboului buvo 
taip pat pavestas Lietuvos ko- 
mendatūros kariuomenės dali
nys ir milicija.

Zeligowskio daliniai įžengė į 
Vilnių spalio 9 d., apie 2 v. p. p. 
Taigi 1920 m. spalio 9 ji yra 
Vilniaus netekimo diena, kuri 
tapo žaizda, drumsčiančia lietu
vių-lenkų santykius. Tai Lenki
jos gėdos diena. Lenkai ir šian
dieną neturi aiškaus atsakymo, 
kodėl taip niekšingai pasielgė. 
Nežiūrint to, lietuviai visada 
norėjo ir dabar nori turėti ge
rus ir teisingus santykius su vi
sais kaimynais neišskiriant len
kų.

Yra daromi priekaištai, kad 
lietuviai nenori eiti su lenkais 

gal iš rytų į vakarus ir užliejo 
beveik visas buvusias Vytauto 
sritis, o šiandien po komunizmo 
priedanga užliejo pusę Europos. 
Kyla klausimas, ar Vytautas kar
tais nebus pertempęs stygos sa
vo žygiais į rytus ir padėjęs at
gyti rusų nacionalizmui, kuris ir 
šiandien plačiai reiškiasi komu
nistinio imperializmo forma.

Ryškiu Vytauto charakterio 
bruožu reikėtų laikyti jo atkak
lų ir užsispyrusį siekimą užsi
brėžtų tikslų. Lenkų istorikų 
vertinimu, jis veikęs tik Lietu
vos nepriklausomybės ir politi
nės ląisvės labui, nes esą visą 
savo gyvenimą stengėsi pakeis
ti unijos tarp Lietuvos ir Lenki
jos nuostatus bei išsivaduoti iš 
unijos varžtų.

Vytautas betgi kartu suma
niai sugebėjo naudotis tos są
jungos vaisiais kultūros ir poli
tikos srityse, šių Vytauto cha
rakterio bruožų šešėlyje gyve
name ir mes šiandieną. Tik pa
lyginkime lietuvių išeivijos at
kaklų pasisakymą už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, re
miant ir palaikant Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
ir vis stiprėjančią Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę. Iš kito šo
no matome rusų komunistams 
atkaklias pataikaujančių lietu
vių pastangas sunaikinti betko- 
kią rezistencijos dvasią lietuvių 
emigracijoje.

Kariavo ir politikavo
Vytautas ne tik kariavo, bet 

ir politikavo. Su kryžiuočių or
dinu jis ir bendradarbiavo, ir bu
vo jo didžiųjų priešų tarpe. Or
dinas Vytautą dažnai vadino iš
daviku. Iš tikrųjų Vytautas, sa
vo politinių siekimų vedamas, 
bent keturis kartus žemaičių sri
tį buvo užrašęs ordinui ir tiek 
pat kartų tas sutartis sulaužęs. 
Todėl ordinas net keturis de
šimtmečius kariavo su Vytautu 
ne tik ginklu, bet ir propagandi
niais raštais, laiškais, skundais 
popiežiui, Konstancos susirinki
mui, imperatoriui bei kitiems 
krikščioniu valdovams.

XV š. pradžioje Lenkijos poli
tikams pasirodė nepakeliamas 

į pokalbius dėl pagerinimo tar
pusavio santykių. Sakoma, Vil
niaus klausimo nereikia liesti, 
geriau atidėti ateičiai. Ragina
ma jungtis su visais pavergtais 
kraštais ir bendrai jieškoti ke
lių išsilaisvinimui. Tai puiki 
idėja. Visi pavergtieij trokšta 
būti laisvi ir nepriklausomi. 
Bet bloga yra tai, kad kaikurie 
nori nusikratyti rusų-komunis- 
tų jungu, neatsisakant turėtų 
užgrobtų kitų tautų žemių. Lais
vi rusai nori turėti carinės im
perijos žemes. Laisvi lenkai vėl 
norėtų turėti Vilnių. 1958 m. 
lenkų gen. Anders kalbėjo su 
senatorumi Kennedy, kuris vė
liau tapo JAV prezidentu. Pas
tarasis paklausė generolą, kaip 
jis įsivaizduoja būsimą Lenkiją. 
Gen. Andersas atsakė, kad be 
Vilniaus ir Lvivo negali būti 
Lenkijos. Be to, lenkai nori tu
rėti jai po karo priskirtas Vo
kietijos turėtas žemes. Neatsi
lieka ir gudai — jie taip pat sa
vinas! Vilnių ir dalį Lietuvos.

Koks galės būti sugyvenimas 
atgavus pavergtiesiems laisvę, 
jeigu dabar, jos neturint, ginčy- 
jamasi dėl kadaise užgrobtų že
mių. Atrodo, iš praeities klaidų 
nepasimokyta. Yra nežymi da
lis lenkų intelektualų, politikų 
ir kariškių, kurie pripažįsta, kad 
Lenkija Lietuvos atžvilgiu vedė 
klaidingą politiką.

perdaug išaugęs Lietuvos sava
rankiškumas ir paties Vytauto 
autoritetas, galėjęs - pakenkti 
Lietuvos-Lenkijos unijos išlaiky
mui. Pasiektoji Vytauto galybė 
ir įtaka nepatiko valdantiesiems 
lenkų sluogsniams. Netenka to
dėl abejoti, kad pastangos su
trukdyti Vytauto vainikavimą 
atėjo iš Lenkijos.

Politinis teroras
Taigi, aktyviam galios ir žo

džio terorui buvo išstatytas ir 
Vytautas. Tik kietai siekdamas 
tikslo, jis sugebėjo pasidaryti 
Didžiuoju. Politinis šantažas yra 
nesvetimas ir mūsų laikams, bet 
jis daug rafinuotesnis. Politiniai 
teroristai siekia fiziškai pašalin
ti iš gyvenimo įtakinguosius 
žmones, kad nebūtų trukdomi 
siekti savo tikslų. O žodiniu te
rorizmu žudomas žmogus visuo
meniniame gyvenime. Tokie yra 
ir rusų sukurtosios Sovietų Są
jungos metodai emigrantuose, 
šie metodai pastaruoju laiku 
vis dažniau panaudojami ir lie
tuvių išeivių tarpe. Į šią propa
gandą ar žodinį terorizmą yra 
įkinkyta nemaža ir geros valios 
žmonių. Jų tikslas — sunaikinti 
išeivių organizacijas, jų kultū
rinius centrus, politinius ir vi
suomeninius veiksnius, kad nie
kas pasauliui nekalbėtų apie tė
vynės pavergimą ir niekas ne
siektų jos išlaisvinimo.

šio amžiaus civilizacija pasie
kė negirdėtą augštį. Ji pakeitė 
žemės ritulio veidą ir pasakiškai 
padidino produktingumą. Ta
čiau šalia milžiniškos gamybos 
atsirado didelis godumas, ištai
gingo gyvenimo noras, autorite- 
tų negerbimas ir tautų pavergi
mas. Daug kur kilnieji žmogaus 
idealai yra jau pamirštami.

Lietuvių patriotizmas išeivi
joje visdėlto pajėgia nugalėti 
atskirų grupių interesus ir iškel
ti Lietuvos laisvinimo reikalus 
augščiau visko. Tautos laisvė ir 
valstybinė nepriklausomybė yra 
didysis tikslas, kurio mes, kaip 
ir Vytautas prieš šešis šimtus 
metų, ryžtingai siekiame ir tiki
me, kad tie mūsų troškimai 
anksčiau ar vėliau išsipildys.
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LANKĖSI R. VOKIETIJOJE

Vilniškės kompartijos vadas P. 
Griškevičius, kuris taipgi yra ir 
maskvinės kompartijos centro komi
teto narys, viešėjo R. Vokietijoje, 
pakviestas vokiečių kompartijos 
centro komiteto. Į išvykos planus 
buvo Įtrauktas apsilankymas tarp
tautinėje rudens mugėje Leipcige, 
Dresdenc, R. Berlyne, pasikeitimas 
partinio darbo patirtimi su vokiečių 
kompartijos pareigūnais. Išvykoje P. 
Griškevičių lydėjo vilniškės kom
partijos centro komiteto pramonės 
ir transporto skyriaus vedėjas L. 
Maksimovas.

DOVANOS IS UŽSIENIO
Juozo Bulotos humoreska “Pasi

kalbėjimas su užsieniečiais”, pa
skelbta “Tiesoj” rugsėjo 3 d., pasi
šaipo iš užsieninių džinsų ir marš
kinėlių, kuriuos taip yra pamėgęs 
Vilniaus jaunimas. J. Bulota pasa
koja apie vieną studentą, panorus; 
užmegzti ryšius su užsieniečiais Ge
dimino aikštėje: “Keli atvykėliai su
stojo greta manęs. Merginos apsi
tempusios džinsais, jie net braška. 
Vaikinai užrietę galvas šūkauja, vie
nas kitą į pašones kumščiuoja, nuo
rūkas mėto į šalis. Praeiviai iš tolo 
dairosi — koks savitas vakarietiškas 
betarpiškumas!

Žvilgterėjau į užrašus. O-o! Pa
taikiau! Garsiausių vakarų tabako ir 
kitų firmų atstovai!

“Marlboro” — užrašas ir vaizdelis 
ant kelnių liudijo, kad šis vaikinas 
iš dėdės Šamo žemės. Vieno ir olan
do besama — “Peter Stuyvesant” — 
užrašyta. Ir nupiešta rūkstanti ciga
retė. šitos dvi — tikrai anglės. Ant 
krūtinės Vindzoro hercogo portretai 
su Anglijos liūtu įspausti. Greta iš- 
pūstakis su baigiančia nusirengti 
gražuole ant savo plačių strėnų rek
lamuoja prancūzų firmos apatinius 
baltinius.

Kokia kalba juos dabar prašne
kinti? ..

Susikaupiau kalbų atsargas ir sa
kau:

— Sil vū plė, ekskiuzi, Amster
dam—Roterdam? Du jū spyk ingliš?

Žiūri į mane ir nė žodžio nesu
pranta.

Štai tau ir prancūzų firmos at
stovas! Susikalbėti negali. O gal jis 
arabas, ar iš Malapagų salyno atva
žiavęs?

Aplink mane ėmė burtis daugiau 
užsieniečių.

Žiūriu, vienas laiko rankoje plast
masinį maišą, o ant jo stambiomis 
raidėmis užrašyta: “Hans Ritter. Fri- 
sche Eier”.

Va to dar betrūko! Savo kiauši
nius pas mus išparduoti užsimanė! 
Na, bet vokiškai aš jau su juo susi
šnekėsiu!

— Guten Tag!
Vokietis sumišo. Ir aš sumišau. 

Visko mačiau, bet kad vokietis nesu
prastų vokiškai, taip dar nepasitai
kė.

Padėtį išgelbėjo jo draugas:
— Er ist fon Antakalnis, — pa

sakė ir mostelėjo į išpūstakį.
Kad kitoje šalyje irgi yra Anta

kalnis, neįtikins. Supykęs parodžiau 
į užrašą.

— Und vas ist das? — prirėmiau 
jį prie sienos. Jeigu esi pirklys iš 
Hamburgo, tai ir nesigink!

Jis nusikvatojo ir atvertė skverną.
— Fiunf rubel, — paaiškino jo 

bičiulis.
Atseit, tokį maišiuką jis nusipir

ko už penkis rublius iš po skverno.
— Einam, — pašaukė visus lietu

viškai aptemptais džinsais mergina.
Tik dabar supratau, su kokiais su

sipažinau turistais.”

KAUNIEČIU “ŠILELIAI”
Kauno radijo gamykla kasmet pa

gamina 80.000 mažųjų televizijos 
priimtuvų “Šilelis-402D”, kurių ek
rano įstrižainė yra 16 cm. Jie par
duodami ne tik Sovietų Sąjungoje, 
jos satelitinėse valstybėse, bet ir 
Britanijoj, Prancūzijoj, Olandijoj. 
Šiuo metu jau pagaminti pirmieji 
priimtuvai “Šilelis-C-401” spalvo
toms televizijos laidoms. Jie turi 

Žymieji solistai — Gina čapkauskienė-Butkutė ir Rimas Strimaitis dažnai 
pasirodo lietuviškų koncertų programose, ši nuotrauka daryta po jų kon
certo St. Catharines, Ontario Nuotr. R. Zeliznak

24 kanalus, 32 cm ekrano įstrižainę, 
sveria 16 kg. Naujieji priimtuvai 
skiriami olimpinėms Maskvos žaidy
nėms — jais naudosis sporto komen
tatoriai. Iki metų pabaigos naujųjų 
“šilelių” numatoma pagaminti 450, 
o iki žaidynių pradžios Maskvon jų 
bus pasiųsta 2.800.

AUTOBUSAI LIETUVOJE
Duomenų apie autobusus bei jų 

maršrutus Lietuvoje “Tiesos” 132 
nr. pateikia automobilių transporto 
ir plentų ministerijos eismo sky
riaus viršininkas Stasys Vyšniaus
kas. Pasak jo, Lietuvoje dabar yra 
2.200 autobusų maršrutų, kurių 
bendras ilgis siekia 123.000 km. 
Miestiniais, priemiestiniais ir tarp
miestiniais maršrutais kasdien kur
suoja apie 2.700 autobusų, kurių pa
slaugomis per dienų pasinaudoja be
veik 2 milijonai keleivių. Vasaros 
mėnesiais pagausinamas į vasarvie
tes važiuojančių autobusų skaičius. 
Palanga tada kasdien susilaukia 85 
tarpmiestinių autobusų, Druskinin
kai — 62, Birštonas — 47. Palan- 
gon kasdien iš Vilniaus išvyksta 8 
autobusai, iš Kauno — 17, Panevė
žio — 4, Šiaulių — 12. Tarprespub
likiniais autobusais galima vykti į 

• Rygą, Taliną, Leningradą, Kalinin
gradą (Karaliaučių), Minską, Bres
tą, Gardiną bei kitus miestus. Ple
čiamas mažųjų autobusų “Latvija” 
tinklas. Iš Vilniaus jie kursuoja į 
Druskininkus, Alytų, Anykščius, Pa
nevėžį, Raseinius, Rokiškį, Kauną, 
Kėdainius, Tauragę, Ukmergę. Nau
jos autobusų stotys šiemet pastaty
tos Jonavoje ir Šilalėje, statomos 
Lazdijuose, Rokiškyje ir Zarasuose.

JUSTAS GIMBUTAS
Gauta žinia, kad J. Gimbutas, vie

nas iš “miško brolių”, seniai kalina
mas Sibiro lageriuose, tebėra gyvas, 
bet labai nusilpęs. Jis buvo nuteis
tas 25-riem metam, atliko bausmę, 
bet gavo dar 5-rius metus neva už 
kėsinimąsi pabėgti. MVD pareigūnai 
jį ilgai ir žiauriai tardė, bandė įjung
ti į šnipinėjimą, viliojo įvairiais pa
žadais, bet nepajėgė jo palaužti. N. 
Metų išvakarėse, kai visi lagerio ka
liniai buvo suvaryti į barako salę, J. 
Gimbutas išėjo priekin ir prabilo: 
“Kas šiame popieriuje parašyta, ma
no krauju parašyta. Aš, Justas Gim
butas, pareiškiu, kad jokios tortūros 
nepalauš mano ištikimybės Jėzui 
Kristui ir Lietuvai”. Ten pat sargy
binių buvo suimtas, sumuštas ir 
Įmestas karcerin šešiem mėnesiam. 
Laisvojo pasaulio lietuviai prašomi 
rašyti jam: Justas Gimbutas, Moscow, 
5110/12H, USSR.

MIRŠTA KUNIGAI
Panevėžio kapinėse liepos 20 d. iš

kilmingai buvo palaidotas šio miesto 
katedros altaristas a. a. kun. Myko
las Banaitis. Velionis buvo gimęs 
1902 m., kunigu įšventintas 1928 m. 
Kaune. Klebonavo įvairiose Panevė
žio vyskupijos parapijose, kol dėl pa
šlijusios sveikatos buvo priverstas 
pasitraukti iš šių pareigų. — Rug
pjūčio 23 d. mirė Panevėžio vysku
pijos Velykių klebonas a. a. kun. 
Henrikas Prialgauskas, gimęs 1892 
m., kunigu įšventintas 1920 m. Kle
bonu buvo Skapiškyje, Imbrade, il
giausiai — Velykių parapijoje. Sta
sio Žemaičio slapyvardžiu reiškėsi li
teratūroje kaip dramų autorius. — 
Rugpjūčio pabaigoje amžinybėn iške
liavo a. a. kun. Juozas Razminas, 
Kauno vyskupijos Raudonės parapi
jos klebonas. Velionis buvo gimęs 
1904 m., kunigu įšventintas 1932 m. 
Vikaravo Veliuonoje, Pagiriuose, 
Rumšiškėse, klebonavo Saudininkuo- 
se, Raudonėje. Palaidotas Raudonės 
kapinėse. — Mirusiųjų sąrašą papil
do ir a. a. kun. Petras Ašaka, gimęs 
1908 m. Kriaunų k., Kiauklių par., 
Ukmergės apskr., kunigu)įšventintas 
1942 m. Vikaravo keliose parapijose; 
pastaruoju metu ilgesnį laiką buvo 
Kaišiadorių vyskupijos Žiežmarių 
klebonu ir apylinkės dekanu. Šiemet 
Lietuvoje jau mirė 16 kunigų.

V. Kst.

LONDON, Ontario
PIRMĄ SYKĮ TOKIA PROGRAMA IR TOKS ORKESTRAS!

Visos ir visi kviečiami į

spalio 7, šeštadieni, Connally Bldg., Plumbers Hali ^mas 
iš kiemo),

523 First St. (po bloką į rytus ir šiaurę

Įvairi programa — nuo 7 v.v. ligi 9 v.v. *
Šokiai — nuo 9 v.v. ligi 1 v.r. *
Salė atidaroma 6.30 v.v. *

nuo lietuvių šventovės 1414 Dundas St. E., London)

Londono jaunų dainininkių debiutas 
Populiarioji Toronto trijulė "Vasaros garsai" 
Dinamiškasis taut, šokių ansamblis

Labai geras astuonių asmenų orkestras! Rengėjai

BFJ L'JSJ

S HAMILTON
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Ha

miltono skyriaus valdyba šaukia na
rių susirinkimą spalio 15, sekmadie
nį, tuojau po 11 v. pamaldų, para
pijos salėje. Yra daug dalykų, ku
riuos reikia aptarti. Visos narės ir 
prijaučiančios kviečiamos dalyvau
ti. Taip pat prašomos ir labai lau
kiamos naujos narės, kad galėtu
me daugiau nuveikti. Primenama, 
kad kat. moterys rengia didelius 
rudens šokius-balių spalio 28 d., 
7.30 v.v., Jaunimo Centre. Nepra
leiskite progos išgirsti artisto iš 
Niujorko Vitalio Žukausko humo
ro. Programa truks apie 1 vai. Pir
mą kartą Hamiltone! Turėsime daik
tinę loteriją ir bufetą su geru mais
tu. Orkestras gros iki 1 v.r. M. T.

LITUANISTINĖ VYSK. M. VA
LANČIAUS MOKYKLA naujus 
mokslo metus pradėjo su 82 moki
niais (pernai — 78); įsteigė du nau
jus skyrius — darželį ir lietuviškai 
nekalbančių. Abi klasės turi po 5 
mokinius. Darželyje moko Dalia Pa- 
jerskaitė, o “conversational Lithua
nian” — Rūta Jusytė, šiemet baigu
si mokytojų seminariją. Į šį skyrių 
mokyklos vedėjas laukia dar atei
nančių vaikų, šiemet neįsiregistravo 
nė vienas vaikas į pirmą skyrių.

Iš mokyklos pasitraukė 3 metus 
dirbęs M. Gudinskas ir R. Stravins
kienė (išsikėlė į Torontą). Šiemet 
mokykloje dirba šie mokytojai: D. 
Pajerskaitė, R. Jusytė, A. Mikšie
nė, G. Repčienė, M. Kalvaitienė, 
Aid. Matulienė, D. Grajauskaitė, L. 
Lukavičiūtė, D. Lukavičiūtė ir vedė
jas K. Mileris (5 jaunosios kartos at
stovai iš 11 mokytojų). Dainavimo 
mokykloje mokys K. Deksnys, o ry
šininke tarp mokyklos ir miesto ka
talikų mokyklų tarybos yra pakvies
ta E. Ciparienė. Katalikų mokyklų 
tarybos pernai pradėta duoti šalpa 
mūsų mokyklai bus daug mažesnė, 
nes pagal naują potvarkį vienas 
mokytojas turi mokyti bent 20 mo
kinių klasę. Dar galima vaikus įre
gistruoti į mokyklą, paskambinant 
vedėjui K. Mileriui arba atvežant 
šeštadienį juos į Šv. Juozapo mo
kyklą (Locke ir Stanley g-vių kam
pas).

Į MŪSŲ PARAPIJOS klebono pa
gerbimą spalio 22 d. atvyks lietu
viai ir kanadiečiai vyskupai, daug 
kunigų, parlamento ir miesto tary
bos atstovų. Po iškilmingų Mišių AV 
šventovėje bus pokylis ir meninė 
dalis, kurią atliks sol. Roma Mastie- 
nė iš Čikagos, mergaičių choras “Ai
das” ir tautinių šokių grupė “Gy- 
vataras”. Kvietimus iš anksto pra- 
soma įsigyti pas platintojus arba po 
pamaldų parapijos salėje.

VISUOTINIS SPORTO KLUBO 
“KOVAS” tėvų ir sportininkų susi
rinkimas šaukiamas spalio 15 d. tuoj 
po 11 v. Mišių parapijos salėje.

GIMTADIENĮ giminių ir artimų
jų tarpe atšventė Tautos Fondo Ha
miltono sk. pirmininkas ir kt. orga
nizacijų valdybų narys Alf. Patam
sis. Susirinkusiųjų vardu sveikino 
K. Mileris, TF ir veteranų sekr. K. 
Baronas. Sugiedota “Ilgiausių me
tų”, linkint nepavargstančiam vei
kėjui (Tautos Fonde dirba jau 27 
metai) sveikatos. Už gražų pagerbi
mą visiems, o ypač žmonai Augusti
nai, sukaktuvininkas nuoširdžiai pa-
dėkojo. K. B.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man su

ruoštą staigmeną, laukiant naujagi
mio. Dėkoju ruošėjoms — sesutei E. 
Balytienei, K. Rudaitienei ir L. Balt
rušaitienei už puikų vakarą. Ačiū 
visom poniom už gausias dovanas: N. 
Aleksienei, O. Ažubalienei, J. Au- 
gustinavičienei, A. Apanavičienei, D. 
Bobinienei, E. Balytienei, M. Boru- 
sienei, J. Bacevičienei, L. Baltrušai
tienei, O. Čėsnienei, O. Dziemionie- 
nei, A. Deksnienei, A. Dingfieldie- 
nei, H. Gudinskienei, A. Grybienei, 
G. Gudelienei, O. Gurgždienei, M. 
Hermman, St. Jankauskienei, B. 
Kažukauskienei, D. Kekienei, J. Ka- 
maitienei, P. Krivinskienei, B. 
Kriaučiūnienei, T. Kareckienei, L. 
Kriaučiūnienei, H. Liaukienei, V. 

Majauskams Detroite, E. Milašienei, 
A. Mertin, E. Macienei, D. Macienei, 
O. Melnikienei, B. Prakapienei, A. 
Pajaujienei, I. Pečiulienei, G. Pa- 
tamsienei, K. Rudaitienei, E. Saka- 
vičienei, N. Senkienei, E. Sventic- 
kienei Londone, Ont., E. Šimaitie
nei, A. švabaitienei, L. Tolienei, V. 
Visockienei, G. Vaitkienei, P. Vin- 
dašienei, M. Vaitonienei, M. Vigi- 
taitei, O. Žilinskienei, A. Žukauskie
nei, A. Žakevičienei, S. Zimnickie- 
nei.

Dar kartą visoms nuoširdus ačiū. 
Šis vakaras liks man neužmirštamas.

Jūsų O. Godelienė

RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ ir VAI
DA RICKUTĖ atostogas praleido 
Europoje, kur apalnkė Angliją, 
Prancūziją, Italiją, V. Vokietiją, 
Austriją, Šveicariją, Belgiją, Olan
diją, Monaką. Romoj buvo apsisto
jusios “Vila Lituana”. Labai yra dė
kingos gerb. prel. L. Tulabai už taip 
malonų ir tėvišką priėmimą ir klie
rikui Augustinui už aprodymą Ro
mos.

Sudbury, Ontario
VASAROS SEZONAS pasibaigė. 

Išvykas į gamtą i— gegužines rengė: 
KLB apylinkės valdyba, “Geležinio 
vilko” medžiotojų ir žūklautojų klu
bas, Maironio kuopos šauliai ir šau
lės. Vasaros užbaigai gerai pavykusi

VVinnipego Folkloramos lietuvių paviljone “Vilnius”. Iš kairės: KLB Winni- 
pego apylinkės pirm. V. Januška, paviljono karalaitė “Miss Lithuania — 
Vilnius” A. Stapon-Staponavičiūtė, paviljono burmistras J. Valaitis

Nuotr. A. Jančiukaitės

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas^nrr ą t it i a
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 1 VBIVA

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., 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 — virš $12,000,000.

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos į Lietuvą ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 
metų patarnaujame Hamiltono ir apylinkės

keleiviams
1922 - 55 metai - 1977

• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

zzzz,zzzzzw«i —B nui u i;; sau kk BB
TRAVEL 58 JAMES f 

HAMILTON 
SERVICE 525-8686
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gegužinė V. M. Gudriūnų vasarvie
tėje buvo surengta “Geležinio vilko” 
klubo. Geriausiai varžybose šaudė ir 
pereinamąją klubo taurę laimėjo 
Antanas Gatautis. Už gerą šaudymą
taurė, skirta jaunimui, neatsiradus 
varžovų, paliko klubo globoje. Šau
dymo varžybas pravedė Kęst. Pode- 
ris ir jo žmona Onutė. Loterijai lai
mikius aukojo: klubas, VI. Kriauče- 
liūnas, A. Kručienė ir Z. Danilevi
čius. Gautas pelnas paskirtas lietu
vių spaudai: po $30 “Tėviškės žibu
riams”, “Nepriklausomai Lietuvai” 
ir $10 “Moteriai”. “Geležinio vilko” 
klubo ižd. A. Gatautis atšventė 60 
metų amžiaus sukaktį. Sėkmės ir il
giausių metų!

KLB APYLINKĖS VALDYBOS 
rengtas Tautos šventės minėjimas 
pavyko gerai, nors dalyvių buvo 
mažai. Minėjimas pradėtas trumpu 
apylinkės pirm. A. Kusinskio žo
džiu. Paskaitą skaitė J. Kručas. Pia
ninu paskambino Jūratė Tolvaišaitė. 
Vėliau įvyko šokiai. Loterijai laimi
kius aukojo: brangenybių krautuvės 
savininkas p. Sikora, J. Bataitis, L. 
Griškonienė.

DAR NEATLIKUSIUS TAUTI
NĖS PAREIGOS, nesumokėjusius 
solidarumo įnašų ir nepaaukojusius 
Tautos Fondui apylinkės valdyba 
kviečia kuo skubiau savo pareigą 
atlikti. Solidarumo įnašus ir aukas 
TF renka KLB apylinkės valdybos 
nariai.

“MULTICULTURE” — daugiakul- 
tūrė organizacija surengė tautinių 
dirbinių ir kepinių parodą bei iš
pardavimą. Dalyvavo ir lietuviai. Jų 

(Nukelta į 9-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas .........................8%
term, depozitus 1 m-----9°/o
term, depozitus 3 m. 9’/z % 
pensijų fondas ............9 VA %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 11% 
nekiln. turto pask.......10%

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

Travel

REPRESENTATIVE <

JA Valstybės
PASAULINĖ BALTIEČIŲ KON

FERENCIJA spalio 7-8 d. d. rengia 
informacinį baltiečių seminarą Lat
vių Centre Rockvillėje, Maryland 
valstijoje. Lietuviams rengėjų eilė
se atstovauja VLIKas. Pranešimą po
kylyje padarys žurnalistas Peter Os- 
nos, dvejus metus dirbęs dienraščio 
1‘Washington Post” korespondentu 
Maskvoje, turėjęs progą lankytis 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ge
rai susipažinęs su tų šalių problemo
mis. Jis kalbės apie savo įspūdžius 
Baltijos šalyse, vakariečių žurnalis
tų vaidmenį Sovietų Sąjungoje bei 
jų įtaką dabartiniams JAV ir Sovie
tų Sąjungos santykiams. Simpoziu
me taipgi dalyvaus ir latvių kilmės 
žurnalistas Emils Sveilis, dirbęs 
“UPI” žinių agentūros koresponden
tu Leningrade.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
pradėjo vesti sovietų kalinamų Lie
tuvos gyventojų kartoteką. Pasinau
dojant šia kartoteka, informacijos 
bus teikiamos lietuvių ir amerikie
čių spaudai. Gautas žinias apie nau
jus kalinius ar iš kalėjimų paleistus 
asmenis prašoma pranešti ALTos 
Centrui šiuo adresu: 2606 W. 63rd 
St., Chicago, Hl. 60629, USA. Ameri
kos žydų komitetas, centrinę būsti
nę turintis Čikagoje, leidžia biulete
nį “Interreligious Task Force on So
viet Jewry”. Biuletenio redakcija pa
prašė ALTą žinių apie lietuvius disi
dentus. Jai buvo parūpinti kun. J. 
Prunskio straipsniai, paskelbti “Chi
cago Catholic” laikraštyje. Pasinau
dodamas šia medžiaga ir nurodyda
mas šaltinį, žydų biuletenis išspaus
dino išsamesnį pranešimą savo pir
mame puslapyje apie Nijolę Sadūnai- 
tę, pateikdamas žinių ir apie dabar
tinę Lietuvos būklę.

Č I K A G I E T I S KUN. DR. J. 
PRUNSKIS ALTos vardu parašė laiš
ką Lomžos vysk. M. Sasinowskiui, 
tvarkančiai religinius katalikų reika
lus Seinuose. Laiške pabrėžiamos lie
tuvių teisės į lietuviškas pamaldas 
senojoje Seinų katedroje.

RAŠYTOJAS MARIUS KATILIŠ
KIS susirgo ir gydosi šv. Kryžiaus 
ligoninėje Čikagoje dr. J. Meškaus
ko priežiūroje. Ligonio sveikata pa
mažu gerėja.

“FRATERNITAS LITUANICA — 
PATRIA” korporacijos suvažiavimas 
rugsėjo 3 d. įvyko tautiniuose Čika
gos lietuvių namuose. Dabartinė 
korporacija yra dviejų korporacijų 
junginys. “Fraternitas Lituanica”, 
jungianti medicinos ir odontologijos 
gydytojus bei studentus, buvo slap
tai įsteigta 1908 m. lapkričio 28 d., 
viešumon išėjo Vytauto D. universi
tete Kaune. Korporacija, atgaivinta 
išeivijoje, dabar mini savo veiklos 
septyniasdešimtmetį, kuriam ir buvo 
skirtas suvažiavimas Čikagoje. Mote
rų medicinos ir dantų gydytojų bei 
studenčių korporacija “Patria” savo 
veiklą pradėjo 1931 m. Kaune, o su 
korporacija “Fraternitas Lituanica" 
susijungė 1975 m. Suvažiavimas bu
vo pradėtas kun. J. Borevičiaus, SJ, 
atlaikytomis Mišiomis ir pamokslu 
Čikagos jėzuitų koplyčioje. Pamaldų 
dalyviai padėjo gėlių vainiką prie 
Laisvės paminklo, pagerbdami žuvu
siuosius. Sukaktuviniame posėdyje 
pranešimus apie korporacijos sukak
tį bei jos veiklą padarė dr. H. Bra
zaitis ir dr. M. Vygantas. Buvo pla
nuojama pagerbti vienintelį dar gyvą 
“Fraternitas Lituanica” steigėją dr. 
V. Ingelevičių, bet dėl senatvės jis 
negalėjo atvykti. Naujais nariais 
jungtinėn vyrų ir moterų medikų 
korporacijon priimti: dr. Mindaugas 
Griauzdė, dr. Dalia šulienė ir medi
cinos studentas Kastytis Žymantas. 
Naujon korporacijos valdybon iš
rinkti gydytojai — V. Tauras, M. 
Vygantas, A. Garūnas, E. Giedraitie
nė ir P. Janušonienė.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ SENE

LIŲ ŽIDINIO pirm. Vincas Grigai
tis šios senelių prieglaudos reikalais 
lankėsi Buenos Aires Temperley 
priemiestyje. Vėlų vakarą jį užpuo
lė plėšikai ir atėmė auksinį laikrodį 
bei pinigus. V. Grigaitis ėmė prašyti, 
kad jam paliktų bent 300 pezų kelio
nei į namus. Vienas plėšikas pasigai
lėjo apiplėštojo, bet pareikalavo, kad 
iš 300 pezų duotų grąžos 10 pezų, 
nes kelionė kainuosianti tik 290 pe
zų. V. Grigaitis grąžos neturėjo. Plė
šikas, patikrinęs jo kišenes ir nera
dęs daugiau pezų, išbarė, kad perma- 
žai pinigo nešiojasi, bet paliko 300 
pezų su pastaba: “Dešimt pezų lieki 
man skolingas”. V. Grigaičio brolis 
kun. Izidorius Grigaitis gyvena Ka
nadoje ir darbuojasi Lietuvos Kanki
nių parapijoje Mississaugoje.

DR. AUDRA DEVEIKYTĖ, gyve
nanti JAV, aplankė savo motiną Va
leriją, brolius Romą ir Juozą Buenos 
Aires mieste. Grįždama į JAV, daly
vavo tarptautiniame medikų kongre
se Britanijoje.

ALGIMANTAS AUŠTRA su savo 
dalininku Bevinu suprojektavo ir 
pastatė Mar del Platos stadijoną, 
kuriame šiemet buvo sužaista dalis 
baigminių pasaulio futbolo rungty
nių. Ir Kordobos stadijoną yra pa
stačiusi šio lietuvio architekto bei jo 
dalininko bendrovė.

Australija
AMERIKIEČIŲ CBS TELEVIZI

JOS FILMĄ apie Simą Kudirką “De

fection of Simas Kudirka” rugpjū
čio 27 d. rodė Melburno televizijos 
VII kanalas.

KULTŪRINĮ FESTIVALĮ Melbur
ne rugsėjo 2 d. surengė šio miesto 
kroatai. Programon buvo įtrauktas 
iškilmingas festivalio atidarymas, 
koncertas ir tautodailės paroda. AL 
Bendruomenei atstovavo Melburno 
apylinkės pirm. A. Pocius.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
rugsėjo 3 d. įvyko tautinių šokių 
grupės "Gintaras" vakaras su vaka
riene šios grupės nariams, jų tėvams 
ir kviestiniams svečiams. Jų tarpe 
buvo ir Sydnėjaus operos pareigūnų, 
kurie tvarko etninių grupių pasiro
dymus operos rūmuose. Prieš vaka
rienę “Gintaras” pašoko keletą tau
tinių šokių. Rugsėjo mėnesį “Ginta
ras”, vadovaujamas A. Saudargienės, 
šoko Windsoro kultūros centre, Syd
nėjaus “Cosmos” klube, dalyvavo tu
rizmui skatinti karnavale.

RASA BAJALYTĖ, Newcastle lie
tuvaitė, grįžo iš trejus metus truku
sios kelionės po pasaulį. Ji lankėsi 
Japonijoje, Tailandijoje, Himalajų 
kalnuose, Turkijoje, Izraelyje, Vaka
rų Europos šalyse. Kelionei reikalin
gus finansus papildė darbu Izraely
je, Škotijoje, Anglijoje, Islandijoje.

Britanija
SAVAITRAŠTIS “EUROPOS LIE

TUVIS”, leidžiamas Londone, patei
kia pluoštą statistinių duomenų. Iš 
tų lietuvių, kurie pokaryje apsigyve
no Britanijoje, 1975 m. mirė 43, 
1976 m. — 44, 1977 m. — 53 ir 1978 
m. iki rugsėjo — 34. Konstatuojama, 
kad 86% tų mirusių tautiečių neskai
tė “E. Lietuvio” ir greičiausiai jo
kios kitos lietuviškos spaudos. Dėlto 
siūloma išvada, kad ilgiau gyvena tie 
lietuviai, kurie prenumeruoja i r 
skaito lietuviškus laikraščius. Per 
pastaruosius trejus metus “EL” skai
tytojų skaičius padidėjo Europos ir 
užjūrio šalyse. Prenumeratorių da
bar turima netgi truputį daugiau nei 
pradžioje, nepaisant jų gretas reti
nančios mirties.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS sąskrydis Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šešiasdešimt
mečiui paminėti įvyko rugsėjo 2 d. 
Wolverhamptono miesto salėje. Da
lyvių susilaukta apie 600. Juos pa
sveikino šio miesto burmistre, džiaug
damasi gražiu lietuvių susibūrimu, 
jų pastangomis išlaikyti savo tautinę 
kultūrą bei tradicijas. DBL Sąjungos 
pirm. J. Alkis jai įteikė gintaro dir
binių ir tautiniais raštais išsiuvinė
tų audinių. Savo kalboje jis pabrėžė 
lietuvių dėkingumą Britanijai, kuri 
juos priglaudė po II D. karo. Lietu
vių įsijungimas praturtino šią šalį, 
nes jie tapo vertingais britų bend
ruomenės nariais. Tautinių šokių 
programą atliko du vienetai — Wol- 
verhamptono šokėjai, vadovaujami 
G. Ivanauskienės, ir Londono grupė 
“Lietuva”, paruošta P. Senkuvienės 
ir V. Jurienės. Dainai atstovavo lon- 
doniškis sol. Justas černis su pianis
tu Vincu O’Brien ir estrados daini
ninkė Violeta Rakauskaitė, viešnia 
iš V. Vokietijos. Šventę užbaigta šo
kiais, grojant Dragūno orkestrui.

Lenkija
ŽINIŲ APIE SUVALKŲ TRI

KAMPIO lietuvius pateikia neperio
dinės “Aušros” š. m. 2 nr., apimantis 
pradinę 1978 m. veiklą. Busimųjų 
Punsko gimnazijos abiturientų šim
tadienio vakaras įvyko vasario 4 d. 
Abiturientų klasė tada turėjo 29 
moksleivius, paruošusius smagią pro
gramą su savo seniūne R. Savickai
te ir klasės auklėtoja I. čėpliene. 
Kadangi tą dieną dėl blogo oro ne
kursavo autobusai, kaikurie svečiai 
atvažiavo arkliais. Šiemetiniai abitu
rientai yra jau XIX Punsko gimnazi
jos laida. — Kovo 23 d., pasinaudo
jant pavasario atostogomis, buvo su
rengtas šaškių bei šachmatų turny
ras lietuviams mokiniams. Dalyvavo 
80 mokinių iš šešių mokyklų — 
Krasnavo, Navininkų, Pristavonių, 
Punsko, Seinų ir Vidugirių. Geriau
siai pasirodė Vidugirių atstovai, o II 
vieta teko centrinei Punsko vals
čiaus mokyklai. — Balandžio 16 d. 
Lietuvių Visuomeninė Kultūros 
Draugija Vaitakiemyje surengė dai
liojo žodžio konkursą pradžios mo
kyklų I-VI klasių mokiniams. Varžė
si 51 dalyvis iš Krasnavo, Navininkų, 
Pristavonių, Punsko, Seinų, Smalė- 
nų, Vaitakiemio ir Vidugirių. Pirmą
ją vietą išsikovojo punskiečiai, antrą
ją — vaitakiemiečiai.

Vokietija
NIJOLĘ SADŪNAITĘ GINANTIS 

V. Vokietijos ir Austrijos komitetas, 
talkinamas Vokietijos lietuvių sielo
vados ir VLB krašto valdybos, spa
lio 7 d. organizuoja maldininkų ke
lionę į Koelno katedrą, kur bus mel
džiamasi už Lietuvos Katalikų Ben
driją, sovietiniuose kalėjimuose ken
čiančius lietuvius. Mišias koncele- 
bruos vysk. dr. C. Diek su vysk. A. 
L. Deksniu bei kitais kunigais. Gie
dos katedros choras, lietuviai moks
leiviai ir vokiečiai, priklausantys N. 
Sadūnaitės komitetui. Didžiąją mal
dininkų dalį sudarys vokiečiai bei 
Koelne viešintys užsieniečiai. Tiki
masi susilaukti ir nemažo skaičiaus 
lietuvių. Pastarieji bus apgyvendin
ti Jaunimo Namuose, kur bus bendri 
pietūs ir vakarienė. Koncertine pro
gramą atliks sol. Bronė Gailiūtė- 
Spies, atvykusi iš Belgijos, Vasario 
16 gimnazijos tautinių šokių grupė, 
šokėjai iš Nordrhein-Wcstfalijos.



Hamiltono lietuvių Aušros Vartų parapijos šventovės bokštas ir kryžius, 
primenantys tėviškę, ši parapija š.m. spalio 22 d. mini 30 metų veiklos 
ir jos įsteigėjo prel. J. Tadarausko kunigystės 40 m. sukaktį

Antroje išeivių tėviškėje
Trys sukaktys Hamiltono Aušros Vartų parapijoj

fa SKAITYTOJAI PASISAKO
AR PAGRĮSTI PRIEKAIŠTAI?

Didžiausiais lietuvių gyvenimo 
įvykiais ne tik turime džiaugtis, bet 
juos taip pat ir kritiškai vertinti. 
Būdami kritiški patys sau, neslėp
dami trūkumų, nedengdami nepasi
sekimų, lengviau pajėgsime ateity
je išvengti klaidų pakartojimo.

Apie Pasaulio Lietuvių Dienas, 
įvykusias praėjusią vasarą Toronte, 
daug rašė ir teberašo visa laisvojo 
pasaulio lietuvių spauda, reikšdama 
džiaugsmą ir nurodydama trūku
mus. Pasitaiko laikraščių, kurie 
tuo didžiuoju lietuviško gyvenimo 
įvykiu visai nesidžiaugia, o tik jį 
smerkia. Taip pat pasirodo straips
nių, kurių autoriai vien kritikuoja 
ir priekaištauja, nenorėdami net pa
žvelgti į pozityviuosius to įvykio 
momentus. Prie pastarųjų tenka 
priskirti ir A. Rinkūno straipsnį 
“Jautrūs momentai seime”, paskelb
tą “Tėviškės žiburiuose” 1978. VIII. 
24 numeryje.

Visą savo aštrokai negatyvų sei
mo įvertinimą A. Rinkūnas užbaigia 
žodžiais “. . . daugiau į tokius sei
mus nebus verta važiuoti”. Kodėl?

Štai trejetas jo priekaištų:
1. “. . . seime vyraujančioji grupė 

pristatė naująjį pirmininką nė po
sėdžio nelaukdama”, nors pagal 
PLB konstituciją “valdyba pati pa
siskirsto pareigomis”; 2. seimo dau
gumai nepatikęs prie vienos rezoliu
cijos pasiūlytas šalutinis sakinys, 
“kad ‘Pasaulio Lietuvis’ būtų reda
guojamas ir kitaip manančių tole
rancijos dvasioje”. Iš čia jis daro 
išvadą, kad kažkokia “viena grupė” 
(ne “seimo dauguma”) . . . “net to
lerancijos žodį iš rezoliucijos iš
braukia”; 3. “seimo daugumą suda
rančioji grupė” nepanorėjusi kalbė
tis su “atskilusios bendruomenės va
dų delegacija”.

Kiek šie A.’ Rinkūno priekaištai 
pagrįsti?

1. Nesusipratimas dėl paskubinto 
naujojo PLB pirmininko pristatymo 
pačiame seime buvo išaiškintas, iš
spręstas ir užbaigtas. Straipsnio 
autoriaus ašaros netikros. Iš antros 
pusės, pats A. Rinkūnas prieš sei
mą spaudoje viešai pasisakė, kad į 
PLB valdybą sutiktų kandidatuoti, 
į pirmininkus — ne. Išeina, kad, 
pagal jo konstituciniams nuosta
tams “jautrumą”, aš pats turiu tei
sę iš anksto kandidatuoti ar nekan
didatuoti į pirmininkus, o jei kas ki
tas tai daro, tai jis jau vienos įtar
tinos grupės konspiracijos ekspo
nentas.

2. Nežinau, prie kurios rezoliuci
jos buvo pasiūlytas “šalutinis saki
nys”, tačiau jis, mano supratimu, 
yra kalbinė ir loginė nesąmonė. Ne 
smerkti, bet sveikinti reiktų seimą, 
kad parodė jautrią ištikimybę ir pa
vergtai Lietuvai, ir lietuvybei, ir lo
gikai.

3. “Atskilusios bendruomenės” 
klampynėje galima minkytis iki nu
alpimo. Tačiau jei tai yra iš viso 
problema, ji yra grynai “amerikie
tiška”, ir tik Amerikoje, o ne Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės sei
me spręstina. Esmiškai tai yra ne 
“abiejų bendruomenės šakų” (tokių 
“šakų” iš viso nėra), kaip teigia A. 
Rinkūnas, bet JAV Lietuvių Bend
ruomenės ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos nesutarimo klausimas. Į šį 
klausimą daug šviesos įneša gerai 
dokumentuotas vieno ALTos valdy
bos nario raštas tos organizacijos 
pirmininkui. Būtų visiems labai nau
dinga, kad ALTa aną raštą paskelb
tų viešai ir duotų savo paaiškini
mus. Gal tada ir gerb. A. Rinkūnui 
praeitų nors operuoti insinuaci- 
niais teigimais. Juozas Kojelis

APIE JAUTRIUS MOMENTUS
PLB V seimo atstovas A. Rinkū

nas rugpjūčio 24 d. “TŽ” išspausdin
tu straipsniu “Jautrūs momentai sei
me” vertino kaikuriuos seimo reiški
nius. Kalbėdamas vienybės reikalu, 
apgailestavo, kad į seimą nebuvo įsi
leisti JAV-se kurį laiką triukšmingai 
besireiškią “reorganizuotojų” atsto
vai. Kituose samprotavimuose A. Rin
kūnas uoliai gina PLB konstitucijos 
straipsnius, bet šiuo atveju kažin ko
dėl nenurodo, pagal kuriuos tos pat 
konstitucijos straipsnius “reorgani
zuotojų” atstovai galėjo tapti seimo 
atstovais. Juk šiuos, pagal kraštų LB 
tarybų patvarkymus, rinko tik tų 
kraštų LB nariai.

Kitose valstybėse gyvenantiems 
lietuviams yra nelengva suprasti 
“reorganizuotojų” atsiradimą JAV 
ir to atsiradimo priežastis, tačiau 
vienybei pasiekti kelias gali būti ras
tas tik JAV, o ne viso pasaulio lietu
vių forumuose. Pagaliau ir “reorga
nizuotojų” vienybės jieškojimas sei
me yra labiau laikytinas jų pripaži
nimo ir įteisinimo, o ne vienybės 
jieškojimu.

Nejaukiai nuteikia ir A. Rinkūno 
spaudoj kėlimas klausimo apie 
priešlaikinį naujo PLB valdybos pir
mininko titulavimą. Tas klausimas 
iškilo pačiame seime. Paliestasis as
muo nuoširdžiai paaiškino, kaip tai 
atsitiko, ir visus atsiprašė, o seimo 
dalyviai už tai jam net ir ovacijas su
kėlė, tad kam vėl tuos reikalus kelti, 
kai viskas gražiai išsisprendė? Ar tai 
nėra priekabų jieškojimas ar noras 
su kuo nors atsiskaityti?

Kalbėdamas apie PLB lėšas, A. 
Rinkūnas klausia, kodėl praėjusiam 
jaunimo kongresui surinktų pinigų 
likutis neperduodamas jaunimo są
jungai naujam kongresui rengti. Pa
gal tokią logiką rengiamų dainų ar 
tautinių šokių švenčių galimi pelnai 
turėtų būti naudojami tik naujų to
kių pat švenčių rengimui ir niekam 
kitam. Tačiau visiems aišku, kad LB 
veikloj atliekama daug ir tokių rei
kalų, kurie jokių pajamų neduoda, 
bet pareikalauja didelių išlaidų, pvz. 
jaunimo atstovų ar menininkų pasi
keitimas su kitom valstybėm; neiš
galinčioms apsimokėti kolonijoms 
spaudos, knygų ir vadovėlių parūpi- 
nimas ir pan. Tad iš kur šiems būti
niems reikalams surasti pinigų, kai 
PLB pajamos yra labai ribotos? Ar 
negeriau, kai visos pajamos kaupia
mos į vieną aruodą ir paskui dalija
mos visiems pagal reikalo svarbumą? 
Gal ir tiesa, kad “pinigai yra ten, 
kur yra ir žmogaus širdis”, bet gaila, 
kad mūsų tarpe yra labai daug tokių 
širdžių, kurioms lietuviški reikalai 
visai nerūpi ir kurios niekam nieko 
neduoda. Lietuvių vienybė ar nevie
nybė čia niekuo nedėta.

Nejaukus A. Rinkūno ir pakartoti
nis priminimas apie seime viešpata
vusią kažin kokią, net ir toleranci
jos nepripažįstančią grupę. Ar nebus 
jo paveikusios JAV “reorganizuoto
jų” nuolat iki nuobodumo kartoja
mų tvirtinimų atrūgos? Tvirtais fak
tais net ir A. Rinkūnui to nepavyks 
įrodyti, tad kam be pagrindo tokiais 
iš piršto išlaužtais tvirtinimais švais
tytis? Kazys Jankūnas

VISKĄ PERSKAITAU
Iš anksto atnaujinu prenumeratą. 

Su pasiilgimu laukiu “Tėviškės ži
burių” atsilankant kas savaitė. Su 
pasigėrėjimu perskaitau “TŽ” nuo 
pirmojo iki paskutiniojo puslapio. 
Nesu sutikęs kito lietuviško leidi
nio, kuris pasižymėtų gražia, sklan
džia, taisyklinga kalba kaip “TŽ”. 
“T. Žiburiai” yra man lietuvių kal- 
gos mokytojas! Stasys P. Vaičaitis

K. MILERIS
Hamiltoniečiai š.m. spalio 22 

d. ruošiasi iškilmingai paminė
ti 30 metų AV parapijos, 40 
metų savo klebono prel. dr. J. 
Tadarausko kunigystės ir 65 
metų jo amžiaus sukaktis. Apy
linkės liet, organizacijų atsto
vai ryžosi tokią sukaktuvinę 
šventę rengti. Sudarytas rengi
nio komitetas turi paruošęs ju- 
bilėjinės šventės programą. Į 
iškilmes yra pakviestų ir suti
kusių dalyvauti daug augštosios 
dvasiškijos, Kanados valdžios ir 
lietuvių visuomenės atstovų. 
Viskas prasidės iškilmingomis 
pamaldomis AV šventovėje, ku
rių metu pamokslą pasakys 
vysk. V. Brizgys. Jaunimo C. 
salėje Įvyks sukakčių paminė
jimas, kurio pagrindiniu kalbė
toju bus Ant. Rinkūnas. Po to 
bus vaišės ir meninė programa, 
kurią atliks iš Čikagos sol. R. 
Mastienė, mergaičių choras 
“Aidas”, taut, šokių grupė “Gy- 
vataras” ir dramos būrelio “Au
kuras” artistai.

Rengdami šią šventę, hamil
toniečiai nori pasidžiaugti savo 
parapijos 30 metų gyvavimo su
kaktim ir pareikšti padėką tos 
parapijos Įsteigėjui, kuris jau 
40 metų uoliai darbuojasi Kris
taus vynuogyne ir dabar sulau
kė savo brandžių 65-rių amžiaus 
metų.

Užuomazga, tapusi centru
Hamiltono liet, parapijos isto

rija prasidėjo 1948 m., kai Į 
Hamiltoną iš Otavos, ten įsigi
jęs mokslo laipsnį, atvyko 
jaunas ir energingas kun. J. 
Tadarauskas ir pradėjo jieško- 
ti galimybių Įsteigti čia lietu
viams savą parapiją. Tuo lai
ku Hamiltone dar nedaug buvo 
pokarinės emigracijos lietuvių. 
Dauguma jų dar turėjo atlikti 
darbo sutartis miškuose, aukso 
kasyklose, ligoninėse. Bet buvo 
galima numatyti, kad šis sun
kiosios pramonės ir augštų už
darbių miestas turės pritraukti 
nemažai tautiečių.

Jeigu jūsų Taupomųjų Kanados Lakštų terminas baigiasi šiemet

Dabar laikas juos vėl 
investuoti į naujus 

Taupomuosius Kanados Lakštus
Štai trys lengvi žingsniai, kad pinigai dirbtų jums

1 Suraskite ir patikrinkite 
savo lakštus
Šį rudenį baigiasi terminas Taupomųjų 

Kanados Lakštų serijų:
1969/70 serija (S24) baigiasi 1978 m. 

lapkričio 1 d.
1968 m. Special Replacement Series (SR) 

baigiasi 1978 m. spalio 1d.
Žiūrėkite ženklų "S24" arba "SR" ant besi 

baigiančių lakštų kampo prieš serijinį numerį.

2 Sužinokite savo lakštų
kainų grynais
Suėjus terminui, kiekvienas turintis "S24" 

arba "SR“ lakštus, gaus kainą, pažymėtą ant 
lakšto, plius specialų priedą (cash bonus payment) 
ir nustatytas palūkanas.

Jei turite abejonių dėl savo lakštų vertės, 
kreipkitės į asmenis įstaigos, kur laikote pinigus 
arba investuojate.

3 Speciali procedūra 
palengvina reinvestavimų
Turimus Taupomuosius Kanados Lakštus — 

serijas "S24“ ir “SR" atneškite į savo banką arba

kitą įgaliotą finansinę įstaigą. Ten pat bus 
atlikti formalumai, susiję su jūsų lakštų iškeitimu. 
Lakštų "S24" sumos bus automatiškai perkelia
mos lapkričio 1 d.

Ta pačia transakcija galite paimti 1978/79 
metų serijos Taupomųjų Kanados Lakštų. Jūs 
galite reinvestuoti vias pajamas, gautas iš pasi
baigusių lakštų j naują seriją. Taip pat galite dar 
pirkti jų iki $30.000, t.y. maksimalinės leidžiamos 
sumos 1978/79 metų lakštų serijos. Tai puikus 
būdas panaudoti pinigus, kad jie dirbtų jums!

Veikite dabar
Yra per 900.000 kanadiečių, turinčių besi

baigiančių lakštų. Jeigu jūs esate vienas iš jų, 
nueikite į savo banką, investacijų agentą, pasiti
kėjimo bendrovę, kredito uniją ir susitarkite dėl 
reinvestavimo į naujus Taupomuosius Kanados 
Lakštus. Padarykite tai dabar, kol nėra spūsties!

Nauji Taupomieji Kanados Lakštai teikia jums dideli pasirinkimą
Naujoje serijoje galite pasirinkti lakštus. Yra 

reguliarių palūkanų lakštai, už kuriuos palūkanos 
mokamos kiekvienais metais, ir jungtinių palūkanų 
lakštai, kurie jūsų palūkanas automatiškai reinvestuoja, 
mokėdami nuošimčius ir už palūkanas.

Reguliarių palūkanų lakštai
Jei norite reguliarių metinių pajamų už savo 

investaciją, jums patiks reguliarių palūkanų lakštai, 
už kuriuos palūkanos mokamos automatiškai kiekvienų 
lapkričio 1 diena.

Jei esate toks, kaip ir daugelis lakštų savininkų, 
jums patiks tiesioginis pervedimas. Tai patogus būdas 
pervesti palūkanas j jūsų čekių arba taupomųjų 
sųskaitų. Prašykite tai padaryti, kai pirksite naujus

lakštus. Taip pat galite gauti palūkanas čekiu, 
siunčiamu per paštų.

Jungtinių palūkanų lakštai
Jei norite didinti savo santaupas arba investavimų 

ateičiai bei senatvės fondui, jūs pasirinksite jungtinių 
palūkanų lakštus, už kurių palūkanas gaunamos palū
kanos, t.y. po pirmųjų metų mokama garantuotų 
metinių palūkanų 8.9%. Pavyzdžiui, $100 lakštas per 
7 metus, terminui pasibaigus, bus paaugęs iki $181.74.

Saugūs ir betkada iškeičiami
Kurių lakštų rūšį bepasirinksite, žinokite, kad 

turite gerų, saugų investavimą, kuris gali būti paverstas 
grynais pinigais kiekvienu momentu.

Geros palūkanos
Nauji Taupomieji Kanados Lakštai išleidžiami 

1978 m. lapkričio 1 dienų ir duos metinių palūkanų 
vdurkj 8.90%, jei bus išlaikyti iki galo 1985 metais. 
Kiekvienas naujas lakštas duoda 8.50% palūkanų 
pirmaisiais metais ir 9% kievienois likusiais šešeriais 
metais.

Pirkimas Taupomųjų Kanados Lakštų yra groži 
kanadiečių tradicija jau 30 metų. Tie lakštai yra 
išbandytas dalykas.

Tai išbandytas pasirinkimas

Tada senosios emigracijos 
lietuviai, kurių čia mažytė ko
lonija jau buvo, pirmieji atėjo 
kunigui Į talką liet, parapijos 
organizavime. Iš jų buvo suda
rytas ir pirmasis parapijos ko
mitetas: A. Pundzius, N. Pun- 
dziuvienė, P. Bugailiškis, K. Mi
laševičius. Mūsų naujai atvykęs 
lietuvis kunigas pradžioje pri
ėmė jam vietos vyskupo skirtas 
seselių vienuolyno kapeliono 
pareigas. Neilgai jam teko ka- 
pelionauti, nes jau tų pačių me
tų birželio mėn. prie to paties 
Mount Cenacle vienuolyno su 
iškilmingomis pamaldomis, da
lyvaujant pačiam vyskupui, ofi- 
cialai buvo įsteigta Aušros 
Vartų liet, parapija. Ten iš pra
džių koplyčioje sekmadieniais ir 
buvo laikomos lietuviams pa
maldos. Netrukus vyskupas da
vė lietuviams 58 Dundurn St. 
N. sporto salės pastatą, kurį 
mūsiškiai pertvarkė ir įrengė 
sau koplyčią. Didėjant parapi
jiečių skaičiui, koplyčia buvo 
perdirbta, padidinta priestatu ir 
1953 m., dalyvaujant Hamilto
no ir Londono vyskupams bei 
Kanados valdžios atstovams, 
pašventinta. 1960 m. pastatyta 
moderni, mūrinė dviejų augštų 
klebonija. Parapijiečiams su
stiprėjus ekonomiškai ir padi
dėjus mūsų jaunajam prieaug
liui, 1965 m. pastatyta Jauni
mo Centru pavadinta erdvi sa
lė.

Šiuo metu A V parapija stovi 
ant gerų ekonominių pagrindų. 
Pasididžiavimo yra verti para
pijos pastatai: AV šventovė, 
klebonija, Jaunimo Centras. Vi
si jie geros statybos, patogūs 
ir stilingi, šventorių puošia gra
žus lietuviškas kryžius. Kiekvie
na parapija tačiau yra sudaryta 
iš gyvojo elemento — žmonių, 
kurie gimsta ir kurie miršta. 
Tad ir jos egzistencija bei atei
tis priklauso nuo ateinančiųjų 
ir išeinančiųjų. Pensilvanijos 
lietuvių istorijoje skaitome 
apie daugelio ten liet, parapi
jų liūdną likimą. Tai sako, jog 

mes turime žiūrėti ir budėti, 
kad anų likimas neištiktų ir 
mūsų.

40 metų kunigas, 30 metų 
klebonas

Vysk. J. Staugaitis 1937 m. 
Telšių katedroj suteikė klieri
kui J. Tadarauskui kunigystės 
šventimus. Tada prasidėjo dar 
labai jauno kunigo įvairus ku
nigavimo kelias. Vyskupas bu
vo pastebėjęs savo naujai įšven
tinto kunigo gabumus ir verž
lumą. Pradžioje jis paskyrė jau
ną kunigą vikaro pareigom Yla
kių parapijon, bet iš ten netru
kus išsiuntė tolimesnėms studi
joms į Kauną, kur Vytauto D. 
universitete gavo teologijos li
cenciato laipsnį.

Lietuviams labai svarbiai ir 
tautiškai jautriai Klaipėdos 
Vytauto D. gimnazijai prireikė 
tikybos dėstytojo. Vyskupas ten 
1939 m. paskyrė kun. J. Tada- 
rauską, kuris, be tikybos, dar 
ten dėstė lotynų kalbą ir filo
sofiją. Iš ten vyskupija pasi
šaukė jį atgal katedros vikaro 
pareigoms. Sekančiais metais 
jis vėl, kaip jaunimo auklėto
jas ir mokytojas, buvo reika
lingas Mažeikių gimnazijai. Iš 
ten jis jau nuvyko į savo gim
tąjį miestą Vilnių kapelionauti 
Birutės gimnazijoj. Vilniuje jis 
dar lektoriavo pedagoginiame 
institute ir perėmė Jėzaus šir
dies parapijos klebono parei
gas.

Nežinia kuo Lietuvoje būtų 
baigęsi jo pradžios kunigavimo 
metų tokie šuoliniai ėjimai, jei 
ne bolševikų priartėjimas prie 
Lietuvos sienų. Laimingai lai
veliu jis pasiekė Švediją ir 
1944 m. jau rūpinosi ten pate
kusių lietuvių dvasiniais reika
lais, teikė tautiečiams visokią 
pagalbą, parodydamas kartais ir 
neįtikėtinos drąsos bei rizikos.

Karui pasibaigus, jis savo 
pastoracinę veiklą išplečia ir į 
Daniją, ir Norvegiją. Reikėjo 
čia mažiesiems lietuviškos mal
daknygės — jis ją paruošė ir
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PREL. J. TADARAUSKAS, Hamiltono lietuvių Aušros Vartų parapijos 
klebonas, įsteigėjas bei statytojas Jaunimo Centro kertinio akmens šventi
nimo iškilmėse prieš keliolika metų

išleido pavadinęs “Eik prie Jė
zaus”. Plačiai išblaškyti lietu
viai pasigedo žinių ir lietuviško 
laikraščio — jis pradėjo leisti 
“Spindulius”.

Netrukus prasidėjo lietuvių 
emigracija į užjūrius. 1947 m. 
ir jis emigruoja į Kanadą. Kaip 
ir visiem lietuviam tremtiniam, 
taip ir iš Lietuvos pasitrauku
siai kunigijai, nebuvo lengva kū
rimosi pradžia svetimuose kraš
tuose. Gal galvodamas apie 
mokslinį darbą, jis nuvyko dar 
studijuoti į Otavos universitetą. 
Po metų čia gavo teologijos 
daktaro laipsnį. Iš Otavos jis 
atvyko į Hamiltoną, kuriame 
dar nebuvo lietuvio kunigo. Čia 
įsteigė lietuviams Aušros Var
tų parapiją, kurioj jau 30 m. 
klebonauja. Vadovybė, įvertin
dama jo nuopelnus, 1962 m. 
suteikė jam prelato titulą.

šešiasdešimt penkeri metai
Prel. J. Tadarauskas yra gi

męs 1913 m. spalio 23 d. Lietu

vos sostinėje Vilniuje, bet užau
go ir savo vaikystės dienas 
praleido Ukmergės apskr., Pa
šilės miestelyje. Pradžios mo
kyklą baigusį gabų ir mokytis 
norintį savo jaunąjį šeimos ber
niuką tėvai nuvežė į Ukmergės 
gimnaziją. Vėliau iš ten jis per
sikėlė i Kauną pas jėzuitus. Pa
jutęs kunigo pašaukimą, įstojo 
j Telšių kunigų seminariją. Ta
lentingas ir veržlus jaunuolis 
betkurioje profesijoje būtų pa
daręs karjerą, bet jį, atrodo, 
daugiausia traukė dvasiškio-pe- 
dagogo darbas, kurį buvo pra
dėjęs dar Lietuvoje. Tremtis, 
kaip ir daugeliui mūsų, pa
keitė darbus. Didžioji jo am
žiaus metu dalis praėjo bestei
giant ir beorganizuojant para
piją, besirūpinant statybomis, 
remontais, savo parapijiečių 
vargais, džiaugsmais ir nelaimė
mis. Būnant tokioje vietoje, vi
są laiką reikėjo prašyti, ragin
ti, perspėti, raminti. O mes ži- 

(Nukelta į 9-tą psl.)



Sportas nepriklausomoje Lietuvoje Lietuvių kunigų seimas
K. BARONAS

Kelių mėnesių laikotarpyje 
namų biblioteką papuošė trys 
sportiniai leidiniai: pavergtoje 
Lietuvoje parašytas Juozo Klimo 
162 psl. dydžio “Kaimo sporto 
kelias”, V. Vokietijoje — “Fuss- 
ball Weltmeisterschaft 1978” ir 
Jono Narbuto išeivijoje parašy
tas “Sportas nepriklausomoje 
Lietuvoje”.

Pirmoji knyga, atsiųsta mie
lo Vilniaus laikų bičiulio su įra
šu “sporto ir plunksnos bičiu
liui Kaziui Baronui mūsų tautos 
gyvastingumui paliudyti. Auto
rius J. Klimas, 1978 m. balan
džio mėn. 26 d., Kaunas”. Taigi, 
š. m. leidinys, liečiąs vieną pa
vergtos Lietuvos organizaciją 
“Nemunas”, jo 25 m. gyvavimo 
sukakties proga. Su maža pro
pagandinių “kvepalų” doze 
buv. nepriklausomos Lietuvos 
futbolo ir ledo ritulio rinktinių 
narys J. Klimas apžvelgia nuei
tą “Nemuno” kelią ir jo įnašą 
į Lietuvos ir tarptautinį sporti
nį gyvenimą, nors įvade jis taip 
pat pažymi, kad pirmos rašyti
nės žinios apie senovės lietuvių 
fizinę kultūrą siekia VI š. Deja, 
autorius nenurodo šaltinių.

Antrą prabangų leidinį — 
“Fussball Weltmeisterschaft 
1978” (Pasaulinės 1978 m. fut
bolo pirmenybės) reikėtų pri
skirti prie albumų, nes futbolo 
pirmenybes Argentinoje E. Hu- 
berty ir W. B. Wange daugiau
sia atvaizdavo puikiom nuotrau
kom (labai dažnai spalvotom) 
bei trumpais paaiškinimais ir 
žaistų rungtynių pasekmėm.

Artimiausias širdžiai leidinys 
yra, be abejonės, Jono Narbuto 
“Sportas nepriklausomoje Lie
tuvoje 1919-1936”. Tai auto
riaus kruopštaus darbo ir me
džiagos telkimo vaisius, o gau
siai sportininkų šeimai išeivijo
je — nepamainoma dovana ir 
kartu sportinio gyvenimo nepri

Mes rūpinamės grožiu, esame specialistės plaukų 

kirpimo, dažymo ir pusmetinių šukuosenų. 

Aplankykite mus! Jus maloniai nuteiks erdvus

mūsų salonas, ir jauki, draugiška atmosfera. 
Lauksime!
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klausomybės metais paminklas. 
Kiek girdėjau, Lietuvos šuolio 
į tolį rekordininkas Antanas 
Vaupšas (jo pasekmė yra 8,03 
m.) yra parašęs ar net išleidęs 
Lietuvos sporto istoriją (išleido 
Vilniaus “Minties” leidykla?), ta
čiau iš anksto šiuo atveju reikia 
pasakyti, kad “buržuaziniai” lai
kai bus atvaizduoti įvairių cen
zorių juodžiausiom spalvom, pa
našiai kaip J. Klimo leidinyje, 
kur jie kukliai pasivadino redak
toriais ar techniškais redakto
riais.

Tiesa, erškėčiais buvo kloti 
Lietuvos sportinio gyvenimo 
pirmieji keliai. Tai pripažįsta ir 
J. Narbutas, jau įvade rašyda
mas, kad “atsikuriančioje vals
tybėje visų kultūrinių gyvenimo 
šakų pradžia buvo labai sunki, 
nes visko trūko. Tai iš visų tos 
ar kitos šakos veikėjų pareika
lavo didelių pastangų ir pasiau
kojimo. Visas kultūrinio ir eko
nominio gyvenimo šakas, kiek 
tik kuklūs ištekliai leido, rėmė 
vyriausybė, todėl ir jų pažanga 
buvo daug spartesnė. Truputį 
kitaip buvo su sportinio gyveni
mo pradžia. Pirmiausia pati 
sporto sąvoka atsikuriančioje 
valstybėje buvo beveik nežino
ma. Ją suprantančių buvo labai 
nedaug, o sportuojančių nebu
vo, išskiriant keletą sportinin
kų už Lietuvos ribų. Dėlto spor
to pradžia buvo nepaprastai sun
ki, nes viskas buvo palikta pri
vačiai iniciatyvai” (psl. 5).

Be jokio “vyniojimo į vatą” 
autorius nuoširdžiai ir pamatuo
tais šaltiniais bei nuotraukomis 
nušviečia pirmus nepriklauso
mos Lietuvos sportinio gyveni
mo žingsnius, pradėdamas nuo 
sporto organizacijų ir jų inicia
torių. Ir tenka su J. Narbutu su
tikti, kad “nepriklausomybės 
kovų laikotarpyje ir jam pasi
baigus, vyresnioji karta visas sa
vo jėgas buvo sukaupusi atkur
tos valstybės atstatymui. Dalis

LABAS,

aš esu Jadvyga (Hedi) 

ir priklausau

“Haute
Coiffure"9

I .grupei. 

jų buvo net įsitikinusi, kad spor
tas, kaip toks, mūsų neskaitlin
gai tautai ir vos atsikūrusiai 
valstybei yra per didelė praban
ga. Lietuva esanti žemės ūkio 
kraštas, ir jos jaunimas pakan
kamai “prisisportuojąs prie dal
gio, plūgo ir grėblio” (9-10 psl.).

Organizaciniam Lietuvos spor
tiniam gyvenimui autorius ski
ria 70 psl., išvardindamas lie
tuvių ir svetimtaučių įsteigtas 
organizacijas. Neminėsiu čia vo
kiečių bei lenkų, bet sustosiu 
ties žydais ir jų skundais sunkiu 
gyvenimu nepriklausomoje Lie
tuvoje. Štai, 186 psl. įdėta nuo
trauka skelbimo lietuvių ir heb
rajų kalbomis (mano pabraukta 
— K. B.) apie įvyksiančias Kau
no lengvosios atletikos pirmeny
bes ir futbolo rungtynes tarp 
Klaipėdos Spielvereinigung — 
Kovo — Makabi komandų Kau
no žydų Makabi stadijone 1925 
m. rugpjūčio 22-23 d. d. O kiek 
kartų vien tik žydų tautybės ats
tovai laimėjo Lietuvos stalo te
niso pirmenybes ir vien tik Lie
tuvos žydai atstovavo Lietuvai 
pasaulinėse stalo teniso pirme
nybėse?! Panašiai juk buvo su 
vokiečiais ir lenkais, kurie net 
po “Sakalų” organizacijos prie
danga vykdė P0W tikslus. Taip, 
Lietuva buvo duosni ir miela- 
širdinga visoms tautinėms ma
žumoms, kurios šiandieną už tai 
atsidėkoja jai botago kirčiais.

Pradedant 80 psl., J. Narbu
tas beveik chronologine tvarka 
pateikia sportinio Lietuvos gy
venimo svarbesnius įvykius ir 
rungtynių pasekmes. Be abejo
nės, čia užaugusiam jaunuoliui 
lengvosios atletikos pasek mės 
bus “juokingai žemos”, nedideli 
ir krepšių skaičiai ar dviračiu 
nuvažiuotas nuotolis, tačiau, at
sikūrusiai Lietuvai tai buvo 
šviesūs žiburiai, rodę kelią į gra
žią ateitį.

TOMAS-PETRAS REGINA, Petro ir 
Urnos Reginą sūnus, šiemet baigęs 
ketverių metų (honours) muzikos 
kursą (fleitos specialybę) bakalau
ro laipsniu Queen’s universiteto mu
zikos fakultete Kingstone, Ont. Ši 
rudenį pradėjo tolimesnes studijas 
Toronto universitete magistro laips
niui gauti. Tomas priklausė skautų 
vyčių būreliui, buvo vienas pirmųjų 
Stepo Kairio mokinių skudučių ir 
birbynių grupėje. Jis mielai sutik
tų duoti privačias muzikos pamokas. 
Tel. 960-1932.

Autorius, atrodo, didelę anti
patiją jaučia K. Dineikai. Gal 
tarp jų buvo kokia nors asmeni
niai nesusipratimai? Dievai ži
no, palikime ramybėje, bet 3-4 
kartus pažeminti K. Dineiką tik
rai nevertėjo. Atrodo, žmogus 
siekė karjeros ir tiek. Antra — 
autorius daug darbo įdėjo į šią 
knygą, rinkdamas medžiagą, 
nuotraukas, sužymėdamas jose 
sportininkus. Čia dar reikėjo pa
skirti savaitę laiko ir gale kny
gos alfabetine tvarka sudaryti 
visų išvardintų knygoje sporti
ninkų sąrašą.

Knyga yra kaip filmų juosta, 
kurioje puikiai matomas spor
tinis nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas. Tad dar labiau lau
kiame antrosios dalies, t. y. 
1936-40 m. Lietuvos sportinio 
gyvenimo leidinio, kuris jau ati
duotas spaustuvei. Joje bus: 
1937 m. Europos krepšinio pir
menybės Rygoje, pasaulinės 
šaudymo pirmenybės Helsinky
je, tautinė olimpiada, Europos 
moterų krepšinio pirmenybės 
Romoje. III Europos krepšinio 
pirmenybės Kaune ir pasauli
nės šaudymo pirmenybės Liu
cernoje.

Už šiuos leidinius J. Narbu
tui nuoširdi padėka visu išeivi
jos sportininkų.

J. Narbutas, SPORTAS NEPRI
KLAUSOMOJE LIETUVOJE 
1919—1936. Viršelis dailininką 
Romualdo Bukausko. Kalbą tai
sė Anupras Tamulynas. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. 
Nei tiražas, nei kaina nepažymė
ti. Knyga parduodama po $10.
• Be lietuviškos spaudos nebus są

moningos tautos.

Naujausia laisvojo pasaulio lietuvių šventovė, pavadinta Lietuvos Kankinių 
vardu ir pašventinta 1978. VI. 11. Ši lietuvių parapija, kuri anksčiau vadi
nosi Šv. Jono Kr. vardu, įsikūrė Mississaugoje, vakarinėje Toronto srityje, 
ir š.m. spalio 14-15 d.d. mini 50 metų veiklos sukaktį Nuotr. S. Dabkaus

Ar verta remti spauda?
E. DANILIŪNAS

Jau kelinti metai esame liu
dininkai liūdnu įvykių: dalis 
įmonių bankrotuoja arba, no
rėdamos to išvengti, sustabdo 
dali gamybos ar net ir visą sa
vo veiklą. Panašioje padėtyje 
yra atsidūrusi ir mūsų spauda. 
Dėl į padanges iškilusių kainų 
ji išgyvena likiminę kovą. Jos 
darbuotojai nė nemano strei
kuoti, bet nesykį aukoja savo 
poilsio valandas ir kuklų ska
tiką, kad spauda galėtų tęsti 
savo svarbią misiją išeivijoje. 
Čia ji atlieka svarbesnį vaidme
nį, negu nepriklausomoj Lietu
voj, kurioje buvo prieinama vi
se eilė komunikacijos priemo
nių. Gi čia mes neįstengiame 
naudotis nei televizija, nei ra
diju (išskyrus savąją valandėlę), 
nei angliškąja spauda. Kelių jos 
darbuotojų aukojimasis gali jai 
šiek tiek padėti, bet negali jos 
išgelbėti per eilę metų, jei iš 
kur nors neateis jai stipresnė 
pagalba. Angliškosios spaudos 
pajamų pagrindas yra skelbi
mai, lietuviškoji spauda tuo ne
gali pasigirti, nes tai jai yra 
neįmanoma. Prenumeratų mo
kesčio didinimas nevisada pa
didina pajamas, nes dėl to da
lis prenumeratorių atkrinta. 
Taigi čia ir yra mūsų spaudos 
pagrindinė problema: ji turi su
rasti naujų ir pastovesnių paja
mų šaltinių arba . .. turi nusto
ti egzistuoti. Mažos etninės gru
pės spaudai mažai tegalės pa
didinti pajamas iš skelbimų ar 
panašių šaltinių. Todėl atrodo, 
kad jai yra likusi vienintelė rea
lesnė išeitis — sąmoningos pla
čiosios visuomenės parama, ga
linti jai padėti išsilaikyti per il
gesnę metų eilę.

Bet... ar ji yra verta tokios 
paramos ir visų mūsų dėmesio? 

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO 

TVARKARAŠTIS
Padėkos Diena — spalio 9, pirmadienį.
Nebus atmatų išvežimo spalio 9, pirmadienį. Nor
malus pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, 
o normalus antradienio išvežimas — trečiadienį.
Nebus išvežami laikraščiai ir sunkūs daiktai (šaldy
tuvai, sofos, matracai, medžio gabalai, šepečiai ir 
pan.) spalio 11, trečiadienį.
Palikite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
spalio 18, trečiadienį.

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

viršininkas

Tuo galbūt geriausiai įsitikina
me, kai spauda atostogauja ar
ba kai jos negalime gauti dėl 
pašto streiko ar panašių prie
žasčių. Tada pajuntame, kad 
kažko svarbaus mums trūksta. 
Vakarai ir savaitgalio rytme
čiai tampa nuobodžiais.

Yra visa eilė argumentų, kal
bančių už tai, kad spauda yra 
viena iš svarbiausių ir būtinai 
išlaikytinų mūsų veiksnių išei
vijoje. Dėl vietos ir laiko sto
kos, čia suminėsiu tik du iš jų. 
Pirma, lietuviška veikla čia ga
li klestėti kaip tik todėl, kad 
mūsų spauda jai nuoširdžiai tal
kina: Įdėjai porą skelbimų apie 
vykstančius renginius ir .. . sa
lės prisipildo gausiais žiūrovais. 
Antra, jos dėka viso pasaulio 
lietuviai pasijunta kaip viena 
graži šeima: yra įmanoma viens 
apie kitą sužinoti, palaikyti ry
šius ir t.t. Jutimas, kad ne mes 
vieni krutame, bet viso pasau
lio lietuviai, — suteikia mums 
nemaža stiprybės bei ryžto ir 
toliau dirbti bei aukotis. Spau
dai sykį suklupus, jos jau ne
beįstengtume atgaivinti. Be 
spaudos taptume atskirų sale
lių daug dirbą, bet mažai pa
siekią darbuotojai. Spaudos ba
liai sudaro progą pasakyti mū
sų spaudai ačiū, vienu ar kitu 
būdu ją paremiant. Progų yra 
daug, tik reikia didesnio įsigi
linimo į reikalo svarbumą, rei
kia daugiau nuoširdžių rėmė
jų. Tad visais būdais remkime 
spaudą, kol dar nevėlu, nes jos 
netekę pakriktume kaip dyku
moje paklydę paukščiai.

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

KUN. J. STASKUS

JAV Lietuvių Katalikų Kuni
gų Vienybės seimas įvyko rug
sėjo 20-21 d. d. Providence, R.
I. Dalyvavo 39 kunigai, vysk. V. 
Brizgys ir sės. Onutė Mikailaitė. 
Seimą pradėjo pirm. kun. dr. Z. 
Smilga. Pirmininkauti buvo pa
kviesti: kun. dr. M. čyvas, kun. 
dr. J. Grabys ir kun. P. Baltakis, 
OFM, o sekretoriauti — kun. V. 
Pikturna ir kun. J. Steponaitis. 
Rezoliucijų komisija buvo suda
ryta iš kun. dr. V. Cukuro, prel. 
dr. Vyt. Balčiūno ir kun. J. Staš- 
kaus.

žodžiu seimą sveikino Vatika
ne dirbąs prel. dr. A. Bačkis ir 
Pasaulio Lietuvių Katalikų Ku
nigų Vienybės pirm. kun. J. 
Staškus. Raštu buvo gautas svei
kinimas iš ALTos pirm. dr. K. 
Bobelio.

Pranešimai
Seimui pranešimus padarė 

JAV Kunigų Vienybės valdybos 
sekr. kun. Vyt. Pikturna ir val
dybos ižd. kun. V. Dabušis. Pa
sirodo, daugiausia iždo pinigų 
išleidžiama “L K B Kronikos” 
leidimui anglų kalba sąsiuvi
niais (apie $10,000 per metus). 
Taipgi Lietuvių Katalikų Tar
nybos išlaikymui skiriama apie 
$5,000 per metus. Iždo pinigai 
taip pat naudojami sekmadieni
nių mišiolėlių leidimui, metinių 
kunigų rekolekcijų rengimui, 
biuleteniams ir pan. Liet. Kat. 
Kunigų šalpos Draugijos pirm, 
prel. J. Šamus ir ižd. kun. J. Pa
kalniškis pranešė apie tos drau
gijos padėtį. Pasirodo, tik apie 
140 liet, kunigų visame laisvaja
me pasaulyje šiai draugijai pri
klauso. Aišku, JAV ir Kanados 
kunigai ir šiaip yra gerai ap
drausti ligos ar senatvės atveju, 
bet kituose kraštuose nėra taip 
gerai. Juo daugiau lietuvių ku
nigų šiai draugijai priklausys, 
juo pajėgesnis bus jos fondas ir 
galės pagelbėti tiems lietuviams 
kunigams, kuriems tikrai tos 
pagalbos reikia. Buvo priimtas 
pasiūlymas, kad už kiekvieną 
mirusį tos draugijos narį būtų 
atlaikomos trejos Mišios. Tuo 
pasirūpintų draugijos valdyba.

Lietuvių Katalikų Tarnybos 
pranešimą padarė jos vedėjas 
kun. K. Pugevičius. Jis nušvietė 
Tarnybos atliekamus darbus, 
pasisekimus bei vargus.

Lietuviškojo mišiolo reikalu 
pranešimą padarė kun. V. Za
karas, pateikdamas seimo da
lyviams ir mišiolo puslapio pa
vyzdį. Daugumas nutarė, kad 
mišiolui būtų naudojamos stam
besnės ir ryškesnės raidės nei 
pavyzdyje ir kad raudonų (rub
rikos) raidžių vietoje būtų nau
dojamos mažesnės kursyvinės 
raidės. Tokiu būdu būtų sutau
pyta pinigų ir palengvintų atei
tyje spausdinti panašų sumažin
tą mišiolėlį tikintiesiems. Kun. 
K. Pugevičius pranešė apie At
gailos sakramento vadovėlį, šer
meninių maldų tekstus ir gies- 
mynėlius. Visi jie šiuo metu 
kaikuriose vietovėse savo jėgo
mis ir nuožiūra išleidžiami. K. 
Tarnyba rūpinasi visą tą me
džiagą vienon vieton sutelkti ir 
ką nors visiems išleisti. Kun. J. 
Vaišnys, SJ, pasiūlė visus šiuos 
numatomus leidinėlius prijung
ti prie tikintiesiems išleisimo 
mišiolėlio. Tai būtų labai prak
tiška ir patogu.

Dvasinis atsinaujinimas
Seimas rūpinosi ne tik eina

maisiais reikalais, bet ir bend
rai visa šio meto išeivijos lietu
vių ir pavergtosios tėvynės re
ligine padėtimi. Pirmiausia bu
vo mestas žvilgsnis į save sim
poziume “Dvasinis atsinaujini
mas”, kuriam vadovavo kun. A. 
Saulaitis, SJ, ir sės. Onutė Mi
kailaitė. Jiedu kalbėjo apie da
bartinę JAV ir Kanados lietuvių 
katalikų parapijų dvasinę būk
lę pagal prieš porą savaičių su
rinktus įspūdžius iš asmenų, su
važiavusių į katechetinį pasita
rimą Toronte, Prisikėlimo par. 
patalpose. Pagal juos, išeivijos 
lietuviu religinė būklė nesanti 
labai džiugi. Daugelio tikinčių
jų dėmesys krypsta kitur: t.y. 
arba į vietines nelietuviškas pa
rapijas, arba visai nuo parapi
jų. Lietuviškose parapijose 
daugiau dalyvauja vyresnioji ir 
vidurinė karta. Jaunimas jau
čia sentimentų lietuviškajai pa
rapijai, tačiau net ir jo pa
vyzdingiesiems trūksta religi
nio sąmoningumo. Lietuviškose 
šeimose dažnai trūksta religi
nių žinių geram vaikų auklėji
mui. Aplamai, visur trūksta 
dvasinės patirties ir labai daž
nai religija paverčiama tautiš
kumo priemone. Reikėtų steig
ti maldos bei šv. Rašto būre
lius, jaunų šeimų bei kitokius 

diskusijų ratelius, religinius 
kursus ir pagalvoti apie nau
jus būdus rekolekcijoms.

Po simpoziumo vyko būrelių 
diskusijos, kuriose buvo svars
tomi svarbiausi veiksniai para
pijų atsinaujinime, o taipgi at
sinaujinimo apraiškos bei ga
limybės.

Pagalba Lietuvai
Seime buvo atkreiptas dėme

sys ir į tikinčiųjų būklę paverg
toje Lietuvoje. Paskaitą tema 
“Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronika mus įpareigoja” skai
tė kun. K. Pugevičius. Jis nu
rodė karžygišką tikinčiųjų lai
kyseną Lietuvoje ir kokių prie
monių turime imtis jiems pa
dėti. Pirmiausia, visi kunigai 
turi užsisakyti pluoštus “Kroni
kos" sąsiuvinių anglų kalba ir 
juos platinti savo aplinkoje. 
Taipgi kunigai turi rūpintis sa
vo aplinkos informacija apie re
liginę būklę Lietuvoje. Savose 
parapijose lietuviai turi orga
nizuoti Šv. Rašto ir “LKB Kro
nikos” vakarus, steigti aktyvis
tų būrelius žinių apie religijos 
priespaudą Lietuvoje skleidi
mui ir laiškų kalinamiesiems 
rašymui. Prelegentas pabrėžė, 
jog politikai kreipia dėmesį tik 
į tuos asmenis, kurie gali už 
juos balsuoti. Todėl kiekvieno
je vietovėje Lietuvą liečiančiais 
reikalais turi rūpintis vietinės 
apylinkės lietuviai. Buvo pa
brėžta, kad reikia raginti duos- 
niau aukoti religinei lietuvių 
šalpai ir net savo testamentuo
se dalį palikimo tam reikalui 
skirti. (Kanadoje šiam tikslui 
parapijose yra daroma rinklia
va pirmąjį kovo mėn. sekma
dienį per Tikinčiosios Lietuvos 
Dieną).

Diskusijų metu būvo iškelta 
ir svarstyta visa eilė techniškų 
klausimų, o vėliau kun. J. Ste
ponaitis pasidalino savo įspū
džiais iš pavergtos Lietuvos.

Išrinkta nauja JAV Kunigų 
Vienybės valdyba: pirm. kun. 
Zenonas Smilga, vicepirminin
kai — kun. Juozas Matutis, 
kun. Vaclovas Martinkus, kun. 
Albertas Kontautas, kun. Vy
tautas Zakaras, kun. Kazimie
ras Pugevičius, sekr. kun. Vy
tautas Pikturna, ižd. kun. Vik
toras Dabušis.

Nutarimai
JAV Lietuvių Katalikų Kuni

gų Vienybės 69-sis seimas:
1. Skatina išeivijos lietuvius 

kunigus “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikų šviesoje” 
a. atnaujinti savo įsipareigoji
mus Kristui ir tėvynei, b. są
moninti savo parapijiečius ir 
steigti aktyvistų grupes, rea
guojančias į kiekvieną Lietuvos 
tikinčiųjų persekiojimo veiks
mą, c. skelbti savo parapijose 
pirmųjų mėnesių šeštadieniais 
Fatimos Marijai įsipareigojan- 
čias Atgailos, Rožinio ir Komu
nijos dienas už netikinčiųjų at
sivertimą Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoje.

2. Sveikina visą katalikišką
ją lietuvių išeivijos spaudą, ko
vojančią už Kristaus karalystę 
Lietuvoje bei išeivijoje, o lietu
vius kunigus kviečia skatinti 
kitus ir patiems organizuoti 
šiai spaudai paramą.

3. Įpareigoja Lietuvių Katali
kų Kunigų Vienybių vadovybes 
bent porą-trejetą kartų į me
tus lietuviškoje spaudoje kreip
tis į jaunimą pašaukimų reika
lu, nurodant Šv. Kazimiero ko
legijos ir visų lietuviškų vie
nuolijų adresus; skatina lietu
viškųjų parapijų klebonus 
kviesti lietuvius pašaukimų di
rektorius į parapijas pašauki
mų reikalu.

4. JAV ir Kanados lietuviai 
kunigai, susirinkę Providence, 
RI, sveikina popiežių Joną Pau
lių I, primena pavergtosios ti
kinčios Lietuvos reikalus ir pra
šo atkreipti dėmesį į arkiv. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
bylą.

Seimas buvo labai sumaniai 
globojamas vietinės lietuviškos 
parapijos klebono kun. Vaclo
vo Martinkaus, kuris nuošir
džiai visus vaišino. Į šią šventę 
atskubėjo vietinis vyskupas 
Louis E. Gelineau ir iš kaimy
ninės Norwich vyskupijos vysk. 
Daniel P. Reilly, kurie gražiu 
žodžiu sveikino ir kun. Martin- 
kų, ir visus suvažiavusius lietu
vius kunigus.

Abi dienas seimo nariai Mi
šias koncelebravo su vysk. V. 
Brizgiu ir skirstėsi patenkinti 
seimo turiniu bei sprendimais.

“Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis ... Jie stiprina mūsų gre
tas ... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARKIV. M. REINYS 

Vladimiro kalėjime



RIČARDAS DAUNORAS, buvęs Vilniaus operos solistas, dainuoja Otavoje 
Carletono universiteto muzikos fakulteto salėje. Akompanuoja muzikė Ma
deleine Roch Nuotr. L. Giriūno

“Kur beklajojo, tave matau...”
Solisto Ričardo Daunoro koncertas Otavoje

Pro raudonus akinius J. Kuzmickis
Komunistų veikėjos Navikaitės-Meškauskienės atsiminimai "Ateities viltys"
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EI TOMĖJE VEIKLOJE

JUOZAS DANYS

š.m. rugsėjo 10 d.' Otavoje, 
Carleton universiteto muzikos 
fakulteto Loeb salone, įvyko bu
vusio Vilniaus operos solisto 
Ričardo Daunoro lietuviškų dai
nų ir operų arijų koncertas.

Pirmoje koncerto dalyje so
listas dainavo “Auk, berželi” V. 
Blušiaus, “Requiem mano drau
gams” G. Gudauskienės, “Žalio
joj lankelėj” J. Tallat-Kelpšos, 
“Neturiu aš namelių” R. Žigai- 
čio, “Ėsk, karvute” J. Gruodžio, 
“Anoj pusėj Dunojėlio”, “Išėjo 
tėvelis Į žalią girelę” ir “Mergu
žėle brangi” — visos S. Šim
kaus ir “Šią naktelę, per nakte
lę” M. Petrausko. Tai mūsų 
“klasikinės” dainos, būdingos 
ramumu ir nostalgija. Sol. Dau
noras jas atliko, sekdamas tra
dicijas ir pajieškodamas giles
niu bei švelnesnių niuansų.

Antroje dalyje padainavo ei
lę arijų: “Rudolfo kavatina” 
(V. Bellini “Sonnambula”), 
“Colleno romansas” (G. Puccini 
“La Bohema”), “Fiesko roman
sas” (G. Verdi “Simon Bocca- 
negra”), “Don Bazilio arija” 
(G. Rossini “Sevilijos kirpė
jas”) ir L. Beethoveno “In ques- 
ta tomba”, F. Schuberto “Der 
Lindenbaum”. Šioje dalyje sol. 
Daunoras galėjo stipriau paro
dyti plačią savo balso apimtį ir 
gylį. Ypač puikiai ir efektingai 
buvo atlikta populiari Don Ba
zilio arija ir melancholiška, dra
matiška Colleno arija (“La Bo
hema”).

Tiek arijų, tiek lietuviškų 
dainų parinkime buvo labai di
delis įvairumas nuotaikos ir 
muzikiniu atžvilgiu, bet sol. 
Daunoras lengvai pereina iš 
melancholiškų į judrias dainas 
bei arijas. Jo bosas yra švel
naus, malonaus tembro, labai 
gerai valdomas, dainų ir arijų 
atlikimas labai tikslus, muzika
lus. rodąs gera mokyklą.

Otavos publika solisto daina
vimą sutiko labai entuziastiškai 
ir gausiais plojimais išprašė net 
tris papildomas dainas ir arijas.

Solistui akompanavo kanadie
čiams ir lietuviams gerai žino
ma muzikė Madeleine Roch iš 
Montrealio, kuri yra dažnai 
kviečiama akompanuoti ruo
šiant operas National Art 
Centre Otavoje. Jos meistriškas 
akompanavimas sustiprino kon
certo įspūdį, ypač atliekant ope
rų arijas.

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

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

RAŠYTOJOS

Marijos Mikštaitės
APYSAKA

Išeivės keliu
Ji vaizduoja jautrius mergaitės išgyvenimus, 
dailininkg, kunigą ir aplamai išeivišką aplinką

Knyga turi 207 psl. Kaina $5.50. Užsakymus siųsti per 
"Tėviškės Žiburius"; per D. ir B. Kriaučiūnų krautuvę, 
313 Barton St. E., Hamilton, Ont.; per leidėją A. F. Navi- 
kevičių, 555 Sheppard Ave. W., No. 202, Downsview, Ont. 
M3H 2R7, Canada.

Per pasaulį
Otavos koncertas buvo pir

mas iš 8 ar 9 R. Daunoro kon
certų Š. Amerikoje (Otava, 
Montrealis, Bostonas, Niujor
kas, Filadelfija, St. Petersbur- 
gas ir kitur). Į Otavą Daunoras 
atvyko iš Australijos, kur pra
leido 6 savaites ir atliko 6 kon
certus.

Šios koncertų kelionės yra 
globojamos Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos, kurios pir
mininkė G. Juozapavičiūtė bu
vo atvykusi į Otavos koncertą. 
Pastarąjį organizavo KLB Ota
vos apylinkės valdyba, kurios 
nariai šiuo metu yra ir KLJS 
nariai.

Prieš dvejus metus Ričardas 
nusprendė padaryti labai lem
tingą žingsnį savo gyvenime: 
jau pasiekęs Vilniaus operos so
listo pozicijos, nutarė atsisakyti 
tos taip užtikrintai atrodančios 
solisto karjeros suvaržytoje dar
bo bei gyvenimo atmosferoje ir 
pasilikti V. Europoje. Nemo
kant kalbos, pradžioje perspek
tyvos nebuvo žavinančios. At
rodė, teks keisti profesiją. Bet 
padrąsintas pradeda naują savo 
gyvenimo etapą, tikėdamas sa
vo ateitimi. Jis ne tik koncer
tuoja įvairiose vietovėse, bet ir 
pradeda gilinti savo dainavimo 
studijas Vakarų pasaulyje. Jau 
antri metai studijuoja operos 
konservatorijoje Stuttgarte, V. 
Vokietijoje, pas pasaulinio mas
to dainavimo profesorius. Jis 
pats jaučia pažangą, pastebi tai 
ir girdėjusieji jį prieš metus 
Toronte bei Hamiltone. Jis vis 
daugiau įsijaučia į Vakarų pa
saulio muzikinį gyvenimą ir jo 
reikalavimus sėkmingai solisto 
karjerai.

Su puikiais įgimtais balso ir 
muzikiniais duomenimis, rimtu 
dainavimo bei vaidybos lygiu ir 
parodytu ryžtu nebijoti galimų 
gyvenimo sunkumų R. Dauno
ras daug pasieks.

Labai sėkmingą Otavos kon
certą, publikos pakartotinai 
prašomas, R. Daunoras baigė 
labai įspūdingai atlikta G. Me- 
lerio norvegų liaudies daina 
“Gimtinė”, kurios nostalgiški 
žodžiai “kur beklajoju, tave ma
tau, o gimtine .. .” lydi daini
ninką, keliaujantį per pasaulį, 
kaip ir daugelį kitų lietuvių.

• Laisva spauda gali būti gera ar 
bloga, bet be laisvės tikriausiai ji 
bus tik bloga (Albert Camus).

Michalina Navikaitė - Meš
kauskienė, gimusi 1907 m. va
sario 16 d. Uosinėje, Marijam
polės apskr., nuo pat gimnazi
jos laikų žavėjosi kairiojo spar
no idėjomis. 1925 m. įstojusi į 
Kauno universitetą, įsijungė į 
eserų maksimalistų partiją, ku
riai ilgą laiką priklausė ir jos 
draugas K. Boruta.

Suimta u ž priešvalstybinę 
veiklą, 1928 m. buvo nuteista 16 
metų kalėti, tačiau amnestija 
bausmę sutrumpino iki 8 metų. 
1930 m., kalėdama Ukmergės 
kalėjime, parašė “Balso” redak
cijai laišką, pasmerkdama “mak
simalistų partijos ideologijos 
pagrinde stovintį individualiz
mą”, atmetantį klasių kovą ir 
iškeliantį reikalą “išauklėti dva
siniai tvirtas asmenybes, kurios 
istoriją pakreips sulig savo nuo
žiūra”. Tuo pačiu metu įstojo į 
komunistų eiles, fanatiškai įsiti
kinusi, kad “tik komunistų par
tija turi teisės vadovaut ir vado
vauja revoliucinei darbininkų 
kovai” (12 p.).

1935 m. išleista į laisvę, ko
munistų partijos įsakymu įsi
jungė į “antifašistinį Liaudies 
frontą tarp inteligentų”, įparei
gota suorganizuoti legalų “anti
fašistinį” žurnalą. 1940 m. buvo 
“išrinkta” liaudies seimo atsto
ve, karo metu pasitraukė į S. 
Rusiją ir, grįžusi su Raudonąja 
Armija, dirbo įvairiuose komi
sariatuose iki 1961 m. išėjo į 
pensiją.

“Ateities vilčių” genezė
šiais metais “Vagos” leidyk

la Vilniuje išleido M. Meškaus
kienės atsiminimų knygą, kurio
je ši aprašo penkerių metų įvy
kius, kalint Zarasų, Ukmergės, 
Šiaulių, Bajorų, Kauno kalėji
muose ir pirmuosius laisvės me
tus Kaune, jieškant ryšio su ko
munizmui simpatizuojančiais 
inteligentais profesoriais ir ra
šytojais.

Kalėjimas, be abejonės, nėra 
laisvė, tačiau kalėti Lietuvoje 
buvo žymiai lengviau, negu ko
munizmo aukoms, ištremtoms 
į Sibiro taigas: prižiūrėtoja “ge
roji ‘ponečka’ Emilija Neve- 
rauskienė. . . perduodavo iš lais
vės atsiųstą maistą, laikraščius, 
vieną kita knygą. O svarbiausia 
. . . išnešdavo į laisvę mūsų laiš
kus tėvams ir artimiesiems” (25 
p.).

Būdingos buvo jos idėjinės 
draugės kalinės, padėjusios ko
voti prieš Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę: Geze Glezerytė, 
Zene Greifenbergienė ir jos se
suo Manė Chodosaitė, Mima 
Frankaitė, Liuba Levinaitė, So
nia Rapoportaitė, Chaja Rozen- 
talytė ir kt. — atstovės tos tau
tos, kuri ir šiandien nenori su
prasti nei savo klaidų, nei nusi
kaltimų.

Išleista iš kalėjimo ir porą 
savaičių pasibasčiusi Kaune, 
prieš pradėdama vykdyti parti
jos įsakymą, nuvažiavo į tėviš
kę. Deja, dukters “ateities vil
tys” nebuvo suprantamos nei 
namiškiams, nei pažįstamiems: 
“Kur sėdėčiau, ką daryčiau, jie 
vis žiūri, akimis klausia klausia. 
O ko?!” Vargšė Michalina žie
mos metu įsmukdavo į nekūren
tą seklyčią, “čia aš tarsi ištruks
iu iš to žvilgsnių tinklo. . . net 
juokai nieko bendro neturi su 
namie esama nuotaika. . . — 
tai tik priedanga nerimo, kažko 
neišsakyto ir noro suvokt, įspėt 
mane liečiančią mįslę” (101 p.).

Autorė jautėsi “jau ne ta”. 
Ir norėdama nebūtų galėjusi 
pritapti “prie šio tyliai smilks
tančio gyvenimo” (103 p.). Ją, 
tėvų “nesuprastą”, viliojo “nau
jas, sunkus, sudėtingas, nežino
mas” darbas komunizmo po
grindyje.

Nesusivokianti partija
Grįžusi į Kauną .ir susitikinė

dama su CK atstovu Juozu Ga
reliu, nustebo partijos nenuo
seklumu: jai buvo įsakyta mes
tis į “inteligentijos subūrimo 
darbą”, nors jai nesinorėjo grįž
ti prie tos visos “inteligenšči- 
nos”, prie “tų hamletėlių”. Jai 
buvo įsakyta organizuoti legalų 
antifašistinį žurnalą, o CK at
stovas patarė “kol kas vengti 
ryšių su Petru Cvirka, Salomėja 
Nėrim (“dėl jų esama daug ne
aiškumų”) ir dar kai kuriais” 
(108 p.).

M. Navikaitė, partijos narė, 
nustebo: “Tilvytis gerokai įklim
pęs į “Kuntaplio” pelkę, ku
rioje “šnipų ir žvalgybininkų 
pilna”; “į žvalgybą su visu kū
nu ir dūšia nuriedėjęs Raila; K. 
Boruta — “nereikalingas”; nie
ko gero nežino apie Montvilą; 
S. Čiurlionienė — “nuolatinis 
prezidentūros svečias; d o c. 

Stankevičius, gynęs ją kariuo
menės teisme — “su hitlerinin
kais”; “Viktoras Biržiška be
veik nusigėrė. . . Mykolas esąs 
toks liberalas, kuris kiekviena 
proga keikia Tarybų Sąjungą, 
komunistus”. Tačiau, kai buvo 
liečiamos leidinio lėšos, CK ats
tovas liepė kreiptis į profeso
rius, advokatus, gydytojus: žmo
nės prie pinigo, iš ju ir išplėšk” 
(111 P-).

Kai M. Navikaitė ryžosi jieš- 
koti ir surasti “stambesnių šu
lų”, kurie turėjo visuomenėje 
“solidų vardą”, pasijuto labai 
menka — “už antifašistinę veik
la teista, kalinta, atimtos pilie
tinės teisės, esu bedarbė”. . . 
Tačiau ji jautėsi turinti “labai 
daug — už manęs giliame po
grindyje, kovose užgrūdinta 
Lietuvos Komunistų partija. . . 
Kas gali su ja nesiskaityt? ” 
(126 p.).

Pas profesorius ir rašytojus
Pasirodo, tas “labai daug” 

nemažai padėjo: s u partiete 
kiekvienas jos aplankytas skai
tėsi. Kai užėjo pas savo buvusį 
dekaną, 70 metų prof. P. Leoną, 
jis ją “draugiškai pasitiko, ilgai 
spaudė ranką, pasodino į fote
lį”, tačiau, teisindamasis, kad 
esąs persenas, kad jo “firma ge
rokai sukompromituota”, lyg 
norėdamas neprašyta viešnia 
atsikratyti, “pažadėjo piniginę 
paramą” (139 p.).

Atšiauriai ją priėmė “gilios 
marksistinės analizės” kritikas 
K. Korsakas, prikišdamas, kad 
jos “nelegali spauda nuolatos 
jį puola, kritikuoja”, kad jam 
užtenką “Kultūros”, kurią jis 
faktiškai redaguojąs: ji jam “ir 
duona, ir moralinė nepriklauso
mybė”.

Kai V. Krėvė pasiūlė aplan
kyti prof. V. Dubą — “aktyvų 
ir tikrą laisvamanį”, kurio “ne
kenčia visi krikdemai ir profe
soriai teologai” (208 p.), autorė 
atrado jį “smarkiai patinusiais 
poakiais” ir vengiantį įsileisti į 
gilesnes kalbas bei pažadus. 
“Visi sėdėjo ir laukė jūsų”, — 
“liūdnai nusijuokė” profesorius 
ir kitąkart, renkant aukas “ko
vojančiai Ispanijai”, “tarsi ka
riškis pasitempė, patylėjo ir, 
žodžio netaręs, iš stalčiaus iš
ėmė stambesnę sumą pinigų” 
(251 p.). Su už autorės nugaros 
šmėkšančia pogrindine komu
nistų partija turėjo “skaitytis”.

Aplankė ir “knygų žynį”, 
1919 m. Vilniaus Kapsuko vy
riausybėje buvusį liaudies švie
timo komisarą prof. Vacį. Bir
žišką. Pastebėjęs, kad “dirbąs 
Lietuvai naudingą darbą”, kad 
dėl to esąs ramus, visdėlto pasi
sakė “žurnalui pritariąs, būti
nai duosiąs medžiagos. Ir pini
gais paremsiąs” (224 p.). Auto
rei beliko “tik dėkoti, tik link
čioti galva. . .”

Pas V. Krėvę ir kitus
53 metų V. Krėvė Mickevi

čius priėmė ją su kava, su “di
deliais torto gabalais ir servizo 
priedais”, su cigaretėmis, bet 
“sąmoningai stūmė, atidėliojo 
rimtą pokalbį, tarsi nujausda
mas visą jo sunkumą” (161 p.). 
Pripasakojęs apie “Smetonų gi
minės ir aukštosios valdininki
jos išsigimimą” (“Krėvė kalbė
jo ir kalbėjo”), visdėlto išlydė
damas pažadėjo “pasitarti su 
savo fakulteto profesoriais, pa
šnekėti su jais” apie numatytą 
žurnalą.

V. Krėvė — pagrindinis au
torės atsiminimų knygos cha
rakteris su “spindinčia aureole, 
kuri apgaubė jo galvą dar žalio
je jaunystėje”. Žinia, sunku 
laukti autentiško jo charakterio 
atskleidimo, kai autorei, fana

Linksmai nusiteikę čikagiečiai solistai, atlikę Toronte kabaretinio vakaro 
programą 1978. IX. 23. Iš kairės — Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis. Vakarą surengė PLJ Sąjungos valdyba Nuotr. A. šeškaus

tiškai partietei, neįmanu i š- 
vengti subjektyvių prielaidų bei 
samprotavimų. Kad V. Krėvė 
su kitais “susirūpinęs svarstė, 
koks gi likimas laukė mūsų ir 
kitų mažų tautų” (206 p.), abe
joti netenka. Kad jis buvo “su
dėtingas, gilus, daug žinantis ir 
. . . gal gudrus”, kad “jis tave 
jau iš pat pradžių tarsi kiaurai 
mato”, taipgi neabejotina. Kad 
jis “toks sunkiai įžvelgiamas, 
vos suvokiamas, nuolatos besi
keičiantis” — tai jau tyli užuo
mina apie Krėvės pasitraukimą 
į vakarus ir Lietuvos okupaci
jos pasmerkimą, nes “gal kaip 
tik dėl šito sudėtingumo Krėvės 
gyvenime buvo nemažai vingių, 
kurių jis neišvengė ir tolimes
nėje ateityje” (212 p.). M. Meš
kauskienės tikslas, taip plačiai 
aprašant Krėvę, ar tik nebuvo 
“rehabilituoti” klasiką, kai są
moningai nutylėjo jo pagrindi
nį lūžį.

Nedaug simpatijų autorė ro
do S. Čiurlionienei. Išpasakoju
si apie dešimtis tūkstančių litų, 
išleistų žemės sklypui bei na
mams, reikalą “lįsti į skolas”, ji 
klausėsi šios poringių ir galvo
jo: “Kokia jūs buvote ir kokia 
dabar esate?” (242 p.).

Balys Sruoga ir jo kūryba 
taipgi netraukė ir nežavėjo au
torės, o po Krėvės išsamių pasa
kojimų “tarsi bijojo”. Su juo 
“geriau nesusitikt, nesusipa- 
žint — vis tiek aš jo nepakei
siu” (269 p.). B. Sruoga taip jai 
“ir liko mįslė”.

Įtarumas ir fanatiškumas
Kai skaitome apie autorės 

kontaktus su P. Cvirka, K. Kor
saku, K. Boruta, J. Banaičiu, J. 
Šimkumi, nustembame tų ryšių 
dirbtinumu, nenuoširdumu. 
Nieko jai neturėjo pasakyti par
tijos narys J. Banaitis, o J. Šim
kus: “Tas jo teisinimasis, mos
tagavimas rankomis — lyg kas 
jį mėgintų nukryžiuot, o jis vis 
ginasi, ginasi ir negali, niekaip 
negali apsigint” (258 p.). Iš tik
rųjų, “kas galėjo su partija ne
siskaityti”?!

Visa dvasia ir kūnu fanatiš
kai atsidavusi partijai, autorė 
negalėjo suprasti, koks iš tikrų
jų jos nusistatymas. Kai mėgin
davo pasiginčyti su CK atstovu 
J. Gareliu, “jis nekantriai nu
traukdavo: toks nusistatymas, 
ir privalai jo laikytis” (111 p.). 
Kai autorė susitiko Karolį Di
džiulį ir paklausė, kodėl puola
mi kaikurie “pažangieji rašyto
jai” (ko ir pati galėjo tikėtis), 
šis teisinosi, kad nesugebama 
ryžtingai “padaryti galo sektan- 
tizmui”, kad partinė “informa
cija dažnai vėluoja, o kai kada 
ir ne visai teisinga būna”. Aiš
kiausiai partijos pasimetimą 
vėliau paaiškino J. Garelis: 
“Tiesiog mes nežinome padė
ties. Todėl ir sukam jums galvą 
— vienas taip, kitas kitaip. . . 
Mes net negalėjome suvesti jū
sų su bet kuriuo žymesniu inte
ligentu. Ryšių nebuvo” (186 p.).

Dar keisčiau elgėsi partijos 
“titnagas” Matas — Antanas 
Sniečkus. Po pirmojo susitiki
mo pati save klausė, ko su juo 
susitiko: “Pasižiūrėt į tą inteli
gentę, kuri plūkėsi ten su savo 
‘minkštakūniais inteligentė
liais’? Net pikta darėsi” (263 
P-)-

Ši atsiminimų knyga duoda 
progos suprasti fanatiškos ko
munistės psichologiją: partijos 
besikaitaliojąs nusistatymas — 
jos įsitikinimų pagrindas. Ku
ris mėgina nuo diktatūrinės li
nijos nukrypti, tas sektantas, 
eseras, maksimalistas. Tie, ku-

(Nukelta į 9-tą psl.)

DR. DOV LEVIN, dirbąs Jeruza
lės universitete, parašė straipsnį 
hebrajų k. žurnale “International 
Problems” 1978 m. 2 nr. apie Sov. 
Sąjungos politiką Baltijos valstybėse 
1917—1945 m. Ten jis apibūdina so
vietu pastangas stiprinti diplomati
nius bei karinius santykius, siekiant 
užimti tas valstybes. Sovietų svajo
nei išsipildyti padėjo Vokietija, pa
sirašydama atitinkamą sutartį (Rib- 
bentropo-Molotovo), kuria Baltijos 
valstybės atiteko Sov. Sąjungai, ne
žiūrint užsienio ir vietinių protestų. 
Net ir vokiečių okupacijos metais 
Sov. Sąjunga esą stengėsi atgauti 
Baltijos valstybes. Tam tikslui įstei
gė tautinius dalinius raud. armijoj 
ir partizanų formacijose. Kai raud. 
armija 1944 m. grįžo į Baltijos vals
tybes, tautiniai baltiečių sluogsniai 
(“nationalist circles”) tai laikė “re- 
okupacija”. Nors Baltijos valstybės 
yra susovietintos, gyventojų prieši
nimasis — aktyvus ir pasyvus — te
besąs gyvas iki šių dienų. Pažymėti
nas autoriaus netikslumas liečiąs 
tautinius sluogsnius. Okupacija (Bal
tijos valstybių) vadina ne tik “tau
tiniai sluogsniai”, bet ir visi tų kraš
tų gyventojai bei visas laisvasis pa
saulis, išskyrus komunistinius kraš
tus ir visokio plauko komunistus. 
Apgailėtina, kad kaikurie žydų isto
rikai sovietinę Baltijos valstybių 
okupaciją vadina net “išlaisvinimu”.

SOL. ARNOLDAS VOKETAITIS 
rugpjūčio 2 d. dalyvavo Kolorado 
operos festivalyje, kuris buvo su
rengtas Colorado Springs vietovėje. 
Dainavo G. Bizet operoje “Carmen”. 
Naujajame Čikagos “Lyric” operos 
sezone šį rudenį A. Voketaitis dai
nuoja dviejose operose — G. Puc- 
cinio “Vakarų mergaitėje” ir J. 
Masseneto “Wertheryje”. Pirmosios 
operos spektakliai buvo pradėti rug
sėjo 22 d. ir bus užbaigti spalio 20 
d., antrosios pradedami spalio 25 d., 
užbaigiami lapkričio 13 d.

M. R. RAMONAITĖ - MAC
DONALD, režisavusi dokumentinį 
filmą apie dailininkus A. A. Tamo
šaičius Kanadoje “Spirits of an 
Amber Past”, gavo premiją — bron
zinę plokštę filmų festivalyje Co
lumbus, Ohio, šis filmas Kanadoje 
jau keletą kartų buvo rodytas. Jis 
bus rodomas š.m. spalio 14 d. Lie
tuvos Kankinių par. salėje KLB ta
rybos suvažiavime.

LITERATŪROS VAKARE, kuris 
šią vasarą buvo surengtas Tėvų 
pranciškonų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte, Maine valstijoje, Nelė 
Mazalaitė skaitė tris trumpus savo 
kūrinėlius — “Pasakojimai apie 
žiedus”, “Pagal šventas knygas” ir 
“Didieji žygiai”. Algirdas Landsber
gis, išvertęs į anglų kalbą iš Lie
tuvos gautą nežinomo autoriaus pje
sę “Pasivaikščiojimas mėnesienoje”, 
literatūros vakaro dalyvius supažin
dino su šiuo kūriniu, kurį niujor
kiečiams režisavo Jonas Jurašas. Va
karo programą savo eilėraščiais pa
pildė poetas L. Andriekus, OFM. 
Dailiojo žodžio rečitalį surengė dra
mos teatro veteranas Henrikas Ka
činskas, programon įtraukęs Vaiž
ganto “Juodžiaus kelmą”, trumpus 
Putino eilėraščius, ištrauką iš Justi
no Marcinkevičiaus “Mindaugo”, L. 
Andriekaus, J. Blekaičio ir H. Ra
dausko poezijos posmus. Jam talki
no dramaturgas Algirdas Landsber
gis, skaitęs farsinio pobūdžio savo 
vaidinimą, kuriame vaizduojami 
bandymai atimti iš Izraelyje gyve
nančio lechoko Mero Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premiją, paskirtą už 
romaną “Striptizas”.

DAINŲ IR ARIJŲ KONCERTAS 
rugpjūčio 19 d. įvyko Argentinos 
sostinėje Buenos Aires, Susivieniji
mo Lietuvių Argentinoje organizaci
jos salėje. Programą atliko du pro
fesinio lygio siekiantys solistai — 
mezzo-sopranas Zuzana Valadkaitė- 
Lopez ir bosas-baritonas Antanas 
Slančiauskas. Dainavimą jiedu studi
juoja pas Buenos Aires “Colon” teat
ro solistą A. Matiello ir buvusį Ber
lyno operos muzikos mokytoją W. 
Seldbigerį. Koncertą papildė vokali
nis SLA moterų oktetas “Žibutės", 
įsteigtas 1975 m. vadovo dr. J. Si- 
manausko. Programon buvo įtraukti 
tarptautinių klasikų kūriniai — W. 
A. Mozarto, R. Schumanno, G. F. 
Haendelio, M. de Falla, A. Dvoržako 
ir kt. Lietuviškai daliai atstovavo 
Vytauto Klovos “Pilėnų” operos Ūd- 
rio arija, atlikta sol. A. Slančiausko 
su “Žibutėmis”, ir to paties kompo
zitoriaus Z. Valadkaitės-Lopez padai
nuota Elenos arija iš operos “Duk
tė”, du S. Šimkaus ir B. Gorbulskio 
duetai. Akompanavo prof. W. Seldbi- 
geris ir dr. A. Dominas. Buenos Ai
res lietuviai džiaugiasi kylančiais sa
vo solistais ir “Žibučių” oktetu, kurį 
sudaro: S. Stankevičiūtė, A. Bačans- 
kytė, D. Deveikienė, I. Simanauskai- 
tė, K. Mičiūdaitė, A. Callegaris, I. 
Bačanskytė ir C. Mičiūdaitė. Joms 
akompanuoja akordeonistas inž. G. 
Kliauga. “Žibučių” oktetas buvo 
įsteigtas po sėkmingų Kanados lietu
vaičių kvarteto “Aušra” gastrolių 
Argentinoje bei kitose P. Amerikos 
šalyse.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS Čika
goje repeticijas po vasaros atostogų 
pradėjo rugsėjo 12 d. Jaunimo Cent
re. Pagrindinis dėmesys teks šį se
zoną numatomai pastatyti muzikinei 
Aloyzo Jurgučio ir Anatolijaus Kai
rio dramai “Emilija Platerytė”.

LIAUDIES BUITIES MUZĖJU- 
JE Rumšiškėse buvo surengta paro
da “Suvenyras gimtajam kraštui”, 
kurioje dalyvavo liaudies meistrai 
iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio ir 
Lenkijos Balstogės. Parodai jie pa
teikė apie 200 lininių, metalinių, 
molinių bei gintarinių suvenyrų.

“VAGA” VILNIUJE 30.000 egz. 
tiražu išleido spalvotu nuotraukų al
bumą “Vilniaus architektūra”, at
spaustą Erfurte, R. Vokietijoje. Lei
dinį paruošė ir apipavidalino dail. 
R. Gibavičius, panaudodamas žy
miausiu Lietuvos fotografų nuotrau
kas. Įvadą parašė žurnalistas D. 
Šniukas ir architektas V. Čekanaus
kas. Paaiškinimai duoti lietuvių, ru
sų ir anglų kalbomis. Recenzentai 
džiaugiasi augšta poligrafine albu
mo kokybe. Pvz. Romualdas Ozolas 
rašo: "Čia kaip tik tiks žodis apie 
spalvotą fotografiją. Pirmąkart mū
sų spaudos leidinyje ji nekelia ap
maudo, priešingai kaip tik ji teikia 
visai knygai būdingą pavasariškai 
skambų giedrumą. Dėkojant drau
gams Erfurto spaustuvininkams, 
mums lieka tik palinkėti sau grei
čiau tokias poligrafijos galimybes 
susikurti čia pat, namuose, tame pa
čiame Vilniuje ...”

LIETUVOS KRAŠTOTYROS 
DRAUGIJOS Kauno skyrius rinko 
medžiagą apie tradicinę medinę 
XIX š. Kauno priemiesčių architek
tūrą. Ekspedicijos dalyviai, vado
vaujami A. Nemčinsko ir mokslinio 
vadovo S. Daunio, padarė 28 gyve
namųjų namų bei sodybų planus, 
užfiksavo piešiniuose keliasdešimt 
detalių, padarė daug nuotraukų, iš
tyrė senųjų namų apšildymo sis
temą.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERI
JOJE technikos bei kompozicijos 
įvairove pasižyminčių kilimų ir go
belenų parodą surengė dail. Bronė 
Valantinaitė-Jokūbonienė. Tai yra 
jau antroji paroda, atidaryta nau
juosiuose galerijos rūmuose, pasta
tytuose Donelaičio gatvėje.

VILNIAUS GRĄŽTŲ GAMYKLA 
prieš 15 metų įsteigė kaimišką savo 
kapelą “Vyrų tvorelė ir viena gėle
lė”. Kaip rodo kapelos pavadinimas, 
ją sudaro vyrai ir smuikininkė An
tanina Putnaitė. Kapeloje dainuoja 
vyrų kvintetas. Jos vadovas — L. 
Pranulis, Vilniaus konservatorijoje 
įsigijęs chorvelžio specialybę. Kape
la kasmet surengia apie 60 koncer
tų ir šiuo metu jau ruošiasi savo 
500-jam koncertui.

MASKVOS PARODŲ SALĖJE ap
žvalginę savo tapybos darbų parodą 
surengė dail. Jonas Švažas. Pagrin
dinė jų tema — pramoninis Lietu
vos miestų ir gyvenviečių peizažas. 
Autorius parodai atrinko apie 50 
savo kūrinių.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
naująjį sezoną pradėjo muzikine 
kompoz. G. Goberniko komedija 
“Meile nežaidžiama”. Premjerinį 
spektaklį paruošė dirigentas S. Do
markas su rež. G. Žaliu. Scenovaiz
džius sukūrė dail. R. •Gibavičius, 
drabužių eskizus — D. Jurginienė, 
šokius — baletmeisteris E. Bukaitis. 
Pagrindinius vaidmenis paruošė so
listai — D. Dirginčiūtė, J. Maliko- 
nis, A. Domeika, E. Kliučiūtė, A. 
Kunčius, V. Cepkus ir V. čižikaus- 
kas. šį sezoną teatras kauniečiams 
paruoš J. širvinsko ir K. Sajos ope
retę “Kelionė į A-ta-tą”, E. Chaga- 
gortiano operą “Auksinė kepurė”, J. 
Strausso operetę “Linksmasis ka
ras”.

DABARTINĖS REŽISŪROS PRO
BLEMAS svarstė Palangoje įvykęs 
kino meistrų ir kino kritikų semi
naras. “Naglio” teatre buvo rodomi 
naujausi Leningrado ir Maskvos ki
no studijų filmai, papildyti estų ir 
gruzinų kūriniais, diskutuojami reži
sūros klausimai. Lietuvos kino stu
dijai atstovavo M. Giedrio “Dulkės 
saulėje”, R. Vabalo “Mainai”, A. 
Žebriūno “Riešutų duona”, centrinei 
Maskvos televizijai sukurtas G. Luk
šo filmas “Mano vaikystės ruduo”, 
šį seminarą kiekvieną rudenį Palan
goje surengia Lietuvos kinematogra
fininkų sąjunga.

PALANGOS PARODŲ PAVILJO
NE daug lankytojų susilaukė vieti
nių liaudies meistrų Teresės ir Al
berto Žulkų paroda, Jiedu jau 20 
metų dirba “Dailės” įmonėje. T. 
Žulkienė pasižymi margaspalvėmis 
savo juostomis, o A. žulkus labiau
siai mėgsta kurti medžio kaukes.

KUPIŠKIO KRAŠTOTYRININ
KAI šią vasarą tyrinėjo Levens 
upės klonį Žaidelių ir Virbališkių 
kolchozų ribose, kur ji užlies dirbti
nės marios. Ekspedicijai vadovavo 
daugelio kraštotyrinių darbų auto
rius V. Sasnauskas, skyriams — P. 
Balčiūnas, B. Lenčinskienė, B. Pret- 
kuvienė, P. Paukštys ir T. Raižė. Su
rinktoji medžiaga perduota Lietuvos 
Mokslų Akademijos istorijos, lietu
vių kalbos ir literatūros institutams, 
kraštotyros darbų saugyklai.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
RŪMUOSE įvykusiai savo tapybos 
darbų parodai vilnietis dail. Leonar
das Gutauskas pateikė 180 kūrinių 
ir keletą plokščiosios skulptūros pa
vyzdžių, sukurtų per pastaruosius 
18 metų. L. Gutauskui yra būdingas 
poetiškumas, polinkis į liaudies me
ną. Parodoje vyravo portretai, pa
veikslų ciklai mūsų liaudies pasakų 
ir gamtos motyvais. V. Kst.
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JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralūs 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 tributis, 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. KERBERI S, 
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metą ......9%

Antradieniais 10-3 E pensiją ir namą s-tas ......
E taupomąsias s-tas............

8’/2%
73/į%

Trečiadieniais uždaryta E depozitą-čekią s-tas........... .... 6%
Ketvirtadieniais 10-8 —

Penktadieniais 10-8 | DUODA PASKOLAS:
9’/2%= asmenines

Šeštadieniais 9-1 = nekiln. turto....................... 9V4%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacines ....................... 10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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 T . ...... UI ,, .Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PROGRESS Sw.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

Simon ę televisionS'B K Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius. 
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

535-1258

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti i vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylig, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Pasaulio šuolio į tolį rekordininkę 

Vilmą Bardauskienę, grįžtančią iš 
iš XII-jų Europos lengvosios atleti
kos pirmenybių Prahoje su čempijo- 
nės vardu ir vėl pagerintu pasaulio 
rekordu, Vilniaus aerodrome rugsė
jo 6 d. sutiko VII-sios vidurinės mo
kyklos dūdų orkestras, Lietuvos 
sporto komiteto pirm. Z. Motiekai- 
tis, “Dinamo” atstovai S. Saparnis, 
S. Gabieža, treneris J. Gadovičius, 
kiti sporto darbuotojai, žurnalistai, 
bičiuliai ir pažįstami. Bene labiau
siai jos laukė vyras Antanas Bar- 
dauskas ir ketvirtus metus įpusėjęs 
Tomukas. “Sporte” įdėtoje nuotrau
koje Antano rankose — didelė 
puokštė gėlių, Vilmos — mažasis 
Tomukas. Paklausta, ar ji kelionėse 
nepasiilgsta savo sūnelio, Vilma at
sakė: “O! Geriau neklauskit . . . Net 
apsakyti sunku, kaip pasiilgstu. To
kia jau esu: kur bebūčiau, namų il
giuosi . . .” V. Bardauskienės ir vėl 
laukia ilgesnis atsiskyrimas nuo šei
mos — tarptautinės lengvosios atle
tikos varžybos Japonijoje.

Lietuvos lakūnų augštojo pilotažo 
rinktinė — Jurgis Kairys, Rolandas 
Paksas, Violeta Gedminaitė, Leonas 
Jonys ir Stepas Arštikevičius daly
vavo XXVI atvirose Ukrainos lėktu
vų sporto varžybose Donecke. Lie
tuvos lakūnai vyravo beveik visose 
rungtyse. Privalomųjų augštojo pi
lotažo figūrų atlikime aukso medalį 
laimėjo kaunietis L. Jonys, sidabro
— kaunietis S. Artiškevičius, bron
zos — vilnietis J. Kairys. Teisėjų 
paskirtas iš anksto nežinomas var
žybų figūras geriausiai atliko S. Ar
tiškevičius, laimėdamas I vietą. Lais
vos kūrybos augštojo pilotažo figū
rose visi medaliai vėl teko lietu
viams: aukso — S. Artiškevičiui, 
sidabro — vilniečiui R. Faksui, 
bronzos — J. Kairiui. Varžybų čem
pionus išryškino trijose figūrų gru
pėse pasiektų rezultatų suvestinė. 
Net keturias pirmąsias vietas užėmė 
Lietuvos lakūnai. Varžybų čempijo- 
no vardą ir aukso medalį išsikovojo 
S. Arštikevičius, sidabras teko L. 
Joniui, bronza — J. Kairiui, o R. 
Paksui — IV vieta. Moterų čempi- 
jonės laurus Vilniun parsivežė V. 
Gedminaitė. Komandiniu požiūriu I 
vietą laimėjo Lietuvos lakūnai, II
— Donecko, III — Kijevo.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio sezonas pradėtas treni

ruotėmis penktadieniais nuo 7-10 v. 
v. Etobicoke mokykloje. Tuo tarpu 
treniruotės vykdomos jaunių B, C ir 
moterų klasėms. Vėliau jos bus pra
plėstos ir perkeltos į kitas sales.

Tėvų ir vaikų susitikimas — ar
batėlė įvyks spalio 14 d., 7 v.v., L. 
Namuose. Jaučiamas didelis susido
mėjimas šiuo renginiu, tad norin
tieji dalyvauti prašomi rezervuoti 
stalus. Renginio metu bus rodomas 
PLS žaidynių filmas, pagerbti spor
tininkai ir prisiminta 30-čio veikla. 
Įėjimas visiems nemokamas. Užsisa
kant stalus, prašoma skambinti J. 
Balsiui 485-1488 arba J. Budriui 
764-1254.

Baltiečių lengvosios atletikos pir
menybėse, kurios įvyko rugsėjo 16 
d. latvių stadijone Sidrabene, sėk
mingai dalyvavo 17 vytiečių. Jie 
iškovojo nemažai pergalių, o A. Sap- 
lys 15 m. klasėje buvo išrinktas 
geriausiu lengvaatlečiu. Jam teko 
geriausio šios klasės lengvaatlečio 
taurė.

Krepšinio stovykla praėjo sėkmin
gai. Ypatingai gerai buvo paruošta 
techniškai, tačiau gaila, kad joje da
lyvavo labai mažai lietuvių. Klubo 
valdyba dėkoja stovyklos vadovui A. 
Eižinui už sėkmingai pravestą sto
vyklą.

Lauko teniso treniruočių š.m. dau
giau nebebus. Klubo valdyba dėkoja 
sekcijos vadovui J. Žukui už sek
cijos atgaivinimą ir už sėkmingą 
dalyvavimą žaidynėse. Vadovo pa
stangomis sekcija žymiai paaugo 
skaičiumi ir atsirado pajėgių tenisi
ninkų. E. Andrulis, kuris žaidynėse 
laimėjo III v., sėkmingai dalyvavo 
Ontario pirmenybėse. Jis padarė ne
mažą staigmeną, nugalėdamas VI 
žaidėją. E. Andrulis buvo išskirtas 
XIII-ju žaidėju. A. S.

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubas 

rugsėjo 23 ir 24 d.d. Golf Haven 
golfo laukuose užbaigė sėkmingą 
1978 m. varžybinį sezoną. Turnyre 
dalyvavo 66 golfininkai. Jaunasis 
Ant. Siminkevičius dviejų dienų re
zultatu — 73, 76-149 užėmė I v. ir 
tapo šio turnyro laimėtoju. II v. lai
mėjo Ant. Sergautis 76,74-150, III
— jaunis Petras Paukštys 84, 78-162. 
Toliau sekė veteranas Petras Staus
kas su 82,81-163, R. Strimaitis 78, 
87-165, Alg. Simanavičius 84,82-166, 
V. Paukštys 84, 84-168, M. Ignatavi
čius 86, 82-168 ir kt. Su išlyginamai- 
siasi smūgiais I v. laimėjo D. Lauri
navičius, II — A. Juzukonis, III — 
A. Zalagėnas.

Moterų klasėje pirmąja ir turny
ro laimėtoja tapo E. Kėkštienė, II
— G. Kuchalskienė, III — I. Ky- 
mantienė, IV — J. Paukštienė.

Visa eilė premijų buvo skirta už 
sviedinio primetimą arčiausiai prie 
vėliavų; laimėtojais tapo: Aug. Si
manavičius, Aug. Kuolas, P. Paukš
tys, P. Stauskas, D. Laurinavičius, 
V. Paukštys. Tolimiausias smūgis
— 270 jardų priklauso A. Siminke- 
vičiui. Sąžiningiausias skaičuotojas
— J. Juodikis, džentelmeniškiausias 
žaidėjas — J. Koller, pavyzdingiau
sias jaunis — R. Vaitkevičius.

Turnyrui pasibaigus, 51 turnyro 
dalyvis pasiliko pietums, kurių me
tu klubo vadovybė pristatė laimėto
jus ir įteikė dovanas. Buvo traukia
mi ir TLGK loterijos laimingieji 
bilietai. Laimėjo $150 V. Subatni- 
kaitė Hamiltone, $75 — J. Gustainis, 
Toronte, $50 — Vyt. Ignas, Strat
ford Springs, Conn., $30 — J. Tu- 
mosa Toronte, $15 — I. Kymantie- 
nė Toronte.

Šiuo turnyru užbaigtas š.m. TLG 
Klubo varžybinis sezonas. Sužaista 
14 turnyrų. Klubo surengtas Pasau
lio Lietuvių Sportinių Žaidynių me
tu Nobleton Lakes, Ont., ŠALFASS 
turnyras, kuriame dalyvavo 163 žai
dėjai. Jis laikomas pirmuoju pasau
lio lietuvių golfo turnyru.

Tradicinis golfo sezono uždarymo 
pobūvis įvyks š.m. lapkričio 4, šeš
tadienį, Prisikėlimo Parodų salėje 
7 v.v. Veiks baras, bus vakarienė, 
oficialioji ir linksmoji dalis. Įėji
mas asmeniui $10, jaunimui $6.

Pranešama, kad š.m. lapkričio 19, 
sekmadienį, 4 v. p. p., Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje įvyks metinis 
Toronto Lietuvių Golfo Klubo narių 
susirinkimas. Bus svarstomi ateities 
veiklos planai renkama nauja vado
vybė dvejų metų kadencijai. Kvie
čiami golfininkai, kurie norėtų pri
klausyti klubui. Sig. K.

Jaunimo sąjunga
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun

gos pakviestas, į Torontą atvyko Lie
tuvos disidentas dr. A. Štromas, da
lyvavęs santariečių studijų dienose 
Taboro Farmoje, JAV-se. Toronte 
rugsėjo 22 d. skaitė paskaitą Prisi
kėlimo Parodų salėje. Dalyvavo apie 
250 klausytojų. Po paskaitos sve
čiui buvo surengtas priėmimas pas 
dr. M. J. Uleckus Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos rūpesčiu.

Kabaretinį vakarą rugsėjo 23 d. 
Anapilio salėje surengė PLJS val
dyba. Finansiškai vakaras buvo 
nuostolingas, nes susirinko tik apie 
150 asmenų, daugiausia jaunimo. 
Naujovišku vakaro stiliumi dalyviai 
buvo patenkinti ir skatina rengti 
daugiau tokių vakarų. Meninę pro
gramą atliko čikagiškiai solistai N. 
Linkevičiūtė ir B. Prapuolenis, 
vaikščiodami salėje publikos artu
moje. Tai sudarė jaukią, intymią 
atmosferą.

Prašoma ruoštis rinkimams jauni
mo atstovų į būsimą jaunimo kon
gresą Europoje 1979 m. Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga praneša, 
kad pareiškimai kandidatų į atsto
vus priimami iki š.m. lapkričio 4 d. 
(terminas pratęstas), o rinkimai bus 
lapkričio 26 d. Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos suvažiavimas bus 
š.m. lapkričio 11X12 d.d. Toronte. V.

Ateitininkų žinios
Moksleivių kuopos susirinkimas 

įvyko rugsėjo 24 d. Išrinkta nauja 
valdyba: Rūta Girdauskaitė — pir
mininkė, nariai — Daiva Kolyčiūtė, 
Onutė Jurėnaitė, Danutė Skukaus- 
kaitė, Laimis Andrulis ir Morkus 
Sungaila. Naujoji valdyba ruošia 
naujųjų mokslo metų veiklos pro
gramą.

Įdomi popietė jaunimui įvyks Mi
chael Power gimnazijoje spalio 22, 
sekmadienį. Pradžia — 11.30 v.r., 
12 vai. Mišios; atskiri seminarai 
(workshops) ir muzikinė programa. 
Visos popietės tema: “Ar Jėzus yra 
atsakymas į šios dienos problemas?” 
Visa programa užtruks iki 8 v., to
dėl atvykstantieji prašomi atsinešti 
užkandžius. Michael Power gimnazi
ja yra 5055 Dundas St. W. Kviečia
mas jaunimas nuo 13 iki 30 metų.

Sveikiname skautus, atšventusius 
savo veiklos 60 metų sukaktį. Trem
tyje skautų veikla yra ypatingai nau
dinga jaunimui. Ateitininkų ideolo
gas prof. St. Šalkauskis rašė: “Susi
pažinus kiek arčiau su skautų prin
cipais, negalima abejoti, kad skau
tų ideologija ir jų veikimo priemo
nės turėtų kokį nors prieštaravimą 
ateitininkų principams bei parei
goms. Rodos, kas gali būti gražes
nio, kaip skautų pasiryžimas išlikti 
ištikimais savo principams; jų džen
telmeniškas garbės supratimas; ini
ciatyvos, atsakomybės jausmo, vi
suomeninio solidarumo išvystymas 
savyje nuosavomis pajėgomis; sten
gimasis užsigrūdyti blogiausiose vei
kimo aplinkybėse; pagaliau tas 
drausmingumas, kuris sykiu jungia 
dvi jėgas — klusnumą ir vadovavi
mą.” (Ateitininkų ideologija 96-97 
psl.).

Skautų veikla
• Metinis “Šatrijos” ir “Ramby- 

no” tėvų komiteto bazaras rengia
mas lapkričio 11 d. Prisikėlimo sa
lėse. Prisidėjimu ir dalyvavimu pa- 
remsite skautišką veiklą, kuri rei
kalinga ir pinigų. Ypač šiais sukak
tuviniais metais atsirado daugiau iš
laidų.

• Spalio 10 d., 7.30 v.v., skautų 
būkle šaukiamas informacinis tėvų 
susirinkimas. Bus aptarti bazaro ir 
skautiškos veiklos reikalai. Labai 
prašoma visų dalyvavimo — bent 
vieno iš šeimos.

• Padėkos savaitgalį, spalio 7-8-9 
d.d., Romuvoje sk. vyčiai turės spe
cialią iškylos programą. Visi kvie
čiami dalyvauti, nes bus įdomu, nau
dinga ir šis tas kitoniško, atsisveiki
nant su rudens gamta. Vyr. skautės 
žada bendradarbiauti.

• LS Sąjungos rinkiminės komi
sijos pranešimu, dėl pašto streiko 
Kanados rajonui pratęsiama regist
ravimosi kor. suvažiavime data iki 
spalio 18 d. C. S.

Rotacinį Kanados laiškanešių 
streiką užbaigė papildomos de
rybos, kurioms tarpininkavo 
darbo ministerio pareigas ei
nantis A. Ouelletas su savo asi
stentu B. Kelly. Unijos vadas 
R. McGarry pasirašė provizori
nę sutarti, bet ją dar turi pa
tvirtinti balsavimu unijos na
riai. Detalės tebėra nepaskelb
tos. Atrodo, abi pusės padarė 
nuolaidų dėl unijos reikalautų 
papildomų 29 centų į valandą 
gyvenimo pabrangimui kom
pensuoti. Galimas dalykas, įta
kos greitam streiko užbaigimui 
turėjo Toronte sušaukta konfe
rencija, kurioje dalyvavo lei
dyklų bei prekybos firmų at
stovai. Bene aštriausią žodį tarė 
savaitinio žurnalo “Maclean’s” 
leidėjas L. Hodgkinsonas. 1975 
m. paštininkų streike “Maclean- 
Hunter” leidykla turėjo beveik 
$2 milijonus nuostolio dėl laiku 
nepristatytų savo leidinių. L. 
Hodgkinsonas pareikalavo, kad 
Kanados vyriausybė ir federaci
nis parlamentas atšauktų strei
ko teisę viešosios tarnybos as
menis jungiančiom unijom. Po
sėdžiuose dalyvavo ir pašto 
min. G. Lamontagne, pasisaky
damas prieš streiko tejsės at
šaukimą. Jis betgi prašė pašto 
unijas atsisakyti streikų tre- 
jiem metam, kol paštas bus pa
verstas valdine bendrove. Šį jo 
prašymą tuojau pat juokingu 
pavadino streikų rekordą Ka
nadoje pasiekusios paštininkų 
unijos vadas J. C. Parrotas. Jo 
unija, kurios vadovybę yra in
filtravę maoistai, komunistai 
bei kiti kairiojo sparno radika
lai, dabar kaip tik ruošiasi dar 
vienam streikui, laukdama Ka
lėdų priartėjimo.

Akciją prieš pašto streikus 
pradėjo naujai įsteigta piliečių 
koalicija “National Citizens’ 
Coalition” viso puslapio skel
bimais spaudoje. Juose pabrė
žiama, kad paštas dėl streikų 
per pastaruosius ketverius me
tus prarado net 978.202 žmo
gaus darbo dienas. Aštrių prie
kaištų pažeriama federacinio 
parlamento nariams, net neban
dantiems spręsti pašto proble
mų. Prie skelbimo pridėti lape
liai, kuriais prašoma aukų ko
alicijos veiklai ir reikalaujama 
parlamento akcijos. Juos koali
cijos vadovybė žada perduoti 
kiekvienam atitinkamos rinki
minės apylinkės atstovui fede
raciniame parlamente.

Federacinės konservatorių 
partijos vadas J. Clarkas susi
laukė nemažo spaudos ir kana
diečių dėmesio, Toronte atsklei
dęs vieną savo sumanymų, ku
ris būtų įgyvendintas pirmaja
me biudžete laimėjimo atveju. 
Nuo pajamų mokesčių jis leis
tų atskaityti namų savininkams 
palūkanas už pirmąjį mortgičių 
iki $5.000 per metus ir mies
tams mokamus mokesčius iki 
$1.000. ši programa būtų įgy
vendinta palaipsniui — per ket
verius metus. Padidėjusiom val- 
dinėm išlaidom padengti J. 
Clarkas žada jų apkarpymą ki
tose srityse, kaikurių valdinių 
bendrovių pardavimą. Nuolai
dos namų savininkams liestų 
tik jų gyvenamąjį namą, šiam 
planui entuziastiškai pritaria 
statybos bendrovės, namų par
davimo agentūros ir, žinoma, 
savininkai. Kritikai betgi at
kreipė dėmesį į kitą medalio 
pusę. Iš šio plano daugiausia 
naudos turėtų tie kanadiečiai, 
kurie daugiau uždirba ir moka 
augštesnius pajamų mokesčius. 
Jiems palūkanų bei nuosavybės 
mokesčio atskaitymas sutaupy
tų didžiausią dolerių sumą. O 
kaip su pensininkais, kurie jau 
dažniausiai namų skolas yra iš
mokėję, arba su tais kanadie
čiais, kurie dėl permažo uždar
bio namų iš viso neįstengia įsi
gyti? Susidarytų savotiška dis
kriminacija —- turtingieji bei 
turtingesnieji atgautų gerokas 
dolerių sumas, o nepasiturintie
ji negautų nė dolerio.

Ontario premjeras W. Davis 
su oficialia palyda lankėsi Iz
raelyje ir Irane. Jeruzalėje jis 
atidarė “Ontario Place” pava
dintą parką, kurį sudaro 16 ak
rų plotas su uolomis ir tarp jų 
augančiomis pušimis. Parko 
įrengimą savo aukomis finansa
vo Kanados žydai, sutelkę $1,2 
milijono, atsilygindami už On
tario provincijoje surastą glo
bą. Apsilankymas Irane buvo 
skirtas prekybinių ryšių plėti
mui, tačiau planus sujaukė ne
tikėta Ontario pramonės ir tu
rizmo ministerio J. Rhodes mir
tis. Ištiktas staigaus širdies 
smūgio, jis mirė karinėje ame
rikiečių ligoninėje, būdamas tik 
49 metų amžiaus. Pramonės mi
nisteriją velionis buvo gavęs 
prieš aštuonis mėnesius ir buvo 
laikomas vienu talentingiausių

KANADOS ĮVYKIAI

Vieni dirba, 
ministerių, turinčių galimybę 
tapti Ontario konservatorių va
du.

Jungtinių Tautų visumos po
sėdyje Niujorke žodį tarė Ka
nados užsienio reikalų min. D. 
Jamiesonas. Jis ragino šios or
ganizacijos narius ištirti masi
nes gyventojų žudynes bei žmo
gaus teisių laužymą komunisti
nėje Kambodijoje. šis uždavi
nys turi būti patikėtas JT žmo
gaus teisių komisijai Ženevoje. 
Specialų pranešimą šiais klau
simais paruošė Kanados amba
sada Tailandijoje, apklausinė
jusi 30 pabėgėlių iš Kambodi- 
jos. Džiunglinio komunizmo 
veiksmus, kurių dėka jau nu
žudytas milijonas Kambodijos 
gyventojų, praėjusį pavasarį

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

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

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.

REIKALINGI
NAIVIAI PARDAVIMUI
Vakarais skambinkite į namus

A. Garbenis 489-1543
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9% 
83/į% 
8% 
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ĮMį JB m jb jb j| jb 
TORONTO LIETUVIŲ LAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: = IMA:
už 3 m. term, indėlius = m, x i. ■. , . . = 93/4% už asm. paskolasuz 1 m. term, indėlius = r
už pensiją ir namą planą E 
speciali taup. sąsk. = 9]/2% už mortgičius
už taupymo s-tas E
už čekią s-tas (dep.) =

AKTYVA/ virš 2* m>l'iono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visą narią gyvybė apdrausta santaupą 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekią ir sąskaitą 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

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

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

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

Lietuviška EUROPEAN MEAT & 
krautuvė delicatessen

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

STEPHAN’S FURS 
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, _, . , «-»«»<

Toronto, Ontario M6K 2M4 1 GlCTOnaS 531-1331
BLOOR AUTORITE GARAGE

p'“undAayse" Cohege) 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

kiti grasina 
specialia rezoliucija pasmerkė 
Kanados parlamentas. Panašų 
pranešimą Jungtinėms Tautoms 
yra paruošusi ir Britanijos vy
riausybė, taip pat reikalaujanti 
specialaus tyrimo. D. Jamieso
nas prašė JT narius įsileisti į 
savo šalis daugiau pabėgėlių iš 
Vietnamo, Laoso ir Kambodi
jos. Kanada jau yra priglaudusi 
7.000 pabėgėlių iš šios komu
nistų valdomos srities. Lig šiol 
kas mėnesį Kanadon buvo įsi
leidžiama 50 šeimų, o dabar jų 
skaičius bus padidintas iki 70. 
Stebėtojai daro išvadą, kad Ka
nados vyriausybė pamažu atsi
sako užkulisinės diplomatijos 
žmogaus teisėms ginti ir imasi 
atviros prez. J. Carterio takti
kos. Tai liudijanti D. Jamieso- 
no kalba Jungtinėse Tautose.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir



Čikagos lietuviu horizonte
_ _ _ 'VL.'\D.,\.S RAMOJUS _ _ _ ~ — — — —

LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ lei
dėjams, ypač JAV-se, finansiškai iš
siversti paskutiniu metu pasidarė 
gan sunku. Sunkiai sąmatą subalan
suoja ir didžiausias laisvojo pasaulio 
lietuvių dienraštis “Draugas”. Todėl 
rugsėjo 16 d. vakare Jaunimo Cent
ro salėje buvo surengtas banketas 
“Draugo” finansams stiprinti. Į ban
ketą, kur bilietas asmeniui kainavo 
$25, susirinko gerokai per 300 sve
čių, dalis jų ir iš kitų vietovių. Ypač 
gausiai buvo atstovaujama LB, lietu
viai gydytojai. Buvo gausus būrys vi
suomenininkų, profesijonalų, nema
žai ateitininkijos ir kt. Dauguma 
publikos atrodė esanti pačiame am
žiaus žydėjime — tarp 40-60 m. Tai 
liudijo, kad “Draugas” skaitytojų 
dar tikrai nepritrūks per ateinančius 
20 ar daugiau metų.

Banketo programą pradėjo rengė
jų komisijos pirm. dr. A. Razma, o 
ją pranešinėjo jaunos kartos atstovė 
V. Kerelytė. Invokaciją perskaitė 
liet, marijonų provincijolas kun. J. 
Dambrauskas. Labai gaila, kad įžan
ginėje dalyje visai neveikė Jaunimo 
Centro mikrofonai, ir todėl nemažai 
žodžių bei minčių liko neišgirsta. Po 
vakarienės, paruoštos O. Norvilienės, 
“Lietuviai TV” vadovo T. Siuto dėka 
atsirado naujas mikrofonas ir atlik
ta linksma meninė programa. Muz. 
Al. Jurgučio vadovaujamas moterų 
sekstetas padainavo rašyt. Al. Baro
no parašytus kupletus, o seksteto 
pertraukėlės metu pats rašytojas pa
skaitė linksmų ir aktualių satyrų. 
Trumpa ir linksma programa pašėlu
siai tiko banketui ir buvo palydėta 
gausiais plojimais. Kaikurie aktua
lūs sakiniai strigo Į klausytojų ausis. 
Pvz.: “Daktaras Razma kad būčiau, 
vargo nebijočiau ir ateitininkų rū
mus žmonai tuoj pabūdavočiau. . .” 
Arba: “Adomavičius kad būčiau, taip 
ilgai nekęsčiau, visas svieto smuk
les uždaryčiau, į Alvudą vežčiau. . .”

Po programos visiems dalyviams 
padėkojo rengėjų komisijos narys 
kun. V. Rimšelis. Buvo loterija ir 
smagūs šokiai, šalia kitų, bankete 
dalyvavo Kanados LB pirm. J. R. Si
manavičius, PLB garbės teismo pirm, 
dr. J. Sungaila, PLB pirm. V. Ka- 
mantas, JAV LB krašto valdybos 
pirm. A. Gečys, JAV LB krašto tary
bos pirm. R. Kudukis, ALTos ev vi- 
cepirm. dr. L. Kriaučeliūnas ir sekr. 
kun. A. Stašys. Iš Los Angeles buvo 
atvykęs žurn. J. Kojelis, iš Detroito 
— V. Kutkus, iš Klevelando — M. 
Lenkauskienė ir daug kitų. Tikimasi, 
kad šis banketas davė glėbį tūkstan
tinių “Draugui” paremti ir kartu pa
rodė, kad “Draugas” turi stiprų skai
tytojų ir rėmėjų užnugarį. Banketą 
rengė Lietuvių Katalikų Spaudos 
Draugijos komisija: dr. A. Razma, 
inž. A. Rudis, kun. V. Rimšelis su 
talkininkais M. Remiene, O. Gradins- 
kiene ir St. Džiugu. Sekstete daina
vo: V. Aleknienė, G. Dambrauskaitė, 
J. Burgess, E. Jankutė, I. Meilienė 
ir M. Gabalienė.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS rug

PRO RAUDONUS AKINIUS
(Atkelta iš 7-to psi.) 

rie klauso jos nurodymų, tie ge
ri ir naudingi; kurie savarankiš
kai galvoja, tie vingiuoti, ne
nuoseklūs.

Atsiminimų vertė glaudžiai 
siejasi su autoriaus asmens tu
riningumu, atviru teisingumu, 
objektyvia laiko analize. Deja, 
viso to šioje atsiminimų knygo
je pasigendame.

Autorės “ateities viltys” išsi
pildė, tačiau ne dėlto, kad “vi
sa Lietuva” reikalavo jos revo
liucinės veiklos: išrinkta Į vadi
namą “liaudies seimą” ir grįžu
si po karo iš S. Rusijos, turėjo 
gerai nutuokti, kad tik sovietų 
patrankos parklupdė nepriklau

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

NAMAI 
VASARNAMIAI 
ŪKIAI

ĮSTAIGOS 233-3323

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI J 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); 

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

imi n • * aommimiiw xtar /mirt I

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

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

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

VBACENAS
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

All Seasons Travel, B.D

sėjo 12 d. vakare susirinko naujojo 
sezono pirmajai repeticijai Jaunimo 
Centre, šis sezonas bus 34-sis “Dai
navos” ansamblio darbo sezonas. 
Ankstyvą pavasarį jis pastatys naują 
lietuvišką muzikinę dramą “Emilija 
Platerytė”. šiai muzikinei dramai 
apie istorinį 1831 m. lietuvių liaudies 
sukilimą prieš okupantus caro rusus, 
kuriame svarbų vaidmenį suvaidino 
Emilija Platerytė, libretą parašė 
rašyt. A. Kairys, o muziką — ansam
blio meno vadovas muz. AI. Jurgu
tis. Baigiantis pirmajai šio sezono re
peticijai, ansambliečiai ir vadovai 
buvo netikėtai nustebinti, kai į Jau
nimo Centrą atvyko “Dainavos” an
samblio globėjai Irena ir dr. Leonas 
Kriaučeliūnai su pilnais krepšiais 
gėrybių. Su globėjais kartu atvyko ir 
ansamblio garbės nariai — kun. A. 
Stašys ir prof. B. Vitkus. Globėjų dė
ka įvyko smagios vaišės ir jų metu 
nuoširdūs pokalbiai apie naują ir 
gan sunkų darbo sezoną.

LB ŠVIETIMO TARYBOS posėdis 
įvyko rugsėjo 18 d. Jaunimo Centre. 
Posėdyje, kuriam pirmininkavo ŠT 
pirm. Br. Juodelis, dalyvavo 11 tary
bos narių. “Švietimo Gairių” red. ra
šyt. D. Bindokienei atsisakius iš pa
reigų, nauju redaktorium pakviestas 
J. Jasaitis. Į tarybą tautinio-muziki- 
nio lavinimo vedėjos pareigoms pa
kviesta E. Pakštaitė-Sakadolskienė. 
Atlikti visi formalumai, kad LB švie
timo taryba gautų atleidimą nuo 
valstybinių mokesčių. Todėl ateityje 
visi tie asmenys JAV, kurie aukos li
tuanistinėms mokykloms per ŠT, au
kas galės nurašyti nuo mokesčių. 
Atskirų lituanistinių mokyklų tėvų 
komitetai, surinkę aukas, turėtų at
siųsti ŠT, o ši, pinigus įregistravusi 
j savo iždą, juos vėl grąžintų atgal, 
nes tokiu būdu ir tie aukotojai, ku
rie aukojo pinigus per vietinių mo
kyklų tėvų komitetus, galėtų nurašy
ti nuo mokesčių. Gal jau nebetoli ta 
diena, kad nuo mokesčių oficialiai 
bus galima nurašyti ir mokslapini- 
gius, sumokėtus lituanistinėms mo
kykloms.

Maloniai nuteikė prof. dr. J. Rėk- 
laitienės paskelbta žinia, kad Illi
nois universitete Chicago Circle Cam
pus dėstomame lituanistikos kurse 
šiemet bus 25 studentai. Pirmajame 
(101) kurse — 15 studentų (104) — 
10 studentų. Paskutinių kelių savai
čių laikotarpyje padėtis lituanistikos 
kurso, ten dėstomo jau 6 metai, dėl 
labai mažo studentų skaičiaus buvo 
beveik beviltiška. Universiteto vado
vybė norėjo jį uždaryti. Išvysčius 
stiprią akciją per spaudą, radiją ir 
asmeniškus kontaktus, vėl atsirado 
pakankamas studentų skaičius, ir li
tuanistikos kurso egzistencija bent 
porai metų užtikrinta. Lituanistikos 
kursą dėstančios prof. dr. J. Rėktai- 
tienės žiniomis, japonai šiais metais 
savo kurse turės 21 studentą, o lie
tuviai — 25. Prof. dr. J. Rėklaitienė 
taip pat yra ir LB švietimo tarybos 
narė, aktyviai dalyvauja posėdžiuo
se.

somą Lietuvą, kad tik sovietinė 
armija tebelaiko ją vergijoje, 
kad tikrų Lietuvos vaikų atei
ties viltys — ne vergija, o lais
vė ir nepriklausomybė.
Winnipeg, Manitoba

PARAMA GIMNAZIJAI. Juozas 
Demereckas, kuris vadovauja Vasa
rio 16 gimnazijai remti būreliui, iš 
narių surinko po $10: V. Zavadskie
nės, M. Januškos, A. Kuncaičio, V. 
Januškos, J. Demerecko, Aug. Ka- 
lasausko, Alf. Balčiūno, Viktoro 
Borox-Buroko, R. Alminienės (Či
kagoj), J. Grabio, kun. J. Berta- 
šiaus, F. Kračiko, V. Noliaus (Van
kuvery), M. Šarausko, K. Strikaičio 
ir $5 iš P. Liaukevičiaus. Iš viso 
$155. Š.m. rugsėjo 8 d. persiuntė 
Vasario 16 gimnazijai

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAW 743-0100

St. Catharines, Ont.
PAKELTI J GARBES NARIUS. 

Š.m. rugsėjo 10 d. ramovėnų susi
rinkime Antanas Šukys ir Jonas 
Radvila pakelti į LVS “Ramovė” 
Niagaros pusiasalio skyriaus garbės 
narius. Už pakėlimą balsavo 99% 
susirinkime dalyvavusių narių. Abu 
pagerbtieji yra ypatingai pasižymė
ję lietuviškoje veikloje.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Tame 
pat susirinkime nutarta Lietuvos 
kariuomenės atsteigimo sukaktį pa
minėti lapkričio 11 d. slovakų salėje 
Welland-Page gatvių sankryžoje. 
Programa bus paskelbta vėliau. Kor.

PAVERGTŲ TAUTŲ vykdomojo 
komiteto posėdis įvyko rugsėjo 14 
d. Dalyvavo visų tautybių atstovai
— lietuvių, latvių, estų, lenkų, uk
rainiečių, čekoslovakų ir vengrų. 
Nutarta ir šiemet surengti tarptaui- 
nes svarstybas, pasikviečiant ketu
ris žymiausius šios srities kanadie
čius politikus, taip pat ir visus septy
nis centrinio komiteto Toronte na
rius. Ukrainiečių atstovas, žymus 
vietos advokatas Ben Doličny siū
lė svarstybose nevengti ir pačių ašt
riausių Kanados vidaus ir užsienio 
politiką liečiančių klausimų. Jis 
taipgi siūlė imtis žygių, kad vietos 
Brock universitete būtų surengtas 
plačiai visuomenei ciklas paskaitų 
apie visas sovietų pavergtas tautas 
ir apie Sov. Sąjungos imperialistinę 
politiką. Pasiūlymas vienbalsiai pri
imtas. Latvių atstovas^ P. Vasarinš 
pranešė apie rengiamą Brock uni
versiteto salėje koncertą, kuris įvyks 
lapkričio 12 d. Dalyvaus chorai, so
listai bei vietos simfoninis orkest
ras. Lapkričio 18 d. Otavoje įvyks 
politinė latvių demonstracija prie 
sovietų ambasados. Lenkų atstovas 
E. Dzieržek paprašė visus atstovus 
dalyvauti pašventinime kertinio ak
mens Katyno paminklui Toronte.

Ta proga galima pastebėti, kad 
Kanados valdžia ilgai neleido šio 
paminklo statyti, nenorėdama drums
ti gerų santykių su Sov. Sąjunga. 
Paminklo statymo reikalas buvo du 
kartu griežta forma iškeltas St. 
Catharines mieste Pavergtų Tautų 
organizacijos surengtose svarstybo
se. Federacinio parlamento narys 
Gilbert Parent pasižadėjo imtis žy
gių Otavoje. Reikia manyti, kad tai 
padėjo gauti leidimą.

Paskutiniu darbotvarkės punktu 
buvo naujos valdybos rinkimai. Pir
mininku išrinktas žymus čekų vei
kėjas Fred Jejskar, vicepirmininku
— buvęs vengrų parlamento narys 
Nikolas Mezes. Politinių reikalų pa
tarėju ir toliau pasiliko čekas dr. V. 
Fic, Brock universiteto politinių 
mokslų profesorius. Jo pasiūlymu 
posėdžio dalyviai vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, dėkojančią lietuvių at
stovui S. šetkui už pirmininkavimą 
dvejus metus šiai organizacijai. Kor.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, su- 

ruošusiems man 60-ties metų gim
tadienio proga pagerbimą.

Dėkoju: J. P. Kalainiams ir jų 
darbščiam komitetui, solistei G. čap- 
kauskienei, solistui R. Strimaičiui ir 
muzikui J. Govėdui, “Nemuno” šo
kėjams, jo vadovams St. ir S. Zub- 
rickams, pranešėjai Joanai Zubric- 
kienei, pagrindiniam kalbėtojui St. 
Janušoniui ir visiems, visiems da
lyviams bei negalėjusiems atvykti 
už sveikinimus ir dovanas.

Dėkoju didžiai gerbiamiems ku
nigams, kurie, nepaisydami sunkių 
aplinkybių, dalyvavo: Tėvui Justi
nui Vaškiui, OFM, prelatui dr. J. 
Tadarauskui, prelatui K. Dobrovols
kiui, kun. P. Ažubaliui, kun. dr. P. 
Gaidai, Tėvui Augustinui Simanavi
čiui, OFM, kun. J. Staškui, Tėvui 
Barnabui Mikalauskui, OFM.

Dėkoju broliui Vincui, giminėms — 
dr. A. G. Aželiams, Br. V. Misevi- 
čiams ir dr. R. Liaubai už atvykimą, 
sveikinimus ir dovanas.

Nuoširdi padėka visiems, dalyva
vusiems padėkos šventų Mišių auko
je sekmadienį, Tėvui Justinui Vaš
kiui už pamokslą, už maldas. Taip 
pat ačiū visiems, globojusiems ma
no svečius.

Padėka Jonui R. Simanavičiui, pa
sveikinusiam radijo bangomis.

Teatlygina Jums visiems gerasis 
Dievas!

Tėvas Juvenalis Liauba, OFM 
St. Catharines, Ont.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiškų duonų. Didelis 
misos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Ave.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

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

Kanados Lietuvių Fondę?

“PARAMOS” PRANEŠIMAS
"Paramos" kredito kooperatyvas pasiekė 21 mil. 

dolerių balansą. Šiais metais, t.y. per 9 mėnesius, paaug
ta 2 mil. dolerių.

Kanados dolerio vertei keičiantis, svyruojantys kana- 
diškų bankų nuošimčiai turėjo nemažą įtaką ir į kredito 
kooperatyvus bei kitas finansines įstaigas, todėl "Para
ma" praneša, kad nuo spalio 1 d. už 1 metų terminuo
tus indėlius bus mokama 9%, spec, taupomąsias sąsk. 
8%, taupomąsias sąsk. (turi gyvybės draudą) 7Vį%. 
įvedama nauja 3 metų terminuotų indėlių sąskaita iš 
9%%. Už R.R.S.P. ir H.O.S.P, pensijų ir namų planą 
mokama 83/i%. Pakeičiami ir palūkanų nuošimčiai — 
už asmenines paskolas nuo spalio 1 d. bus imama 93%%, 
už nekilnojamo turto paskolas — 91/2%.

Primename nariams, baigusiems šiais metais gim
nazijas ir stojantiems į universitetus, kad jau laikas pa
duoti prašymus "Paramos" stipendijai ($500.00) gauti. 
Prašyme pažymėti kokią sritį studijuoja, aprašyti lietu
višką veiklą ir pridėti gimnazjos baigimo pažymėjimo 
kopiją (su pažymiais). Kandidatą parenka Kanados Lie
tuvių Bendruomenės švietimo taryba.

Registruoto namų plano H.O.S.P. taupytojoms pri
mename, kad norint gauti mokestinį pakvitavimą už 
1978 metus, indėliai turi būti įnešti iki š.m. gruodžio 
mėnesio 31 d.

"Parama" džiaugiasi, kad paskutiniais metais įsto
jusių narių tarpe vyrauja jaunimas ir naujai sukurtos 
lietuviškos bei mišrios šeimos didžiai įvertindamos mūsų 
palankias sąlygas.

Taupykite ir skolinkite "Paramoje"! Vedėjas

c'OWgys CXSMQI*’ cVOdlQJZs|D0WNT0WN FLOWERS '“j
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: »

£ St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg. y
s 95 Front St. E., Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042
^e)M(9^ «Xe>W<3Sv>

SUDBURY,
(Atkelta iš 4-to psi.)

skyriumi rūpinosi apyl. pirm. A. Ku- 
sinskis. Kepinius parūpino, parodo
je ir išpardavime atstovavo: vyr. 
šeimininkė J. Labuckienė ir šeimi
ninkės — A. Albrechtienė, A. Kru- 
čienė, E. Tolvaišienė ir B. Stanku
vienė. Meninėje programoje įvairios 
tautybės parodė savo tautinius šo
kius. Apylinkės valdyba už taip gra
žią tautinę reprezentaciją buvu
sioms šeimininkėms nuoširdžiai dė
koja.

MAIRONIO KUOPOS ŠAULIAI 
IR SAULĖS š.m. lapkričio 25, šeš
tadienį, 130 Frood Rd., ukrainiečių 
salėje rengia Lietuvos kariuomenės 
šventę ir torontiškės “Volungės” 
koncertą. Bus bendra vakarienė ir 
šokiai. Bilietus platina Maironio 
kuopos valdyba ir šauliai. J. Kručas

INCO NIKELIO pramonės ir ka
syklų 12.000 darbininkų, nesutik
dami su bendrovės siūloma viene- 
rių metų darbo sutartimi, pradėjo, 
kaip visi tikisi, ilgą ir, artinantis 
žiemai, nuostolingą streiką. Daug 
palietė ir lietuvių. Kadangi Sudbu- 
ris yra vienos pramonės — nikelio 
miestas, todėl, jai sušlubavus, labai 
atsiliepia į visą ekonominį miesto 
gyvenimą.

Pajieškojimai
Jieškau Jono Dragaičio, su ku

riuo gyvenau Hanau stovykloje vie
name kambaryje (XIII blokas). No
riu susirašinėti. Žinančius apie jieš- 
komąjį prašau rašyti: K. Petravičius, 
41 Woolven St. 7250 TAS, Australia.

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).

ONTARIO
“Steelworkers of America” uni

ja vadovauja darbininkams. Prieš 
vienerių metų darbo sutarties balsa
vimą unijos vadų nuomonė skilo, 
šešto rajono direktorius T. Cook ra
gino darbininkus balsuoti už naujos 
sutarties priėmimą (liko tik 9 mėn.), 
o radikalus unijos skyriaus pirm. 
Petersen siūlė sutartį atmesti. 61% 
darbininkų pasisakė už sutarties at
metimą ir pasirinko streiką. Atro
do, kad padaryta klaida. Jai išpirkti 
teks vargti ilgus mėnesius. Port 
Colbom nikelio darbininkai tą pa
čią sutartį priėmė ir jau dirba. Prieš 
balsavimus nepažįstami asmenys, at
vykę iš Windsoro, Toronto, visai ne
priklausą darbininkų unijai ir ne
dirbą INCO darbovietėse, platinda
mi “raudonąją” spaudą, ragino dar
bininkus sutartį atmesti ir pasirink
ti pragaištingą streiką. J. K.

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam "TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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TORONTO^
Lietuvių Skautų Sąjunga, mi

nėdama savo gyvavimo 60-metį, 
atsiuntė laišką “TŽ” ir $75.00 
auką, dėkodama už dėmesį lie
tuvių skautų ir skaučių veiklai. 
Pasirašė Lilė Milukienė, LSS ta
rybos pirmininkė.

“TŽ” redakcijoje lankėsi 
stud. Mečys Landas iš V. Vokie
tijos, lydimas PLJS pirm. G. 
Juozapavičiūtės. Jis yra gimęs 
Lietuvoje, baigęs Vasario 16 
gimnaziją V. Vokeitijoje; stu
dijuoja Muenchene ir talkina 
“Laisvės radijo” lietuvių sky
riui. Kelionėje po S. Ameriką 
jis aplankė daug lietuviškų in
stitucijų, rūpindamasis būsimu 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresu Europoje. Lankydamasis 
“TŽ” juos užsiprenumeravo.

Svečiai. “TŽ” redakcijoje 
lankėsi prof. dr. A. Štromas, 
lydimas Aug. Kuolo. Ta proga 
su juo buvo padarytas pasikal
bėjimas, kuris išvys viešumą, 
kai bus paruoštas spaudai. Jis 
gyvena Britanijoje ir j on grįžo 
IX. 23 po kelionės po JAV-bes. 
— Iš JAV lankėsi Stasys Vyčas 
su žmona iš Hartfordo. — Kun. 
J. Liauba, OFM, ir jo brolis 
Vincas iš Čikagos. Jiedu paliko 
auką spaudai paremti.

Sudburio Lietuvių Žuvautojų 
ir Medžiotojų Klubas “Geleži
nis Vilkas” savo turimomis pa
jamomis remia lietuvišką spau
dą. “T. Žiburiams” paaukojo 
$30. Dėkojame.

Valerija Dubauskienė iš Kal- 
gario lankėsi Toronte ir Bur- 
lingtone pas savo ištekėjusią 
dukrą Rūtą. Lankydamasi “TŽ”, 
paliko $20 auką.

“The Toronto Star” IX. 21 
paskelbė rašinį apie Lietuvoje 
gimusio kanadiečio Benjamino 
Geskes pareiškimą, liečiantį so
vietų kalinamą jo tėvą Matvėjų 
Geskes. Šis buvęs sov. armijos

DARBAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

visuomenės (kaikada ir visos 
tautos) vardu, bet ar visa tai 
buvo atlikta profesionaliu pre
ciziškumu ir deramu efektin
gumu? šioje srityje mėgėjišku
mas gali sužlugdyti ne tik pa
čią idėją ar tikslą, bet ir pa
kenkti ar net sulaukti visai 
priešingų rezultatų. Kaikas ma
no, kad ta sritis, nors ir yra 
viena svarbiausių, bet iki šiol 
pati silpniausia. Kalbų ir svars- 
tybų (ištisus dešimtmečius) jau 
tikrai pakanka, ir pats laikas 
(faktinai jau po laiko. . .) konk
rečiam vykdymui, nes rytdiena 
ir nauji reikalavimai ar situa
cijos tikrai mūsų nelauks ...

Itin gyva lietuvių-žydų santy
kių problematika, ryšių su tau
tos kamienu plonybės, tiesiogi
nė ir visokia kitokia parama 
tautiečiams, neužmirštant tik
rai painios ir nelengvos Lietu
vos tikinčiųjų padėties. Visa tai 
turėtų iššaukti ne simpoziumus 

-KSKURSIJOS 
I EUROPA IR VILNIŲ

iiiiiini

DAR YRA VIETŲ:

Lapkričio 14-22.... (6 dienos Vilniuje)

Skambinti: 1 - 416 - 533 - 3531 
V. BAČĖNAS All Seasons Travel 

7557 Bloor St. V/., Toronto, Ontario M6P 1A5

Dpi INSURANCE.

RESHER-DARAUSKAS tfįENC£

». „.dresher
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

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

kapitonu, dukart sužeistas ka
re, bet 1971 m. suimtas už po
litinę veiklą ir įkalintas 11 me
tų. Jis buvęs žymus gydytojas 
Lietuvoje, pasisakęs prieš žy
dų emigracijos varžymą. Dabar 
jis esąs didelis ligonis ir pagal 
sovietinius įstatymus turėtų bū
ti paleistas. Laikraščio kores
pondentas kreipėsi tuo reikalu 
į Kanados užsienio reikalų mi
nisteriją, kuri pažadėjo ištirti 
šį reikalą, jei šeima kreipsis. 
Sov. Sąjungos ambasada pareiš
kė neturinti nieko bendro su 
nusikaltėliais. Kalinio sūnus yra 
neseniai atvykęs į Kanadą, lan
ko anglų k. kursus, kad galė
tų dirbti savoje inžinieriaus 
specialybėje.

Kanados lenkai paminklą Ka
tyno aukoms pastatys Toronte, 
Beatty parkelyje prie Ronces
valles gatvės. Anksčiau toks pa
minklas buvo planuojamas Ota
voje ar Edmontone, bet premje
ro P. E. Trudeau vyriausybė 
nedavė leidimo, . nenorėdama 
erzinti Katyno žudynėmis ap
kaltintų sovietų. Masiniame ka
pe Katyne okupacinė vokiečių 
kariuomenė rado sušaudytus 
4.245 lenkų karininkus. Laiškai 
ir užrašai įrodė tarptautinei ko
misijai, kad tie lenkai buvo su
šaudyti dar prieš Sovietų Są
jungos ir Vokietijos karą. Iš 
savo užimtos Lenkijos srities 
Sovietų Sąjunga išsivežė net 
15.000 lenkų karininkų, kurių 
nė vienas negrįžo Lenkijon. Ki
tu nužudymo vieta ar vietos te
bėra nežinomos. Po Mišių Šv. 
Kazimiero šventovėje Toronto 
lenkai nužygiavo į Beatty par
kelį, kur buvo pašventintas 3,5 
tonos akmuo, žymintis būsimą 
paminklo vietą. Jam tikimasi 
sutelkti $100.000. Jau yra pa
skelbtas tarptautinis paminklo 
projektų konkursas. Paminklas 
bus pagamintas iš akmens ar 
plieno.

ar akademines diskusijas, bet 
konkretų kietą darbą ir įsipar
eigojimą.

Antroje išeivių...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

nome, kaip sunku visiems yra 
prašyti, perspėti ir neužgauti, 
klausytis visų reikalavimų ir, 
užmiršus save, gyventi vien tik 
kitų reikalais ir nuotaikomis. 
Tas intensyvus 30 metų darbas 
tokioj mažoj parapijoj neabe
jotinai pareikalavo iš jo daug 
jėgų ir sveikatos. O amžiaus 
metai tą pačią gyvenimo naš
tą daro kaskart vis sunkesnę. 
Prelatas kartais užsimena apie 
kitus savo planus ... bet mes 
per tiek metų suaugome, per- 
giliai suleidome šaknis. Vargu 
ar kas begalėtų mus išskirti ir 
persodinti. Mes prisimename V. 
Krėvės apysakoj aprašytą Grai- 
nio liepą: nebus liepos ... ne
bebus ir mūsų.

į* Namų -— Gyvybės'
•* Automobilių
★ Komerciniai
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Anapilio žinios

— Velionis popiežius Jonas-Pau- 
lius I praėjusį sekmadienį buvo pri
simintas maldose.

— Ateinantis savaitgalis — Padė
kos Diena. Sekmadienį 11 v. r. pa
maldos bus ir Wasagoje.

— Sį penktadienį, pirmąjį spalio 
mėnesį, lankomi ligoniai ir teikiama 
Komunija.

— Rugsėjo 30 d. Sv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota a. a. Margarita 
Jonikienė iš Hamiltono, spalio 4 — 
a. a. Marija Valiulienė, p. Stuikienės 
motina.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
matai naujiems paminklams jau iš
lieti. Kapinių lankymas spalio 29 — 
sekmadienį.

— įsigyti naujiems vargonams au
kojo $1000: J. V. Vaškevičiai, $200: 
A. Žilėnas, po $100: A. J. Senkus, J. 
M. Sefleriai, V. Jucevičius. Iš viso 
vargonų fonde yra $3.000.

— Choras rengia repertuarą šios 
parapijos auksinei sukakčiai.

— Mississaugos apylinkėse gyvena 
daug jaunų lietuviškų šeimų ir jau
nimo. Organizuojamas jaunimo cho
ras, kurio vedėju pakviestas muz. Jo
nas Govėdas.

— Išnuomojamas Anapiliui pri
klausantis namas prie Stavebank 
gatvės ir įvažiavimo į Anapilį. Jame 
iki šiol gyveno buvusi savininkė. 
Šias patalpas norima išnuomoti lie
tuvių šeimai, kuri, jose gyvendama, 
prisidėtų prie salių tvarkymo.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r. už a. a. Oną Laugalienę, 11 v. r. už 
Vilniaus krašto mirusius lietuvius ir 
a. a. kun. Jurgį Razutį; Wasagoje — 
už a. a. Valentiną ir Pranciškų Kaus- 
teklius.

Lietuvių Namų žinios
— LN Moterų Būrelio susirinki

mas įvyks spalio 15, sekmadienį, 3 v. 
p. p., Gedimino Pilies menėje. Po su
sirinkimo būrelio narė V. Siminkevi- 
čienė demonstruos gėlių paruošimą 
įvairioms progoms.

— Spaudos rėmėjų būrelis rengia 
vakarą savaitraščiui “N. Lietuva” pa
remti spalio 28 d. Karaliaus Mindau
go menėje.

— Lapkričio 12, sekmadienį, 3 v. 
p. p., rengiamas sol. A. Stempužie- 
nės-Svedienės ir kompozitoriaus — 
pianisto J. Švedo koncertas.

— LN reikalingas darbininkas. 
Kreiptis į LN vedėją.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo ir svečių knygoje pasirašė: 
V. Juška, Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
direktorius Australijoje, M. Silin- 
gauskas, Urugvajus, L.S.S.S. Vyr. 
A. V. Gaižutytė, Klevelandas, A. Olie- 
nė, Ročesteris, inž. K. Astravas, Te
heranas, Iranas, poetas St. Santvaras, 
Bostonas.

A. a. Marija Valiulienė, ilga
metė šaulė, mirė spalio 2 d. Pa
laidota spalio 4 d. šv. Jono lie
tuvių kapinėse.

Iš Lenkijos pas savo sūnų 
inž. Raimundą trim mėnesiam 
atvyko tėvai Jadvyga ir Vikto
ras Kaminskai.

Lietuviškos skautijos 60 metų 
veiklos sukaktis buvo plačiai pa
minėta rugsėjo 30 — spalio 1 
dienomis, šeštadienį įvyko iš
kilmingos koncelebracinės Mi
šios Prisikėlimo šventovėje, su
eiga ir vakarienė L. Namuose. 
Sekmadienį buvo surengtas mi
nėjimas — koncertas. Jame pa
grindinę kalbą pasakė vyr. skau
tininke L. Milukienė, o meninę 
programą atliko poetas St. San
tvaras, pianistas Ant. Smetona 
ir sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas. Ta proga buvo sureng
ta skautiškos veiklos paroda — 
spaudinių ir nuotraukų (iš Br. 
Kviklio archyvo). Visuomenė 
ypač gausiai dalyvavo koncerte. 
Platesnis aprašymas kitame 
“T2” nr.
KASOMOSIOS MAŠINĖLĖS su ang
lišku arba lietuvišku raidynu, elekt
rinės ir paprastos SCM Smith-Corona 
oficialus atstovas (dealer) St. Pra- 
kapas telefonas 233-4486 Toronte.

SKUBIAI PARDUODAMAS ŪKIS 
prie pat VVasagos: 100 akrų dirba
mos ir 11 akrų upelio, lankų, miško. 
Plytų namas. Šeši miegamieji kam
bariai su dviem prausyklom. Moder
ni virtuvė, didžiulis salonas ir val
gomasis kambarys, rūsys.’ Alyva šil
domas. ūkis tinka padalinti į skly
pus ir bendruomeniškiems reika
lams. Telefonuoti: J. Kaškelis, Joint 
Realty Ltd., Toronto, 622-4742; na
mų 536-9433.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis 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.

REIKALINGA MOTERIS namų prie
žiūrai ir pagaminimui maisto vienai 
moteriai. Amžius nesvarbu. Yra butas 
jai gyventi ir kiti patogumai. Rašy
ti: J. Vanstonienė, 234 Sydney St. S., 
Kitchener, Ont. N2G 3V7.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Liet. Skautų Sąjun

gą iškilmingai atšventusią savo 60 
m. sukaktį.

— Mūsų šventovėje atlaikytos kon
celebracinės Mišios už popiežių Jo- 
ną-Paulių I.

— Spalio mėnuo yra Rožinio mė
nuo. Mūsų šventovėje kasdien kalba
mas Rožinis: šiokiadieniais po 8 v. Mi
šių, o sekmadieniais ir šeštadieniais 
po 9 v. Mišių. Spalio mėn. penktadie
niais 7 v. v. bus kalbamas Rožinis ir 
duodamas palaiminimas su Švenčiau
siu.

— Sis penktadienis, spalio 6, yra 
mėnesio pirmasis. Ligoniai ir sene
liai lankomi namuose su Komunija.

— Pakrikštytas Janson, Ronald ir 
Susan Lorr-Sabaliauskų sūnus.

— Giliai užjaučiame Viktorą Gra
žulį ir Mariją Andriulevičienę, Lie
tuvoje mirus jų broliui Jonui Gražu
liui, taipgi Antaną Gražulį, gyvenantį 
Niujorke. Užuojauta Stasiui Gaide
liui, mirus jo broliui Jonui Lietuvo
je.

— Aukojo parapijos reikalams: dr. 
Č. K. Joniai $200, J. J. Varkavičiai 
$100, V. M. Razgaičiai $100, L. A. 
Vekteriai $50, L. E. Gotceitai $40; 
kryžiaus papuošimui — K. Kamins
kienė $25.

— Uždaros rekolekcijos moterims 
bus lapkričio 17-19 d. d., kurias ves 
kun. Placidas Barius, o uždaras re
kolekcijas vyrams, kurios įvyks gruo
džio 8-10 d. d., ves. kun. Ant. Saulai- 
tis, jėzuitas, iš Čikagos. Registruotis 
klebonijoje.

— Kun. Pr. Vaseris iš Australijos, 
pr. sekmadienį 11.30 v. laikė Mišias 
ir pasakė pamokslą. Kun. Stasys Kul
tais, SJ, iš Montrealio, laikė 10 v. Mi
šias.

— Dėkojame V. Siminkevičienei, 
“Petals Florist” gėlių krautuvės sa
vininkei, už paaukotas gėles Midlan- 
do Kryžiaus ir mūsų šventovės pa
puošimui.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Moni
ką Geležiūnienę, užpr. J. Marcinėnie- 
nė, 8.30 Gyvojo Rožinio Dr-jos inten
cija, užpr. valdyba, 9 v. padėkos in
tencija, užpr. B. O. Vilimai, 9.20 už 
Gotšeldų ir Aidučių šeimų mirusius, 
užpr. S. O. Gotšeldai; sekmadienį 8 
v. už Vladislava Kondrotienę, užpr. 
D. A. Baziliauskai, 9 v. už Juozą Ado
mavičių, užpr. N. Adomavičienė, 10 
v. už Gintautą Indrišiūną, užpr. M. 
M. Indrišiūnai, 11.30 už parapiją, 7 
v. v. už Juozą Giedrą ir šeimos miru
sius, užpr. E. Giedrienė.

— Dail Jurgio Račkaus meno pa
roda įvyks mūsų Parodų salėje spa
lio 28-29 d d. Parodą globoja parapi
jos KLK Moterų Dr-jos skyrius.

Toronto Maironio mokykla 
praneša, kad spalio 7 d. pamokų 
nebus. Pamokos prasidės spalio 
14 d. įprasta tvarka 9 v. ryto.

Lietuvių Tautodailės Institu
tas jau yra oficialiai įregistruo
tas Kanados federacinės val
džios įstaigoje. Dabar Institu
to valdyba stengiasi gauti teisę 
atleisti nuo mokesčių Institutui 
duodamas piliečių aukas. Onta
rio kultūros ir pramogų min. 
Reuben C. Baetz pranešė, kad 
Institutui paskirta parama $10,- 
500.00 iš “Wintario” loterijos 
pajamų, šios sumos Instituto 
vadovybė prašė 1977 m. gruo
džio mėnesį išleisti dailininkų 
Anastazijos ir Antano Tamošai
čių knygai “Lithuanian Na
tional Costume”. Knyga jau 
baigiama paruošti ir netrukus 
bus atiduota J. Banaičio spaus
tuvei “Time Press”.

Susilaukė naujagimių (duk
relių): adv. Henrikas ir Dalia 
Steponaičiai, p.p. Breen (Birš- 
tonaitė). Naujagimės jau įrašy
tos “Paramos” kooperatyvo na
rėmis.

Svečiai. ‘TŽ” lankėsi Viktori
ja ir Kazimieras Keraičiai iš 
Australijos. Jie yra “TŽ” skai
tytojai. — Iš JAV buvo atvy
kęs inž. Algirdas Stukas. — Su 
viešnia iš Lietuvos lankėsi p.p. 
Urbonavičiai iš Hamiltono ir 
spaudai paremti paliko auką.

Tarptautinės organizacijos 
“Amnesty International” Kana
dos sekcija rugsėjo biuletenyje 
ragina savo narius ir nenarius 
rašyti mandagia forma laiškus, 
prašant išleisti iš sibirinio lage
rio Balį Gajauską, kuris yra nu
teistas jau antrą kartą. Jis 1973 
m. baigė 25 metų bausmę už da
lyvavimą lietuviškoje veikloje. 
Tais pačiais metais vėl buvo su
imtas už rūpinimąsi politiniais 
kaliniais bei jų šeimomis ir nu
baustas 10 metų griežto lageri
nio režimo bausme. Minėtoji 
tarpt, organizacija kviečia adre
suoti laiškus: Lithuania, USSR, 
Vilnius, Respublikanskaja Pro
kuratūra, Prokuroru A. K. Kai- 
relis. Taip pat panašius laiškus 
prašoma rašyti: His Excellency, 
Dr. Alexander Yakovlev, Am
bassador, 2 8 5 Charlotte St., 
Ottawa,Ont. KIN 8L5. Šia gali
mybe turėtų pasinaudoti ir Ka
nados lietuviai.

Sr Šv. Jono Krikštytojo - <„et?5yK Lietuvos Kankiniu parapijos '
ir kun. Petro Ažubalio klebonavimo 30 mctų
ŠIMAITE S IŠK1LMĖS
įvyks š.m. spalio 14 ir 15 d.d. Anapilyje

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

Spalio 15, sekmadienį, 11 v.r.,
Lietuvos Kankinių šventovėje iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant Toronto vyskupui 
Aloyzui Ambrosic ir organizacijoms su 
vėliavomis. Po pamaldų — didžiojoje 
salėje kavutė.

ĮĖJIMAS: šeštadienį $25 porai, $13 asmeniui, $8 studentams. KVIETIMAI sekmadieniais pla
tinami Anapilyje po pamaldų. Kitomis dienomis teirautis pas Reginą Celejewską tel. 231-8832 

arba A. Ščepavičienę tel. 766-3726 ŠVENTEI RENGTI KOMITETAS

Lapkričio 4-5 dienomis įvyks dviejų dailininkų 

VYTAUTO TREČIOKO ir KAZIO TAMAŠAUSKO,
S

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE.
Atidarymas - lapkričio 4, še š ta d i en į, 5 vai. po pietų. 
Lankymo valandos - šeštadienį nuo 5 v.p.p. iki 9 v.v., sekmadienį - nuo 12 v. iki 5 v.p.p. 
Toronto visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti. LN Moterų Būrelis

Lietuvos Kankinių parapijos 
penkiasdešimtmetis ir kun. P. 
Ažubalio klebonavimo trisde
šimtmetis bus specialiom iškil
mėm paminėtas š.m. spalio 14 
ir 15 d.d. šeštadienį rengiamas 
iškilmingas pokylis su menine 
programa, kurią atliks garsieji 
smuikininkai, neseniai atvykę 
iš Lietuvos — D. ir J. Mazurke- 
vičiai ir sol. R. Strimaitis. Pa
grindinę kalbą pasakys A. Rin- 
kūnas. Ta proga bus pagerbti ir 
parapijos steigėjai bei vetera
nai. Iš organizacijų sudarytam 
specialiam rengėjų komitetui 
pirmininkauja J. Andrulis, šis 
komitetas kviečia tautiečius ne
delsiant įsigyti kvietimus į auk
sinės sukakties pokylį, kol dar 
yra vietų. Spalio 15, sekmadie
nį, 11 v.r., bus padėkos pamal
dos, kurių metu kalbės vysk. 
A. Ambrozic ir kun. dr. J. Gu
tauskas.

Havajų vakaras, rengiamas 
ateitininkų tėvų komiteto, įvyks 
spalio 21, šeštadienį, Prisikėli
mo parapijos salėje. Programą 
atliks muz. D. Viskontienės va
dovaujamas vokalinis “Volun
gės” vienetas, kurį sudaro 11 
dainininkių. Visuomenė malo
niai kviečiama atsilankyti.

Anapilio Moterų Būrelis ren
gia dail. Reginos Žiuraitienės ir 
Valės Balsienės meno darbų pa
rodą spalio 28-29 d. d. mažojoje 
Anapilio salėje.

TLN Moterų Būrelis lapkri
čio 4-5 dienomis rengia dviejų 
skirtingos generacijos meninin
kų parodą — Vytauto Trečioko 
ir Kazio Tamašausko.

Jaunosios kartos dail. K. Ta
mašauskas gimė 1947 m. Vokie
tijoje, Terschenreuth mieste. 
Baigęs Central Technical High 
School Toronte, studijavo Wind- 
soro un-te, kur 1974 m. gavo 
menų bakalauro laipsnį. Studi
jas tęsė “Open Studio” pas Don 
Holman iki 1977 m. Dirbo įvai
riuose Kanados universitetuose, 
o dabartiniu metu eina litogra
fijos skyriaus direktoriaus pa
reigas Three Schools of Arts 
Toronte. Dalyvavo daugelyje 
parodų Kanadoje ir Amerikoje, 
surengė net tris individualias 
parodas. Bus gera proga Toron
to visuomenei susipažinti su 
šiuo jaunu ir talentingu daili
ninku.

Apie vyresniosios kartos at
stovą dail. V. Trečioką jau rašė 
dail. A. Tamošaitis š.m. “TŽ” 
39 nr. Ada Jucienė

Poetas Stasys Santvaras, daly
vavęs skautų šešiasdešimtmečio 
meninėje programoje, aplankė 
“TŽ” redakciją, lydimas Aug. 
Kuolo. Paaiškėjo, kad rengia 
naują poezijos rinkinį, kuriame 
bus išspausdinti retos formos 
ketureiliai eilėraščiai rubajatai. 
Svečias taip pat lankėsi Hamil
tone pas buvusią savo mokinę 
E. Dauguvietytę-Kudabienę, kur 
jam buvo surengtas priėmimas.

įvyks spalio 15 d., 3 v.p.p.,
Gedimino Pilies menėje.
Po susirinkimo būrelio narė p. Valė Siminkevičienė 
demonstruos dailų gėlių paruošimą-papuošimg įvai
rioms progoms. Užbaigiant — kavutė ir pyragaičiai. 
Visos narės prašomos gausiai susirinkime dalyvauti.

Valdyba

JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS 
55-65 metų amžiaus. Atsakysiu tik į 
rimtus laiškus. Rašyti “Tėviškės Ži
burių” adresu, pažymint “Petrui”.

ALDONAS BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 533-2904

Toronto Lietuviu Namu
Moterų e e ■ e
Burgio susirinkimas

Akademinis Lietuvių Sambūris XII 
Vinco Krėvės literatūros premiją 
paskyrė poetui Tomui Venclovai už 
poezijos rinkinį "98 eilėraščiai" Pre
mija, dalyvaujant autoriui bus įteik
ta Aušros Vartų parapijos salėje 
š.m. lapkričio 4 d. Malonu girdėti, 
kad premija bus įteikiama savose 
lietuvių patalpose.

Sol. Ričardas Daunoras Montrea- 
lyje koncertavo rugsėjo 16 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje. PLJS 
Montrealio skyriaus pirm. Rasa Lu- 
koševičiūtė pranešė, jog šis koncer
tas rengiamas jaunimo kongresui 
paremti, ir padėkojo perpildytai sa
lei tautiečių už atsilankymą. Uždan
gai pakilus ir Ričardui pasirodžius 
scenoje, salėje pasigirdo ilgi, gau
sūs plojimai.

Solistas savo jaunatve, gražia fi
zine išvaizda, sodriu balsu, elegan
tiškomis manieromis, neperdėta vai
dyba publiką sužavėjo. Kiekviena 
daina ir arija buvo palydėta garsiais 
plojimais, “bravo”, "bis”.

Koncertas baigtas Don Basilio ari
ja iš operos "Sevilijos kirpėjas”. 
Publikai nenustojant ploti, solistas 
priedui davė vėl tris dalykus. Akom
panavo AV parapijos choro dirigen
tė muzikė M. Roch.

Sol. R. Daunorui jaunimo sąjunga 
įteikė knygą “Canada” ir prisegė 
raudoną rožę, o muz. M. Roch įteikė 
didelę raudonų rožių puokštę.

Po koncerto publika dalijosi gra
žiais įspūdžiais ir vaišinosi.

Montrealio jaunimo valdyba, ku
rią sudaro R. Lukoševičiūtė, A. Jo- 
nelytė, A. Patašinskas ir P. Mališ- 
ka, tikrai pagirtina. Jų dėka mont- 
realiečiai galėjo pasidžiaugti sol. 
Rakauskaitės estradinių dainų kon
certu, Čikagos “Antro kaimo" humo
ru ir štai iškiliuoju sol. R. Daunoro 
koncertu. Visuomenė jaunimą ver
tina, nes jų surengtuose trijuose va
karuose, kaip retai, atsilanko daug 
žmonių.

Sekmadieni Mišių metu svečias 
pagiedojo du dalyku. Ypač poeto 
Maironio žodžiai “Kai širdį tau 
skausmas kaip peiliais suspaus” vi
sus sužavėjo. Solistas įsijungė į cho
rą ir visas kitas giesmes kartu gie
dojo. Sol. R. Daunoras buvo apsi
stojęs P. I. Lukoševičių namuose. 
Mūsų jaunimo valdyba solistą nuo
širdžiai globojo ir aprodė visas mies
to prašmatnybes. Svečias Montrea-

DAINININKAI, 
DĖMESIO!
Toronto Lietuvių Vyrų Choras vėl pradėjo repeticijas 
koncertui Worcesteryje, Mass., kuris įvyks lapkričio 
25 d. Repeticijos vyksta ketvirtadieniais, 7.30 v.v., 
Prisikėlimo parapijos muzikos kambaryje. Kviečiame 
visus vyrus, ypač jaunimą, nedelsiant įsijungti į 
choro eiles. Chorui vadovauja energingas ir talen
tingas muzikas-solistas Vaclovas Verikaitis.

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

praneša, kad š.m. rugpjūčio mėnesio gale balansas 
pasiekė $15,000,000.

TAUPYTOJAMS už santaupas nuo š.m. spalio mėnesio 1

Mūsų kredito unijos nariui

a + a Juozui Petrauskui
mirus, jo žmonai ELENAI, sūnui DANIUI ir broliui PET
RUI su šeimomis bei visiems kitiems artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" vaidyba

Plečiame 
komercinės 

draudos sriti!
GALIME APDRAUSTI net ir dides
nės apimties apartamentinius, in
dustrinius komercinius pastatus.

GALIME APDRAUSTI beveik kiek
vienos rūšies gamybę, patarnavimę 
ir prekybę.

PRAŠOME TEIRAUTIS mūsų pasiū
lymų ir kainų, kurias tikimės rasite 
priimtinas.

Adamonis Insurance Agency Ine. 
Tel. 722-3545

dienos pakeltos palūkanos:
už taupomąsias sąskaitas.............................. 73/į%
už termininius 1 metų indėlius ........................ 9%

4 4 I |T A O” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
LI I HU MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias stos 6.0 % Asmenines 10.5%
Taupomąsias s tos 8.25 % Nckiln. 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 %

Investacincs nuo 10.5%

Duoda nemokamą gyvybės 
dą iki $2,000 už toup. s-tos

opdrau- 
sumas.

Nemok, gyvybės opdr. iki 
už paskolos sumą.

$10.000

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

SKOLININKAMS palūkanos už asmenines paskolas ir 
mortgičius paliekamos tos pačios, nes per pirmuo
sius metų mėnesius gauta pakankamai pelno šių 
metų rezervams papildyti. Kooperatyvas tikisi išsi
versti šiais metais be papildomų pajamų. Palūkanos 
už paskolas bus peržiūrėtos 1979 metų pradžioje. 

TAUPYKIME IR SKOLINKIMĖS savame lietuviškame 
kooperatyve, nes geresnių sąlygų kitur nerasime. 
Mūsų tikslas nėra pelnas, bet geras ir sąžiningas 
patarnavimas visiems lietuviams.

PAPILDOMAI PRANEŠAME, kad įvesta į mūsų koope
ratyvą antra telefono linija ir j mūsų įstaigą galite 
skambinti šiais numeriais: 532-3400 ir 532-3414.

Kooperatyvo valdyba

FLORIDOJ išnuomojamas ramioj 
vietoj žiemos sezonui butas: 2 mie
gamieji kambariai, salonas, virtuvė, 
prausykla su dušu, sodelis; 5 minu
tės iki Atlanto, puiki vieta žuvavi- 
mui, prie golfo aikštės, apsipirkimo 
centro. Kaina — $300 į mėnesį. Pa
geidaujama lietuvių. Rašyti: V. Sa
kas, 1322 North N. St., Lake Worth, 
Fla. 33460, USA.

IŠNUOMOJAMAS suaugusiems (su 
ekstra miegamąja sofa) labai gražus 
vieno miegamojo su dviem prausyk
lom butas prie jūros Pompano 
Beach, Florida. Rašyti Consamex, 
P.O. Box 92, Tennent, N. J. 07763, 
USA. _____________ _
LIETUVAITĖ, kalbanti lietuviškai, 
jieško vaiku saugojimo (baby sit
ting) tarnybos lietuvių šeimoje. 
Skambinti Toronte tel. 368-1684 ar
ba 461-6914 ir prašyti Miss Tina. 

liu labai patenkintas, o inontrealie- 
čiai — svečiu ir jo koncertu. A. A.

Kredito Unijų Diena. Spalio 19 
yra Tarptautinė Kredito Unijų Die
na. Pirmoji kredito unija buvo 
įsteigta Vokietijoje 1864 m., kad 
padėtų kooperatiniu būdu skolinin
kams, patekusiems į lupikų rankas, 
iš kurių savo jėgomis nebegalėdavo 
išsigelbėti. Si mintis greitai išpopu
liarėjo ir kooperatyvai paplito po 
visą pasaulį. Kanadoj pirma kredito 
unija buvo įsteigta Alphonse Desjar
dins 1900 m. Levis mieste. Šiuo me
tu pasaulyje yra per 44,000 kredito 
unijų su 51 milijonu narių. Vien 
Kanadoj yra 3,800 kredito unijų su 
8.4 milijonais narių ir beveik 18 bi
lijonų dolerių kapitalu. Kanada gali 
didžiuotis, kad iš visų kraštų di
džiausias nuošimtis gyventojų pri
klauso kredito unijoms. Reikia 
džiaugtis, kad ir Kanados lietuviai 
entuziastingai įsijungė į kredito uni
jų judėjimą, turi net keturias savo 
kredito unijas su 10,000 narių ir 
per 50 mil. dol.' kapitalo.

Montrealio Lietuvių Kredito Unija 
“Litas" auga kartu su visa kredito 
unijų organizacija. Šiuo metu "Li
tas" turi 1797 narius ir $8.3 milijo
nus aktyvo. Per paskutinius penke
rius metus "Litas" paaugo 255 na
riais ir $4.1 mil. aktyvu.

Toks didelis augimas, ne vien tik 
"Lito” atveju, bet ir viso sąjūdžio, 
vyksta todėl, kad kredito unijos tiks
las per šimtmetį išliko demokratiš
kas patarnavimas bendrai naudai 
(savų narių valdomoj organizaci
joj). Si mintis labai gerai išreikšta 
Kredito Unijų Dienos šūkyje: “Kre
dito unija priklauso tau ir man.”

Lietuvių Kredito Unija "Litas" 
rugsėjo 4 d. neteko valdybos nario 
a.a. Vytauto Z. Kudžmos. Valdyba 
pirmajame po vasaros posėdyje la
bai pasigedo jo gerai apgalvotų, lo
giškų patarimų ir sumanymų. Velio- 
nies veikla ir kooperatiška dvasia 
liks ilgai mūsų prisiminimuose. R. P.

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

Petras Adomonis 
Tel. 722-3545

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
PARDUODAMAS plytų namas 3 
miegamųjų. Naujas stogas, gerame 
stovyje, didelis sodas. Parduodamas 
labai pigiai tik už $44.000. Norima 
gauti visa suma. Skambinti telefonu 
1-519-742-5465, 234 Sydney St. S., 
Kitchener, Ont., N2G 3V7


