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Neisiu mokyklon...
Su rugsėjo pradžia vėl suklegėjo vasarą nutilusios mokyklos, 

o kartu su jomis atgijo ir mokyklinės problemos, kuriose nepas
kutinę vietą užima šeštadieninės mūsų mokyklos. Kaikuriose 
šeimose jau girdėti jauniklių balsai — “neisiu lietuviškon mokyk
lon”! Mat, šeštadienis toks mielas, norisi poilsio, juoba, kad 
draugai kanadiečiai ar amerikiečiai tą dieną ilsisi, neina mokyk
lon. Nevienam lietuviukui tai atrodo sunki baudžiava. Tėvams 
reikia gerų argumentų Įtikinti vaikus, jog lietuviškoji mokykla 
nemažiau reikalinga kaip kanadiškoji ar amerikietiškoji. Šeimose, 
kur vadovybė tebėra tėvų rankose, vaikai, norėdami ar nenorė
dami, paklūsta ir formuoja savo ateitį ne pagal vaikiškus kaprizus, 
o pagal tėvų valią ir protą. Yra betgi šeimų, kur vadovauja ne 
tėvai, o vaikai. Ir kai pastarieji pareiškia “neisiu lietuviškon 
mokyklon”, tėvai nieko nedaro. Girdi, vaiko negalima versti. 
Tokios “filosofijos” šeimose vaikai formuoja ateitį pagal savo 
kaprizus ir protą, kuris labai netoli teveda. Tiktai kai užauga, 
pamato, kad ėjo trumparegišku keliu ir prikaišioja tėvams vado
vybės stoką. Deja, praregėjimas ateina tada, kai skriauda jau 
padaryta ir tai neatitaisomai. ( •

★ ★ ★
Laisvės kraštuose ir vaikai turi daugiau laisvės, tiksliau 

sakant, turi jos perdaug. Jei tėvai tos laisvės nenormuoja, laisvė 
tampa anarchija, vedanti į netvarkingą gyvenimą. Perdidelė vaikų 
laisvė vėlesniame gyvenime tampa vergija — jaunuoliai nieko 
gero nepasiekia, lieka visuomenės paraštėje, ima keršyti ir nu
eina net nusikaltėlių keliais. Vaiko ateitis turi būti formuojama 
patyrusių tėvų ir mokytojų, o ne kaprizų, remiamų klaidingos 
filosofijos. Kraštutinis liberalizmas vaikų auklėjime tėvus padaro 
vaikų vergais, vykdančiais visus jų įgeidžius ir nebepajėgiančiais 
vadovauti. Tokios filosofijos tėvai bijo net ir mažiausios prievar
tos vaikams. Ir kai pastarieji sako “neisiu lietuviškon mokyklon”, 
jie teatsako: “nenori, tai ir neik”. Jei visi tėvai tokie būtų, tai 
tuščios liktų visos mokyklos — lietuviškos ir nelietuviškos, 
nesulauktų jų šventovės, mažai tesirodytų ir tėvų namuose, bet 
užtat pilnos būtų žaidimų aikštės, gatvės, restoranai, kino teatrai 
ir . . . kalėjimai. To, žinoma, niekas nenori, visi trokšta, kad 
vaikai užaugtų geri žmonės. Bet tam reikia juos ugdyti, lenkti 
gerojon pusėn, skiepyti drausmę, siųsti mokyklon ir budėti, kad 
joje mokytųsi. Taigi, tėvai neturėtų paleisti iniciatyvos iš savo 
rankų tiek lietuviškos, tiek nelietuviškos mokyklos atveju. Jei vai
kas neina lietuviškon mokyklon, reiškia arba tėvai jo neleidžia, 
arba nepajėgia jam vadovauti.

★ ★ ★
Gyvename etninio renesanso laikus Š. Amerikoje, ypač Kana

doje. Net ir JAV-bės, kurios seniau garsėjo kaip “tautų tirpinimo 
katilas”, šiandieną skiria tam tikras sumas etninėm studijom. 
Šiame kontinente nebereikia slėpti savo tautybės. Dabar reikia 
gėdytis ne savo tautybės, o jos neturėjimo. Tvirtinimas, kad esi 
amerikietis ar kanadietis, dar mažai ką sako, būtent, tiktai piliety
bę. Kiekvienas yra vienokios ar kitokios tautinės kilmės, kuri 
daug pasako apie asmenį. Tai vertinga jo savybė, praturtinanti 
asmenybę, jeigu yra tinkamai išugdyta. Jei pvz. kas yra lietuvis ir 
išauga lietuviškoje kultūroje, derinamoje su vietine kultūra, tam
pa daug turtingesne, platesne asmenybe už tą, kuris lietuviškumo 
savyje neišugdo. Lietuviškos kilmės tautietis, nemokąs lietuvių 
kalbos, nepažįstąs jų kultūros yra nuskriaustas žmogus. Suaugęs 
jis jaučia tą skriaudą, gėdijasi lietuvių, nes nepajėgia su jais 
bendrauti. Galbūt kaltina tėvus, bet viskas jau pervėlai. Dėlto 
labai svarbu jauną lietuvį auklėti lietuviškoje dvasioje, siųsti į 
šeštadieninę mokyklą, augštesniuosius lituanistinius kursus, įra- 
šydinti į lietuvių jaunimo organizacijas. Bet ką daryti ten, kur 
tokių mokyklų nėra? Ten šeima turi tapti mokykla. Tai vienintelė 
reali galimybė. Kaip priespaudos laikais Lietuvoje šeima buvo 
vienintelė lietuviškoji mokykla, taip ir išeivijoje ji tokia turi tapti. 
Tik jos dėka lietuvių vaikai bus išgelbėti lietuvybei. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
PO VISĄ PASAULI NUSKAMBĖJO NETIKĖTAS BANDYMAS NUŽUDYTI 
JAV prez. G. Fordą Kalifornijoje, Sacramento mieste, kai iš “Se
natoriaus” viešbučio jis ėjo į Kalifornijos parlamentą. Pistoletą į 
jį buvo nukreipusi San QUentino kalėjime už masines žmogžudys
tes uždaryto Ch. Mansono gaujos narė Lynette Fromme, 26 metų 
amžiaus. Ch. Mansono gauja 1969 m. Hollywoode nužudė filmų 
aktorę Sharon Tate ir šešis kitus asmenis. L. Fromme į tas žmog
žudystes nebuvo įvelta, bet kalėjimo jai nekartą yra tekę para
gauti už narkotikų vartojimą, bandymą apsvaiginti vieną liudi
ninką Ch. Mansono bylos metu į maistą įmaišytais LSD svaiga
lais. Prez. G. Fordo gyvybę išgelbėjo greita jį lydėjusio saugu
miečio L. Buendorfo reakcija ir pačios L. Fromme, matyt, labai

KANADOS
ĮVYKIAI KAS LAIMĖS?

Dienraštis “Toronto Star” pa
skelbė specialiai užsakyto viešo
sios nuomonės tyrimo rezutatus 
Ontario parlamento rinkimų 
klausimu. Porą savaičių prieš 
rinkimų datą 24% apklaustųjų 
pasisakė už liberalus, 20% — 
už pažangiuosius konservato
rius, 13% — už NDP socialis
tus. Neapsiprendusių buvo 24%, 
nesutikusių pareikšti savo nuo
monės — 14%, žadančių nebal
suoti — 4%. Neapsisprendusius 
ir nesutinkančius pareikšti savo 
nuomonės, atrodo, reikėtų su
traukti į vieną grupę. Tokiu at
veju susidaro tikrai didelis net 
38% sprendimo nepadariusių 
skaičius, turėsiantis lemiamą 
reikšmę rugsėjo 18 d. Partijų 
vadų grupėje pirmauja konser
vatorius premjeras W. Davis su 
29%, antroje vietoje yra libera
las R. Niksonas su 17%, trečio
je — socialistas S. Lewis su 
16%. Daug kas šiuos duomenis 
sutiko skeptiškai, nes “Toronto 
Star” savo vedamaisiais yra pa
sisakęs už liberalus. Nemažos 
įtakos rinkimams gali turėti To
ronto CFTO televizijos stoties 
numatyti trijų dalių debatai: R. 
Niksono su S. Lewis, R. Nikso- 
no su W. Davis, ir W. Davis su 
S. Lewis. Pirmasis R. Niksono 
ir S. Lewis susitikimas iškrito, 
stočiai nesutikus įsileisti žurna

listų į diskusijų laidos įrašymą. 
NDP socialistų vadas S. Lewis 
konkrečiais pavyzdžiais atkrei
pė rinkėjų dėmesį į kaikurių 
apartamentinių pastatų savinin
kų staigius nuomos pakėlimus 
net iki 50%. Premjeras W. Da
vis pažadėjo įsteigti specialias 
nuomos priežiūros tarybas. Jos 
betgi neturės teisės sumažinti 
perdidelius nuomos pakėlimus, 
o tik stengsis sugėdinti tokių 
pastatų savininkus. S. Lewis 
siūlo panašias tarybas su teise 
tuojau pat apkarpyti perdaug 
augštą nuomą. Ir S. Lewis, ir R. 
Niksonas puola konservatorius 
dėl perlėtos naujų gyvenamųjų 
namų statybos, kurios dėka To
ronte ir kaikuriuose kituose On
tario miestuose namai nepriei
nami dėl jų rekordinių kainų 
mažiau kaip $19.000 per metus 
uždirbančiai šeimai. Iš tikrųjų 
dėl statybų sulėtėjimo yra kal
tos net trys institucijos — fede
racinė vyriausybė, provincinė 
vyriausybė ir miestų savivaldy
bės. Pastarosios, siekdamos dau
giau pajamų nuosavybės mokes
čio pavidalu, daugelyje zonų ne
leidžia statyti pigesnių namų. 
Tokia politika yra labai paten
kinti jau turintys namus gyven
tojai dėl jų nuosavybės kasmet 
kylančios vertės.

Ontario komunistų partija, va-

Los Angeles mieste, Kalifornijoje, Camara galerijoje buvo surengta dailininko M. K. Čiurlionio paveikslų repro
dukcijų paroda. Šioje parodoje iš kairės: Giedra Gustaitė, kun. Bruno Markaitis, SJ, Irena Tamošaitienė

Nuotr. P. Jasiukonio

Kultūrinės atgaivos Brazilijoje
— Ačiū, kad atvykote, aplankėte, 

atgaivinote širdis lietuviška daina.
— Ačiū, kad viešėjote, nesididžia- 

vote, bendravote su visais.
— Ačiū už šypsenas, draugišką 

ranką, už lietuvišką žodį, ačiū!
Trečiajam pasaulio lietuvių 

jaunimo kongresui artėjant, at
gijo lietuviškas veikimas S. 
Paulyje. Jaunimas darbuojasi: 
studijų dienose, kurios vyksta 
reguliariai, rimtai svarsto pro
gramų sudarymą, paskaitų te
mas, intensyviai mokosi lietu
vių kalbos. Dideli darbai, dide
lė atsakomybė krinta ant nepri
tyrusių jaunų pečių, bet entu
ziazmo ir ryžto nestinga, turint 
kaip vadovą kun. Antaną Sau- 
laitį. Savo nuosaikiai išlyginta 
nuotaika, .dideliu patyrimu jis 
palengvina išspręsti Įvairius 
klausimus, atmegzti tuos maz
gus, kurie diskusijų metu į ka
muolį susivelia. Tuo būdu jauni
mas savaime įsipareigoja daly
vauti studijų dienose, atsiranda 
draugystės ryšiai tarp vyresnių 
ir jaunesnių, pagarba kito nuo
monei ir neprimestas, natūra
lus bendravimas.

Įvairios komisijos vykdo sa
vo planus. Kas savaitę posė
džiaujama, diskutuojama, nors 
nevisada produktingai, bet visi 
darbai eina į priekį. Finansinė 
parama didėja: toje srityje dar
buojasi visos organizacijos ir 
pavieniai asmenys. Jau savo 
duoklę davė: Lietuvių Sąjunga- 
Alianca, suruošus! puikią viešą 
vakarienę; Šv. Juozapo Brolija, 
suruošusi didelę ir įdomią gegu- 
žinę-pikniką; literatūros mėgėjų 
būrelis, drauge su V. Anastasio 
mokyklos globėjų būreliu su- 
ruošęs “Joninių” vakarą; L. 
Kat. Moterų Dr-ja, suruošusi 
viešą vakarienę V. Zelinoje. So
listo V. Verikaičio dainų kon
certas liepos 13 d. buvo svečio 
dovana. Savo paramą jau davė 
ir PLIAS skyrius S. Paulyje.

Taigi, visi prisideda. Svar
biausia gi tai, kad toks didingas 

dovaujama W. Stewarto, provin
cinio parlamento rinkimuose šį 
kartą dalyvauja su 33 kandida
tais. Pagal naująjį įstatymą ji 
pateikė reikiamą kandidatų 
skaičių ir gavo lygias teises su 
kitomis partijomis. Kadangi tie 
kandidatai tegaus vos po kelis 
šimtus balsų, spauda juos igno
ruoja ir neturi jokio noro su 
jais gaišti laiko. W. Stewartas 
tokią spaudos laikyseną jau ap
skundė Ontario Spaudos Tary
bai, ypač aštriai puldamas di
džiausią Kanados dienraštį “To
ronto Star”. Komunistams jis 
reikalauja lygaus dėmesio su ki
tomis partijomis. Šis protestas 
turbūt nieko nepadės, nes laik- 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

įvykis —- pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas P. Amerikoje 
(tikimės sulaukti iš užsienio 
apie 500 svečių) išjudina visus 
lietuvius Brazilijoje. Tai lyg iš 
po žiemos ledų prasiveržusios 
pavasario upės srautas savo jė
ga stiprus ir gaivailngas.

Solistų koncertai
Didelės reikšmės turi ir tai, 

kad šia proga susilaukėme kul
tūros ir dainos ambasadorių iš 
Š. Amerikos. Lietuviškos dainos 
mėgėjams tenka išgirsti ir pa
matyti nuostabų Lietuvos dainų 
meną, susipažinti su naujais 
dainininkų talentais.

Paskutiniame koncerte š.m. 
rugpjūčio 10 d. turėjome progą 
pasigėrėti soliste Nerija Linke
vičiūte, solistu Bernardu Pra
puoleniu ir akompaniatore Rai
monda Apeikyte.

Publika buvo sužavėta. Ypa
tingo pasisekimo sulaukė komp. 
G. Gudauskienės lengvos kom
pozicijos — lietuviškieji “ro
mansai”. Taipogi jos lietuviškų 
motyvų variacijos, kurias taip 
virtuoziškai atliko pianistė Rai
monda Apeikytė. Gaila tik, kad 
tokiems koncertams mes dar 
neturime tinkamai suderinto 
instrumento — koncertinio for
tepijono.

Didelis nuopelnas tiems, ku
rie dainininkus siuntė, kad jie 
sutiko keliauti ir nepašykštėjo 
mums dainų. Iš jų daug kas ga
lėtų pasimokyti sceninės laiky
senos, judesio ir veido išraiškos 
disciplinos, kurios mes pasigen
dame vietinių artistų vaidyboje.

Taip atsiranda bendravimo 
saitai ir paraginimas savo tar
pe jieškoti talentų, juos ugdy
ti, remti, skatinti lietuviškos 
kultūros kelyje, nenutolstant 
nuo esminių pareigų.

Malonu buvo šia proga susi
pažinti su Amerikos Mokslų 
Akademijos nariu prof. Algir
du Avižienių ir jo žmona Jūra
te, kurie buvo atvykę į paskuti
nį koncertą ir po to dalyavvo 
viešoje vakarienėje. Prof. A. 
Avižienis, pakviestas S. Paulo 
universiteto, skaitė paskaitas 
profesoriams per dvi savaites. 
Be to, jis dar skaitys jas Rio de 
Janeire. S. Paulo lietuvių aka
demikų būrelis iškiliam moksli
ninkui ir jo šeimai pagerbti pa
kvietė jį vakarienei, kuri pra
ėjo labai jaukioje šeimyniško
je nuotaikoje. H. Mošinskienė

Kultūros ir meno 
paroda

Rugpjūčio 23 d. buvo iškil
mingai atidaryta Baltijos tautų 
penktoji meno ir kultūros pa
roda, globojama S. Paulo mies
to turizmo skyriaus. Paroda 
truko visą savaitę.

Parodos atidarymo iškilmes 
pradėjo baltiečių komiteto pir
mininkas kpt. J. čiuvinskas, 
laisvosios Estijos gen. konsulas 
F. Saukas, pavergtųjų tautų 
laisvės komiteto atstovas Mano
mi Souza Pinto (šis komitetas at
stovauja dvylikai pavergtų tau
tų).

Dalyvavo daug įžymių visuo
menės ir mokslo atstovų. Ant
rojo karo veteranų delegacijoje 
dalyvavo pik. Nelson Paula 
Campos, pik. Antonio Mario Si- 
moes, Itn. Geraldo Francisco 
Braga ir kiti.

Pavergtųjų laisvės komiteto 
atstovas Manomi Souza Pinto 
pabrėžė, kad ši paroda atida
roma tuo metu, kai stengiama
si paskandinti giliausiame už
miršime garbingas čia atstovau
jamas tautas, slegiamas komu
nistinio jungo. Kalbėtojas pri
minė, kad visai neseniai pasau
lis su giliu pasipiktinimu ste
bėjo laisvųjų Vakarų kapitulia
ciją prieš Kremliaus jėgą Suo
mijoje. “Tai buvo gėdinga ir 
žeminanti silpnumo demonstra
cija — nusižeminimas prieš Ru
siją ir smūgis visiems kovojan
tiems dėl pavergtųjų išlaisvini
mo. Tai pripažinimas padėties 
ir padrąsinantis sustiprinimas 
raudonųjų tironų .. .”

Toliau kalbėtojas paminėjo 
atsiradimą naujų antikomunis- 
tų, kurie puola Rusiją, kad su
naikintų tironiją, bet ne komu
nizmą. Tai būtų blogis, kuris pa
neigtų laisvą tautos apsispren
dimą, blogis, kuris atimtų tautai 
visas teises ir suniekintų natū
ralius Dievo įsakymus. Šitie 
“naujo antikomunizmo” skelbė
jai tikrumoje yra komunistai — 
jie neatstovauja tautų daugu
mai ... Jie yra kovos pajėgų 
skaldytojai...

Lietuviai parodė publikai gin
taro dirbinius, lėles, rankdar
bius, tradicines juostas, einan
čias iš kartos į kartą Lietuvoje. 
Marija Remenčienė, įžymiausia 
lietuviškų juostų audėja Brazili
joje, demonstravo gausiai pub
likai, kaip jos audžiamos.

Ta proga buvo pagerbtas įžy
miausias lietuvis muzikas-daili- 
ninkas M. K. Čiurlionis, paminė
tas jo gimimo šimtmetis.

Estai paminėjo 450 metų su
kaktį jų pirmosios knygos pasi
rodymo. Parodė daug spaudos, 
meno dirbinių ir didžiavosi sa
vo 121 rašytoju tremtyje.

Latviai rodė keramikos dirbi
nius, medžio raižinius ir kita.

Parodos metu buvo demonst
ruojami “Nemuno” ir “Rūtelės” 
tautiniai šokiai.

Ši paroda buvo plačiai apra
šyta visuose didžiuosiuose laik
raščiuose. Rimas Am-s 

ribota patirtis su pistoletais. Po
licija automatinio pistoleto ap
kaboje rado keturis šovinius, 
bet nė vienas jų nebuvo įleistas 
į vamzdį. Dėl šios priežasties 
gaiduko paspaudimas nebuvo 
veiksmingas, nors pistoletą nuo 
prez. G. Fordo teskyrė pora pė
dų. Jeigu L. Fromme būtų mo
kėjusi užtaisyti pistoletą, atro
do, prez. G. Fordas nebūtų iš
vengęs bent sunkaus sužeidimo, 
o gal net ir mirties. Atentato 
priežasties tenka jieškoti L. 
Fromme narkotikų pažeistose 
smegenyse. Žiaurusis Ch. Man- 
sonas jai yra dievas, kurį prez. 
R. Niksonas uždarė kalėjime, o 
prez. G. Fordas — antrasis Nik
sonas. Atentatininkė, kilusi iš 
turtingos šeimos, paliko tėvų 
namus ir jau 16 metų amžiaus 
įsijungė Ch. Mansono gaujon, 
kuri praktikavo laisvą meilę, 
narkotikų vartojimą, religiją 
pakeitusias žiaurias žmogžudys
tes ir laukė pasaulio pabaigos. 
Tie pakvaišę ir išsigimę jaunuo
liai tikėjo, kad tik Ch. Mansono 
“šeima” išliks gyva ir vėl atsta
tys pasaulį. Po šio atentato prez. 
G. Fordas pasakė iš anksto pa
ruoštą kalbą Kalifornijos parla
mento atstovams apie nusikalti
mus miestų gatvėse. Incidentas 
buvo geras pavyzdys, kad tose 
gatvėse iš tikrųjų netrūksta ne 
tik nusikaltėlių, bet ir apkvai
šusių narkotikų vartotojų.

TAIKOS SUTARTIS
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singerio paruošta Egipto ir Iz
raelio taikos sutartis buvo ini
cialais patvirtinta Jeruzalėje ir 
Aleksandrijoje, pasirašyta Žene
voje. Pasirašymo ceremoniją 
nutarė boikotuoti Sovietų Są
junga, nors ji ir JAV yra Jung
tinių Tautų komiteto Artimie
siems Rytams pirmininkės. At
sisakius sovietams, sutarties pa
sirašyme Ženevoje nedalyvavo 
ir amerikiečiai. Maskva, atrodo, 
labiausiai yra nepatenkinta 
amerikiečių technikų įsileidimu 
į neutralią zoną Sinajaus pusia
salyje. Egipto prez. A. Sadatas 
per radiją ir televiziją tartu žo
džiu pažėrė aštrios kritikos So
vietų Sąjungai, jos vadus pava
dindamas piktų gandų skleidė
jais, siekiančiais įtampos Arti
muosiuose Rytuose. Pasak prez. 
A. Sadato, šių derybų metu so
vietų atstovai Sirijai ir palesti
niečiams partizanams parūpin
davo klaidinančių pranešimų, 
siekdami juos nuteikti prieš 
Egiptą. Tokio aštraus tono 
Maskva dar niekada nebuvo su
silaukusi iš prez. A. Sadato.

PAGRINDINIAI PUNKTAI
Trejus metus galiosiančią su

tartį sudaro jos viešoji dalis ir 
slapti susitarimai, kurie tebus 
pateikti JAV kongresui. Izraelis 
įsipareigojo savo kariuomenės 
dalinius atitraukti į rytus nuo 
Mitlos ir Gidžio tarpeklių Si
najaus pusiasalyje, bet pasilie
ka netoli Gidžio esančią savo 
aviacijos pagrindį'nę Bir Gifga- 
gos bazę, elektroninę Um Kišei- 
bo sekimo stotį. Praktiškai tai 
reiškia Izraelio pasitraukimą į 
rytus 12-30 mylių. Maždaug lig
šiolines Izraelio pozicijas Sueso 
zonoje užims egiptiečiai, palik
dami gerokai praplatėjusį neut
ralų koridorių, kuriame, be 
Jungtinių Tautų kariuomenės 
dalinių, elektroniniais įrengi
niais abi puses seks apie 200 
amerikiečių civilių technikų. 
Izraelis grąžins Egiptui Abu Ru- 
deiso naftos šaltinius, bet pasi- 

likš kelią, vedantį į pietinę Si
najaus dalį ir Akvabos įlanką. 
Naftos šaltiniai iš trijų pusių 
bus apsupti Izraelio kariuome
nės. Už šias nuolaidas Egiptas 
sutiko Sueso kanalu praleisti ki
tų valstybių laivais Izraelin ve
žamus nekarinius krovinius. Su
tarties įgyvendinimui prižiūrėti 
bus sudarytas bendras karinis 
Izraelio ir Egipto komitetas. Su
tartis įsigalios tada, kai bus gau
tas JAV kongreso sutikimas pa
siųsti amerikiečius technikus 
Sinajun ir kai bus pasirašytas 
specialus protokolas. Slapti su
sitarimai liečia JAV garantijas 
Izraeliui, Egipto sutikimą pra
tęsti Jungtinių Tautų kariuome
nės dalinių pasilikimą Sinajuje 
sekantiems trejiems metams. 
Jeigu kuris nors JT saugumo ta
rybos narys šiuo klausimu pa
naudotų veto, Egiptas su JAV ir 
Izraeliu tuos dalinius stengsis 
pakeisti neutralių valstybių ka
riais. Visi nesutarimai tarp Iz
raelio ir Egipto bus sprendžiami 
derybomis. Jeigu Izraelį užpul
tų kuri nors kita valstybė, Egip
tas pasižadėjo neįsijungti į ka
rą, išskyrus tą atvejį, jei pats 
Izraelis būtų agresorius.

AUGŠTA KAINA
Naująją Izraelio ir Egipto tai

kos sutartį H. Kissingeris įpiršo 
už didoką dolerių sumą. Spėja
ma, kad ta trejų metų taika JA 
Valstybėms kainuos apie $9 bi
lijonus. Pirmaisiais sutarties 
metais Izraeliui ginklais ir kom
pensacija už prarastą naftą pa
žadėta $2,5 bilijono, Egiptui — 
$600-800 milijonų. Per sekan
čius dvejus metus Izraeliui nu
matyta $3 bilijonai, Egiptui — 
$2 bilijonai. Sirijai bei kitiem 
arabų kraštam skiriamos ma
žesnės $100 milijonų sumos. 
Šias išlaidas taip pat turės pa
tvirtinti JAV kongresas, visada 
pritariantis Izraelio reikalavi
mams, bet nelabai linkęs švais
tyti pinigus arabams.

SMŪGIS KOMUNISTAMS
Portugalijos komunistai pra

rado savo didžiausią šalininką 
— buvusį premjerą ir karinių 
pajėgų štabo viršininką gen. V. 
Goncalvesą. Karinių Pajėgų Są
jūdžio posėdyje paaiškėjo, kad 
gen. V. Goncalveso pašalinimo 
iš visų pareigų reikalauja ka
riuomenė ir aviacija, o jį remia 
tik laivynas. Prez. Costa Gomes 
jį atleido iš generalinio štabo 
viršininko pareigų ir pašalino iš 
Karinės Revoliucinės Tarybos, 
kurios narių skaičius nuo 30 bu
vo sumažintas iki 21. Kartu su 
gen. V. Goncalvesu turėjo pasi
traukti ir kiti trys aršiausi pro- 
komunistai. Šią tarybą dabar do
minuoja nuosaikių pažiūrų ka
rininkai. Atrodo, ji vėl perims 
krašto valdymą iš buvusio 
triumvirato, kurį sudarė prez. 
gen. Costa Gomes, gen. V. Gon
calves ir saugumo viršininkas 
gen. O. S. de Calvalho. Naujojo 
premjero viceadmirolo J. P. 
Azevedo civilinėn vyriausybėn 
dabar greičiausiai grįš rinkimus 
laimėję socialistai ir populiarie
ji demokratai. Socialistų vadas 
M. Soares, Londone susitikęs su 
Europos valstybių socialistų va
dais, užsitikrino moralinę ir fi
nansinę paramą.
nansinę paramą. Ją pažadėjo 
prancūzų socialistų vadas F.Mit- 
terand, V. Vokietijos W. Brandt; 
premjerai: Britanijos — H. Wil
son, Švedijos — O. Palme, Olan
dijos — J. den Uyl.
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REKTORIUS PERSPĖJO DOCENTUS
Valstybinio Vilniaus pedagoginio instituto rektoriaus 

įsakymas nr. 20. Vilnius, 1975 m. vasario 14

Opozicija sovietu visuomenėje

Dėl dėstytojų atsakomybės or
ganizuojant ir pravedant stu
dentų išvykas.

Mokymo plane numatomos 
taip pat įvairios ekskursijos, 
meno saviveiklos, sportininkų 
kolektyvų ir kitokio pobūdžio 
studentų išvykos respublikos vi
duje, už jos ir šalies ribų turi di
delę dalykinę, pažintinę ir auk
lėjamąją reikšmę, rengiant bu
simuosius mokytojus. Siekiama, 
kad studentai šiose išvykose, pe
dagoginės praktikos, darbo ir 
poilsio stovyklų, talkų žemdir
biams metu savo darbu ir elge
siu pateisintų tarybinio studen
to, būsimo pedagogo, komjau
nuolio, LTSR piliečio garbingą 
vardą.

Šioms išvykoms aukojamas 
nemažas akademiniams užsiėmi
mams ir poilsiui skirtas laikas, 
skiriamos didelės lėšos. Jų sėk
mė, formuojant jaunąjį specia
listą, priklauso nuo kolektyvų 
vadovų, katedrų dėstytojų tin
kamo ir savalaikio pasirengimo 
išvykoms ir, remiantis studen
tų aktyvu, reikiamos drausmės 
palaikymo pačių išvykų metu. 
Būtina išvykų rezultatus svars
tyti katedrose, kolektyvuose, in
formuoti apie išvykas ir ekskur
sijas dekanus, o, esant reikalui, 
ir rektoratą.

Pastaruoju laikotarpiu pažei
dus elementariausius studentų 
išvykų organizavimo ir pravedi- 
mo reikalavimus, susidurta su 
reiškiniais, turinčiais neigiamą 
įtaką studentų ideologiniam 
auklėjimui, jų marksistinės pa
saulėžiūros formavimui.

1975 birželio 29 — liepos 12 
dienomis istorijos fakulteto 14 
studentų grupė, vadovaujama 
dėstytojo, valandininko R. šalū- 
gos, Joniškio, Akmenės, Mažei
kių rajonuose atliko mokomąją 
archeologijos, etnografijos ir 
kraštotyros praktiką, ši grupė, 
būdama Akmenės rajone, nusi
žemino bažnytininkams, įsipra- 
šė į Klykolių medinę bažnyčią,

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose— 137 RONCESVALLES Avė. —Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

kaip į architektūrinį paminklą, 
klausėsi vietos klebono anti- 
mokslinių komentarų (Klykolių 
parapijos klebonas yra Jonas 
Paliukas, baigęs Kauno kunigų 
seminariją 1969 metais—Red.), 
žiūrėjo jo gamybos filmus ir 
skaidres, be visa ko, ir religine 
tematika. Suprantama, kad visa 
tai praktikos plane nebuvo nu
matyta. R. Šalūgos, kaip nepa
teisinusio pasitikėjimo, paslau
gų atsisakyta, ir jis institute ne
bedirba. Grupės seniūnas iš par
eigų atleistas. Su studentais te
ko pravesti atitinkamus pokal
bius.

1974 spalio 27 to paties fakul
teto II kurso studentų grupė, 
vadovaujama docentės A. Gai
galaitės, surengė pažintinę vie
nadienę ekskursiją maršrutu Pi
laitė — Kernavė — Musninkai 
— Čiobiškis — Žąsliai — Elekt
rėnai — Vievis — Lentvaris. 
Kernavėje, dėstytojai nepaste
bint, studentai savavališkai su
ėjo apžiūrėti bažnyčios, kurioje, 
pasirodo, yra įrengtas nemoks
linis, antiistorinis muziejus. 
Dėstytoja, tai sužinojusi, tuojau 
pat studentus išsivedė ir prave
dė aiškinamąjį pokalbį. Tačiau 
sugrįžusi apie šį įvykį fakulteto 
dekano nepainformavo.

1974 rugsėjo 4 — spalio 3 
dienomis gamtos-geografijos fa
kultetų studentų grupė, vado
vaujama e. doc. p. J. Tomkaus, 
talkininkavo Šalčininkų rajono 
“Lenino priesakų” kolūkyje. 
Nežiūrint griežto nurodymo tal
kininkų vadovams, dėstytojui J. 
Tomkui nuolaidžiaujant, buvo 
surengtos pabaigtuvių vaišės su 
svaiginamaisiais gėrimais. To
kio pobūdžio pabaigtuvės ir 
kaikurių studentų elgesys jų 
metu pažemino talkininkų ir jų 
vadovo orumą.

Anksčiau, liepos 16-21 die
nomis, atliekant praktiką prie 
Drūkšių ežero, e. doc. p. J. Tom
kus studentų akivaizdoje prie 
laužavietės, be jokio rimto pa
grindo, susikivirčijo su atvyku
siais iš toliau turistais. Šis ne
taktiškas iš dėstytojo pusės kon
fliktas, norint nenorint, įgijo 
nacionalistinį pobūdį.

Į tokius ir panašius neigia
mus reiškinius reikia griežtai ir 
principingai reaguoti ir kiekvie
nai katedrai ir dėstytojui iš jų 
daryti reikiamas išvadas.

Ryšium su tuo įsakau:
1. Geografijos katedros e. doc. 

p. Juozui Tomkui už grubų 
drausmės pažeidimą studentų 
talkos žemdirbiams padėti ne
korektišką elgesį su pašaliečiais 
studentų praktikos metu pa
reikšti papeikimą.

2. TSRS istorijos katedros do
centei Aldonai Gaigalaitei už 
neinformavimą apie kaikurių 
studentų netinkamą elgesį išvy
koje pareikšti įspėjimą.

3. Katedrų vedėjams per 10 
dienų su šiuo įsakymu supažin
dinti katedros narius ir su pa
siūlymais dėl šio įsakymo (vyk
dymo?) grąžinti kanceliarijai.

VVPI Rektorius 
doc. V. Uogintas 

(Iš “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” 16 nr.)

Šveicarų savaitraštyje “Die Welt- 
woche” 1975. VI. 18 buvo išspausdin
tas Boriso Levickio straipsnis, kurio 
svarbiausios mintys čia atpasakoja
mos.

Jau 1972 m. sovietų KGB bu
vo įsitikinusi, kad politinė opo
zicija sovietų visuomenėje yra 
sunaikinta. Po triukšmingos Ja- 
kiro bylos, po masinių suėmimų 
Kieve, sunaikinus svarbiausius 
opozicijos centrus, KGB buvo 
tikra, kad “samizdato” leidžia
ma “Einamųjų ' Įvykių Kroni
ka” (“Chronika tekuščich soby- 
tij”) ir kiti leidiniai sustos ėję. 
Tikėta, kad disidentai išsigąs 
priverstinio išsiuntimo į psi
chiatrines ligonines ir pasunkė
jusių sąlygų darbo stovyklose 
bei kalėjimuose. Bet disidentai 
pasijuto dar stipresniais teisės 
bei teisingumo atstovais.

KGB apsigavo: nuo 1972 m. 
spalio iki 1975 m. pavasario pa
sirodė “Einamųjų Įvykių Kroni
kos” septyni numeriai. Tiesa, 
jie taip reguliariai nėjo, kaip 
anksčiau, bet pateikė daugiau ir 
smulkesnių informacijų. Ukrai
noje 1974 m. pavasarį pasirodė 
“Ukrainiečių Pasiuntinio” (“Uk- 
rainskyi visnyk”) nr. 7-8, kurie 
buvo paskelbti Vakaruose. Ar
mėnijoje pasirodė nauji “Švytu
rio” (“Pharos”) numeriai. Lietu
voje iki 1974 metų buvo regulia
riai leidžiama “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika”. Nežiū
rint lietuvių katalikų suėmimų, 
matyti, kad šis leidinys bus ir 
toliau leidžiamas. (Taip, “LKB 
Kronika” eina ir toliau. Red.). 
Tenka stebėtis ir baptistų pasi
ryžimu gintis ir padėti savo per
sekiojamiems tikėjimo bro
liams.

“Samizdato” leidinių skaičius 
ne tik nesumažėjo, kaip buvo ti
kėtasi, bet padidėjo. “Laisvės 
Radijas” paskelbė iš “samizda
to” archyvo, kad 1973 m. buvo 
užregistruota 300 įvairių leidi
nių su 3.485 puslapiais, o 1974 
m. jau 455 leidiniai su 5.000 
puslapių. Be to, paskelbta daug 
protestų, atvirų laiškų sovietų 
įstaigoms, Jungtinėms Tautoms 
ir kitoms įstaigoms. Išspausdin
ta ir knygų. Vakarai ypač yra 
susidomėję Solženicino tipo

Per lietuviškus centrus
J. VAIČELIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Su buvusiu kapelionu
Atvykęs į Marijos sodybą, su

tikau buvusį Simano Daukanto 
mokytojų seminarijos kapelio
ną kun. A. Grauslį, kurs nese
niai laimėjo $1.000 premiją už 
savo knygą “šviesa tamsoje”. 
Abu nuėjome į Marijos sodybo
je esančias kapines, kuriose yra 
palaidoti: kan. J. Vaitkus, kun. 
P. Geisčiūnas, šešios seselės ir 
apie 20 pasauliečių: prof. J. 
Brazaitis, istorikas Pauliukonis 
ir kiti. Kapinės gražios, bet ne
didelės: jos galėtų sutalpinti 
250-300 mirusių. Jas galima 
praplatinti, nes erdvės yra. Ka
pinių viduryje yra gražus pa
minklas, šiemet pastatytas prel. 
K. Vasio rūpesčiu.

Kapelionas papasakojo apie 
vieną kunigą, buvusį jo kurso 
draugą, kuris pastarojo karo 
metu pateko į Lenkiją. Jis ne
mokėjo lenkų kalbos. Kurį laiką 
dirbo paprastu darbininku. Po 
karo, jau pramokęs lenkų kal
bos, kreipėsi į vietos vyskupą. 
Pastarasis jį paskyrė į parapiją, 
o vėliau pakėlė į klebonus. Da
bar jis yra altaristas ir gyvena 
erdviuose altarijos namuose, 
nes Lenkijos komunistai iš ku
nigų neatėmė klebonijų ar kitų 
parapijos namų.

Tas kunigas porą kartų buvo 
atvykęs į Ameriką, aplankyti sa
vo giminių. Kai antrą kartą no
rėjo važiuoti į Ameriką, poli
cijos vadas komunistas jam ne
išdavė dokumentų. Jis išėjo iš 
policijos įstaigos. Gatvėje jį pa
sivijo policijos vado padėjėjas 
ir pasakė, kad kunigas atvyk
tų kitą savaitę — policijos va
das būsiąs atostogose; jis pava
duosiąs vadą ir išduosiąs reikia
mą pažymėjimą. Tai rodo, kad 
tautinis komunizmas nėra toks 
žiaurus, kaip okupacinis. Oku
paciniame komunizme net vie
tiniai pareigūnai persistengia, 
pataikaudami okupantui. Lenki
joje yra 12 katalikiškų spaustu
vių, išeina katalikiški laikraš
čiai, žurnalai, knygos. Veikia 
katalikų universitetas. Dėlto ne
nuostabu, kad Lenkijoje kasmet 
įšventinama apie 600 naujų ku
nigų, o Lietuvoje tik 5-8. Ir pa
vergtoje Lietuvoje vienas ko
munistas yra pasakęs, jog ir 
jam gėda, kad Lietuvoje toks 
žiaurus režimas, ypač religijos 

konservatorių knyga “Iš po uo
los”. Medvedevas išleisdino “XX 
šimtmečio” pirmąjį tomą. Tai 
demokratinių jėgų ir “komuniz
mo su žmogišku veidu” šalinin
kų veikalas.

★ * *
Iš turimos medžiagos matyti, 

kad šešiasdešimtų metų gale vy
ravusi “Rusijos, Ukrainos ir Pa
baltijo demokratų programa” 
jau nebeaktuali. Tačiau padidė
jo spaudimas į visuomenę, kad 
ji daugiau domėtųsi politika, 
diskutuotų tam tikras proble
mas. Kaip pavyzdį galima pami
nėti reakciją į Solženicino “Laiš
ką Sovietų Sąjungos vadams”.

Visuomeninės organizacijos 
būklė yra ypatingai kebli. Dau
giausia simpatijos ji randa inte
ligentijos tarpe. Technikos kad
ras laikomas reformos jėga, ta
čiau tik nedaugelis atvirai pasi
reiškia kaip opozicijos žmonės. 
Bandymas sudominti masę poli
tika dar utopija. Ji yra apatiš
ka, nepolitinė, besidominti tik 
kasdieniais rūpesčiais ir netoli
ma ateitimi. Reikia atsiminti, 
kad pagal 1970 m. gyventojų su
rašymą 30,8% darbininkų yra 
baigę tiktai keturis skyrius.

Aišku, sovietų vadovybėje yra 
stiprių jėgų, reikalaujančių be 
atodairos išnaikinti opoziciją 
kaip parazitus, tačiau partijos 
biurokratijoje jie turi nedaug 
šalininkų. Pagaliau iš istorijos 
žinoma, kad beribis teroras gre
sia ir valdančiai partijai. Gali
mas dalykas, kad vadovybėje, 
ypač jaunesnių asmenų tarpe, 
neapsunkintų praeitimi ir dau
giau išsilavinusių, yra dvejopa 
pažiūra į opoziciją. Iš vienos pu
sės jie mato opozicijoje valdžios 
priešus, iš kitos — negali opo
zicijos kritikos ignoruoti, nes jo
je mato oficialios politikos pa
taisas. * * *

Sovietų Sąjungoje politinė 
opozicija laikoma ne politine 
problema, dėl kurios kovoja to
kie asmenys, kaip Sacharovas, 
bet policijos problema. KGB 
budeliai nori tvirtai kontroliuoti 
šią opoziciją. Tai sunki proble
ma, nes opozicijos žmonės yra 
susibūrę į mažus simpatizuojan

atžvilgiu. Esą Lietuvos laisvės 
laikais niekas jo nepersekiojo 
dėl ateizmo.

Neringa
Seselės turi jaunimo stovyk

lą “Neringą” Vermont valstijo
je. Joje stovyklauja berniukai ir 
mergaitės pasikeisdami. Dabar 
stovyklavo mergaitės. Jos auto
busu liepos 27 d. atvyko į Put- 
namą, atliko Lietuvių Dienos 
programą ir grįžo atgal. Šiemet 
“Neringoje” buvo penktoji sto
vykla. Berniukai stovyklavo bir
želio 29 — liepos 12 d., mergai
tės — nuo liepos 13 iki rugpjū
čio 2 d. Lietuvių kilmės ameri
konukams stovykla — nuo rug
pjūčio 3 iki 16. Ateitininkų sto
vykla — rugpjūčio 17-23 d. d. 
“Neringa” ir tuo patogi, kad 
yra sąlygos maudytis.

Pranciškonų centre
Iš Putnamo pasukome į šiau

rę, į Kennebunkportą, kur Tė
vai pranciškonai prie Atlanto 
turi savo centrą. Apie 5 v.p.p. 
jau buvome vietoje. Vasarvietė 
tikrai graži, o Atlanto sūrus 
vanduo visus atgaivina. Vasar
vietė erdvi — apie 200 akrų, o 
jos centras — karališkas, čia 
Tėvai pranciškonai buvo įsteigę 
lietuvišką gimnaziją, bet, kaip 
žinome, ja lietuviai mažai domė
josi, tad teko uždaryti. Gimnazi
jos pastatas paverstas viešbu
čiu, kuriame gyvena vasaroto
jai. Bet vasarojimo sezonas yra 
trumpas: 2-3 mėnesiai. Nesezo- 
no metu tas patalpas ir salę kar
tais išnuomoja vietos vyskupas 
įvairiem suvažiavimam. Dabar 
čia buvo per 100 vasarotojų. 
Kai įvyksta kokie nors suvažia
vimai, visi vasarvietės kamba
riai būna užimti. Čia daugiau 
vasarotojų, negu Putname, nes 
yra daugiau vietos ir netoli At
lantas su gražiu paplūdimiu, čia 
vasaroja ne tik lietuviai, bet ir 
pusiau lietuviai ir svetimtaučiai. 
Valgyklą aptarnauja jaunos lie
tuvaitės. Vienos jų kalba lietu
viškai. o kitos — angliškai. Su
prantama, ir jos nežino kokios 

čių asmenų sluogsnius. Priėji
mas prie jų lygiai sunkus, kaip 
ir prie religinių grupių.

Opozicijos stiprybė glūdi ofi
cialios strategijos silpnume. 
Šioje srityje atsakingieji nieko 
nepasimokė. Kaip ir anksčiau, 
jų strategija remiasi dviem tvir
tinimais: prievarta yra legali tų 
asmenų atžvilgiu, kurie, būdami 
atsilikę, blogai supranta savo 
reikalus, kovoja prieš visuome
nę; reikia kovoti su vadinamai
siais valstybės priešais, nes jie, 
palaikydami ryšius su antiko
munistinėmis organizacijomis ir 
Vakarų žinių agentūromis, at
lieka “subversyvinę veiklą”. 
Abu šie tvirtinimai politinės 
opozicijos atžvilgiu yra klaidin
gi. Šalia pagrindinių atstovų — 
Sacharovo ir Medvedevo, yra 
šimtai tūkstančių kitų asmenų, 
apie kuriuos negalima pasakyti, 
kad jie būtų “neišsilavinę” ir 
“atsilikę”, kad negalėtų teisin
gai suprasti modernios sovietų 
visuomenės reikalų. Lygiai klai
dingas kaltinimas, kad jie palai
ko ryšius su “antikomunistinė
mis” organizacijomis.

* * *
Tokiais metodais opozicija ne

bus įveikta, nes ji yra sovietų 
visuomenės produktas, o ne im
portuotas iš užsienio. Valdžiai 
tik tada pavyks su opozicija su
sidoroti, kai bus kovojama ne su 
simptomais, o stengiamasi paša
linti jos šaknis. Iš sovietų vado
vybės negalima tikėtis, kad ji 
paseks savo brolių kiniečių pa
tarimu: įsiklausyti į mases ir iš 
jų mokytis. Juo labiau, kad ji 
nekreipia dėmesio į tokius kom- 
petetingus mokslininkus, kaip 
atomo mokslininkas Sacharovas. 
Vietoje to ir toliau vyks suėmi
mai, bus skiriamos drakoniškos 
bausmės, kurios nė vienu žings
niu nepriartins prie konflikto 
išsprendimo. Sovietų visuome
nės socioekonominė raida turi 
pripažinti opoziciją kaip pasau
linį keitimosi procesą. Nauji 
bandymai sunaikinti opoziciją 
nueis niekais, kaip ir peranksty- 
vas KGB triumfas prieš trejus 
me^US- Paruošė J. Str.

PADĖKA
Brangiam mūsų Tėveliui ir seneliui Antanui Radoms- 

kiui iškeliavus į amžinybę, dėkojame visiems, lankiusiems 
jį laidotuvių namuose. Taip pat dėkojame už gausias šv. 
Mišių aukas ir gėles, kurios puošė karstą. Nuoširdi pa
dėka visiems, kurie palydėjo velionį į amžino poilsio vietą. 
Ypatinga padėka Tėvams pranciškonams už taip iškilmin
gai atnašautas šv. Mišias.

Teatlygina Dievas Jums visiems!

Duktė Teresė Lorencicnė su vyru Leonu, 
anūkai — Dana ir Edvardas

Mielam

ANTANUI KERŠIU!
mirus, jo žmoną EMILIJA, dukras BIRUTĘ ir 
RAMONA, jo seseris Lietuvoje užjaučiame liūdesio 
valandoje ir drauge dalinamės tuo skausmu —

J. K. Bartkai J. B. Dronsatavičiai
J. L. Bartkai V. A. Pašiliai
R. E. Konteniai P. Armonas
A. D. Dronsatavičiai A. Paulius

A+A
ANTANUI KERŠIUI

mirus, žmonę EMILIJĄ, dukras BIRUTĘ ir ROMĄ 

giliai užjaučia bei kartu liūdi —

J. B. Sriubiškiai V. B. Saulėnai

Nuoširdžiai užjaučiame

klubo narius ADOMĄ ir EUGENIJĄ BRAKUS, 

mirus Toronte jų tėvui ir uošviui,

a.a. ADOMUI BRAKUI -
Buffalo Lietuvių Klubas

A+A
PRANUI MASIULIONIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo brolj ROMĄ su 
šeima ir kartu liūdime —

tautybės žmonės čia vasaroja.
Pranciškonai čia yra įdėję ne

mažą įnašą: pastatyti mokyklos 
rūmai, koplyčia, maudymosi ba
seinas, teniso aikštė. Gražiai at
rodo milžiniškas marmorinis 
kryžius, kuris čia atgabentas, ro
dos, iš pasaulinės parodos, įvy
kusios 1964 m. Niujorke. Kop
lyčia erdvi — telpa apie 300 
žmonių. Langus puošia gražūs 
dail. Jonyno vitražai. Pamaldos, 
neskaitant sekmadienių, vyksta 
7.30 ir 8 vai. ryto. Pirmosios 
pamaldos — anglų kalba, antro
sios — lietuvių. Į pirmąsias pa
maldas susirenka daugiau žmo
nių. Atvyksta jų ir iš miesto. 
Kieme didelė Lurdo grota ir ei
lė suolų. Kartais ir čia laikomos 
pamaldos.

Vasarvietėje vyksta ir suva
žiavimai, paskaitos, parodos, vė
žių baliai ir pan. Ir tuo metu 
vyko dail. Vizgirdos paveikslų 
paroda. Į Kennebunkportą vasa
roti suvažiuoja iš artimesnių 
apylinkių lietuviai ir nelietu
viai. Per pietus prie mūsų sta
lo sėdėjo trys kunigai ir du mu
zikai: kun. Karalevičius, kun. 
Budreckas ir dar vienas kuni
gas; A. Kačanauskas, Mamaitis. 
Jie stebėjosi, kad mes iš taip 
toli atvykome vasaroti. Betgi ir 
nustebo, kai sužinojo, kad čia 
vasarosime tik vieną parą.

Kennebunkporto vyresnysis 
kun. L. Andriekus mus priėmė 
malonai. Jis yra vasarvietės šei
mininkas ir valgo kartu su va
sarotojais. Nors čia gražu, ma
lonu, bet kitą dieną po pietų 
savo žirgą pasukome namų link.

Kai grįžome iš kelionės, vie
nas tautietis paklausė, kurioje 
vasarvietėje įdomiau vasaroti 
— Putname ar Kennebunkpor- 
te Tai priklauso nuo žmogaus: 
kas jieško ramaus poilsio — 
geriau vasaroti Putname, kas 
nori pramoginio vasarojimo — 
Kennebunkporte, kur yra dau
giau vasarotojų, sūrus Atlanto 
vanduo su gražiu paplūdimiu 
bei kitos pramogos.

Buffalo Lietuvių 
Klubo nariai

Vilniaus krašto sūnui, švenčioniškiui

PETRUI LEDUI
Toronte mirus, jo šeimai ir visiems giminėms 
reiškiame gilių užuojautų ir sykiu liūdime —•

VKLS-gos Kanados krašto
valdyba

A+A
LEONARDUI GARBALIAUSKUI

Australijoje mirus, jo sūnui inž. LEONARDUI 
GARBALIAUSKUI su šeima reiškiame nuoširdžių 
užuojautų ir kartu liūdime —

Rita ir Juozas Karasiejai

A+A
LEONARDUI GARBALIAUSKUI

Australijoje mirus, liūdesio valandoje gilių užuo

jautų šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškia —

Jurgis Demikis

A+A
LEONARDUI GARBALIAUSKUI

mirus, jo sūnui LEONARDUI ir šeimai, taip pat 
giminėms Australijoje gilių užuojautų reiškia —

Vanda Perminienė

Simons television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Prieš pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutoupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

[DĖMĖTI N AS išradimas
Geriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. {rašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.



Kanados Lietuvių Diena Hamiltone prieš daugelį metų. Iš kairės pirmoje eilėje: K. Baronas, J. R. Simanavičius 
(dabartinis KLB pirmininkas), J. Matulionis, buvęs VLIKo pirmininkas prel. M. Krupavičius ir kiti.

Ar lietuviams reikia jaunų kunigų?
Antras atsiliepimas į ta tema paskelbtų straipsnį

Tautiniu, šokiu, ir dainų, šventė
Pokalbis su Kanados pirmosios lietuvių tautinių šokių ir dainų šventės rengėjais

Artėjant Kanados lietuvių 
tautinių šokių ir dainų šventei, 
Jūsų korespondentas kreipėsi į 
organizacinio komiteto pirm. L. 
Skripkutę, vicepirm. dr. V. Kve
darą, šokių ir dainų koordinato
rių K. Milerį, prašydamas pasi
sakyti šventės klausimais.

— Miela pirmininke, kada ki
lo mintis surengti pirmąją Ka
nados lietuvių tautinių šokių ir 
dainų šventę?

— Mintis kilo KLB Hamilto
no apylinkės valdybos posėdyje 
1974 m. liepos mėnesį. Dar tų 
pačių metų rugpjūčio 8 d. AV 
parapijos salėje buvo sušauktas 
organizacijų atstovų posėdis. Ja
me buvo gautas pilnas pritari
mas ir dar tą patį vakarą suda
rytas organizacinis komitetas. 
Pasitraukus kaikuriem nariam, 
jis buvo papildytas ir šiuo metu 
jį sudaro: pirm. L. Skripkutė, 
prel. dr. J. Tadarauskas — reli
ginės dalies tvarkytojas, dr. V. 
Kvedaras — vicepirmininkas ir 
šventės koordinatorius, A. Pa
tamsis — II vicepirmininkas, K. 
Baronas — sekretorius, V. Sta
nevičienė — anglų kalbos sek
retorė, O. Stasiulis — iždinin
kas, A. Juozapavičius — iždinin'- 
ko pavaduotojas, K. Mikšys — 
banketo vadovas, P. Kanopa — 
padėjėjas, E. Kudabienė — me
ninės programos vadovė, K. Mi
leris — dainų ir šokių koordina
torius, G. Breichmanienė — šo
kių vadovė, I. Jokūbynienė — 
reikalų vedėja, muz. V. Verikai- 
tis — dainų šventės vadovas, 
muz. A. Paulionis, K. Mileris — 
reikalų ved., J. Pleinys — na
rys. Leidinio redakcija: V. Zu- 
bas, V. Stanevičienė, K. Mileris.

— Daktare, esate šventės ko
ordinatorius. Kaip matote iš jau 
ųueito kelio, darbas yra labai 
didelis Hamiltono kolonijai, tu
rinčiai tik 2.000 asmenų. Įdomu 
būtų sužinoti viso organizacinio 
komiteto struktūrą.

— Taip, darbas yra milžiniš
kas, tačiau visuomet viską mėgs
tu planuoti iš anksto. Panašiai 
buvo ir su tautinių šokių bei 
dainų šventės komitetu. Jį teko 
suskirstyti į sekcijas, kurių svar
biausios yra: religinė, informa
cinė, talkos, reklamos kanadie
čių tarpe (spauda, radijas, tele
vizija), sekretoriatas, meno pa
roda, šeštadienio ir sekmadie
nio renginiai ir t.t. Iš viso yra 
18 sekcijų — mažų ratelių, ku
rie suka didelį tautinių šokių ir 
dainų šventės ratą.

— Spėju, kad kiekviena sek
cija turi darbo “iki kaklo”. O

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) ©Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001 

kaip su darbo jėga — talkinin
kais?

— Ačiū labai, kad suminėjo
te šią labai svarbią darbo pusę. 
Be abejonės, mums talkininkai 
yra labai reikalingi. Malonu bū
tų, kad galintieji padėti šventės 
ruošoje paskambintų P. Kano
pai telefonu 545-1703.

— Kiek dalyvių numatote 
programoje? — paklausiau šo
kių ir dainų koordinatorių K. 
Milerį.

— Į šventę užsiregistravo šios 
tautinių šokių grupės: St. Catha
rines “Nemunas”, Montrealio 
“Gintaras”, Toronto “Gintaras”, 
Toronto “Atžalynas”, Londono 
“Baltija” ir Hamiltono “Gyva- 
taras”. Chorai: Toronto “Var
pas”, Toronto Prisikėlimo para
pijos, Londono “Baltijos”, 
Montrealio AV, Montrealio Šv. 
Kazimiero, Hamiltono “Aidas” 
ir Hamiltono AV parapijos. Da
lyvių bus beveik 600. Tai stipri 
mūsų tautinio meno reprezenta
cija iš 27.000 Kanados lietuvių.

— Kiek laiko užims meninė 
programa?

— Apie 2 valandas, tačiau 
manau, kad ji žiūrovams bus gy
va ir įdomi, nes numatome dar 
šokius su choru, palydint Mont
realio tautinių instrumentų or
kestrui, vadovaujamam Z. Lapi
no.

— Gerb. pirmininke, tokio 
milžiniško darbo įvykdymui, ne
užtenka vien tik entuziazmo ir 
gražių idėjų. Juk reikalingas ir 
stiprus finansinis užnugaris?

— Darbą pradėjome su keliais 
šimtais dolerių ižde. Hamilto- 
niečių nario įnašai, pavykęs N. 
Metų sutikimas, valdžios para
ma $3.330, Kanados Lietuvių 
Gydytojų Draugijos $500 auka 
papildė mūsų finansus. Jau įmo
kėta už sales, leidinį ir kitus 
dalykus.

— Pirmininke, kodėl rengia
te tik dailininkų A. A. Tamošai
čių parodą?

— Vieninteliai Kanadoje lie
tuvių tautodailės atstovai yra 
A. A. Tamošaičiai. Paroda bus 
miesto centre, Daugiakultūria- 
me pastate, kurį aplanko kiek

Kanados Lietuvių Bendruomenės Hamiltono apylinkės valdybos ir pirmosios 
Kanados lietuvių tautinių šokių bei dainų šventės organizacinio komiteto 
pirmininkė Liucija Skripkutė

vieną savaitę tūkstančiai kana
diečių. Tad norime parodyti 
gryną, lietuvišką, tautinį meną. 
A. Tamošaitienė atveš stakles, 
demonstruos tautinių drabužių 
bei juostų audimą.

— Daktare, esate užaugęs už 
Lietuvos ribų. Kokie yra Jūsų, 
kaip jaunosios kartos atstovo, 
linkėjimai šventės dalyviams?

— Taip, iš Lietuvos išvykau 
penkerių metų amžiaus, tačiau 
mokykloje, universitete ir ka
riuomenėje (dr. V. Kvedaras yra 
Kanados kariuomenės ats. kapi
tonas. — K. B.) visuomet pasi
sakydavau esąs lietuvių kilmės. 
Tad ir šios šventės proga prašy
čiau jau šiapus užaugusį jauni
mą atvykti į Hamiltoną, paro
dyti lietuvišką savo širdį, nors 
per kelias dienas nuplauti sve
timom dulkėm apneštus lietu
viškus veidus ir pasidžiaugti 
gintaro krašto tautiniu menu 
bei kultūriniais laimėjimais.

— Jūsų linkėjimai, pirminin
ke’— 1953 m. Hamiltone buvo 
pasėtas Kanados Lietuvių Die
nų grūdas. Jis išaugo į stiprų 
ąžuolą, nes šiemet švenčiame 
21-jį jo gimtadienį. Be to šie
met sukanka ir 25-ri metai KLB 
Hamiltono apylinkei. Taigi, du 
dideli įvykiai, prie kurių prisi
deda tautinių šokių ir dainų 
šventė, kurios programą atliks 
tik Kanados lietuviai. Tai pir
mas mėginimas, naujai pasėta 
hamiltoniečių sėkla derlingoje 
lietuviškoje dirvoje. Linkiu, 
kad ji išaugtų į šakotą Lietuvos 
beržą, kad tokios šventės būtų 
rengiamos bent kas ketveri me
tai. Šiai proga nuoširdžiai dėko
ju buvJ pirmininkams, kurie va
dovavo mūsų kolonijos gyveni
mui: K. Valaičiui, S. Naikaus- 
kui, J. Matulioniui, J. Mikšiui, 
J. Kšivickiui, K. Baronui, A. 
Vainauskui, S. Juozapavičiui, A. 
Jazbučiui, R. Bagdonui, J. Va
ranavičiui, a.a. G. Skripkutei, A. 
Juozapavičiui, V. Kažemėkui, K. 
Mikšiui, J. Krištolaičiui, K. Mi
leriui. Ypatingai dėkoju prel. 
dr. J. Tadarauskui už glaudų 
bendradarbiavimą tautinėje ir 
kultūrinėje srityje. K. B.

Č. SENKEVIČIUS
Kadangi “TŽ” redakcija kvie

tė atsiliepti į Jono Abromaičio 
straipsnį “Ar lietuviams reikia 
jaunų kunigų?” (“TŽ” nr. 29, 
1975. VII. 17), štai ir atsiliepiu. 
Savo kvalifikacijas tuo reikalu 
pasisakyti remiu optimizmu, ku
ri Įmanoma išlaikyti, plačiau 
žvelgiant į lietuviškuosius rei
kalus ateities perspektyvoje. Su
tinku, kad pastebėti ir paskelb
ti autoriaus faktai nekelia 
džiaugsmo ar konkretesnių vil
čių. Visose šito gyvenimo srity
se galima prirankioti pesimistiš
kų gabalėlių. Jų pilna visur — 
šeimose, organizacijose, para
pijose, bendruomenėje. Į juos 
vienus težvelgiant, atseit, tei
singą tikrovę atskleidžiant, gali
ma susidaryti įspūdį, kad viskas 
smarkiai ir nebesulaikomai rie
da žemyn, kad to riedėjimo su
stabdymas nebe nuo mūsų pri
klauso arba jei ir priklauso, tai 
nofo ir jėgų permažai jam su
laikyti.

Konstatuoti pesimizmu atmieš
tą faktą ir pasiduoti yra leng
viausia. Iš kitos pusės, tos ne
gatyvinės mintys dažnai laiko
mos autoritetingomis, kadangi 
skelbiamos žinovų arba labai 
besirūpinančių išeivijos likimu 
tautiečių. Jos dažnai eina tiesos 
vardu ir demoralizuoja kovoto
jus už išsilaikymą.

Taigi, savo šviesumu nuotai
kos mūsų išeiviškoje bendruo
menėje nėra vienodos ir jos to
lydžio kristalizuojasi į dvi pa
grindines sroves. Pirmoji yra 
susitaikiusi su dabarties tikro
ve, kurioje daug tiesų randama 
ir skelbiama; antroji, kaskart 
vis siaurėjanti, yra vilties ir at
eities vizijų palaikoma, kurioje 
turi galimybių reikštis atkaklūs 
kovotojai lietuviško darbo ir 
Lietuvos laisvės fronte, kad ir 
nelygioje kovoje. Ta aplinkybė 
jų negąsdina, kaip negąsdino 
suomio 1939 m. žiemos karas 
arba mūsų karžygių Pilėnų gy
nimas.

Šitokiame nuotaikų, tikslų su
pratimo ir gyvenimo būdo pasi
skirstyme daugiau už optimis
tinę srovę pasisakančiam klau
simas “Ar lietuviams reikia jau
nų kunigų?” atliepia platesniu 
aidu, virsta rezignuojančia abe
jone: ar iš viso čia ko nors be
reikia? Dar neskaičius paties 
straipsnio, vien tik jo antrašti
nis klausimas man pasirodė ne 
specifinis, bet daugiau visuoti
nės reikšmės. Atsakymas iš kar
to susidarė maždaug tokios su
dėties: taip, mums reikia jaunų 
kunigų, jaunų organizacijų va
dovų, jaunų mokytojų, jaunų vi
suomenininkų, jaunų politikų, 
jaunų žurnalistų ir rašytojų, pa
galiau jaunų motinų ir tėvų, ku
rie dar Lietuvą mylėtų ir tikė
tų jos laisva ateitimi be jokio 
egoistinio skaičiavimo.

Kunigo vaidmuo mūsų išeivi
joje yra labai didelis. Dėl jo 
vaidmens didumo visai nesvar
bu kur jis priklauso (parapijai 
ai’ ne), kokias pareigas eina, kur 
gyvena. Jam, palikus savo kraš
tą ir iškeliavus su dalimi tautos 
išeivijon, šalia turimo lietuviš- 
kai-krikščioniško pašaukimo at
sirado ir tautinė pareiga reikš
tis lietuvių visuomenės veiklo
je, dažnu atveju jau neeiliniu 
veikėju.

Normaliai į kunigą išeivijos 
visuomenė gali pažiūrėti ir pa
žiūri kaip į žmogų, kuris dėl 
savo padėties ir tam tikro iški
lumo tinkamiausias būna stoti 
lietuviško gyvenimo priekin ir 
tapti jo ašimi. Po II pasaulinio 
karo pirmose lietuvių kunigo at
našautose pamaldose susirinku
sius jaudino ne jos kaip tokios, 
bet lietuvio dvasininko tartas 
žodis apie savuosius reikalus. 
Taigi, mano manymu, ir tada, 
ir dabar lietuvis kunigas mums 
reikalingas ne tiek dėl pastora
cinių dalykų (sakramentus gali 
teikti ir nelietuvis, ir mes dėlto 
blogesni nebūsim), kiek dėl tau
tinių.

“Ar lietuviams reikia jaunų 
kunigų?” Čia norėtųsi dar pa
stebėti, kad plačiuose lietuvy
bės darbo laukuose nėra nei 
jaunų, nei senų, o yra tik akty
vūs arba pasyvūs. Neturint sa
vų reguliarių mokyklų su dėsto
mąja lietuvių kalba, dėl gyveni
mo sąlygų stokojant žmonių, ku
rie visą savo laiką galėtų skir
ti lietuvybės ir tautos reika
lams, jaunam idealistui bent 
šiuo metu kunigystė būtų vie
nintelis realus atsakymas. Bet 
tik idealistui. Jieškančiam ko 
kito ir į pašaukimą žiūrinčiam 
kaip į laisvą profesiją su tvirtu 
pastovumu kunigystės siekti ne
reikėtų.

Toje pačioje srityje dirban
čių žmonių pažiūros į gyveni
mą ir į patį dirbamą darbą nie
kada nebuvo ir nėra vienodos. 
Taigi, ir kunigų yra visokių. 
Prisimintina, kad ir nepr. Lie
tuvoje nevisi sugebėjo būti ge
rais savo parapijų vadovais. Ta
čiau dalis jų įsiamžino tautoje. 
Ir tai dėlto, kad netilpo savose 
parapijose, o dirbo tautai ir 
žmonijai plačiu idealistiniu 
mastu. Todėl tokios rūšies žmo
nėms čia už savo krašto ribų 
negalėtų kilti abejonių dėl jų 
paskirties reikalingumo, kur 
auka už savo tautos interesus 
kur kas būtinesnė.

Niekas nežino, kaip ir kada 
šių dienų politiniai vingiai ir 
sūkuriai atsilieps tautoms ir 
žmonijai. Visiems su staigme
nomis teko susidurti praeityje. 
Ju neišvengsim nė ateityje. To
dėl dabarties faktai, jų apskai
čiavimai ar iš jų daromos išva
dos ateičiai nevisada būna tik
roviški pramatymai. Dažnai vis
kas apsiverčia augštyn kojom, 
net nespėjant susiorientuoti, 
kodėl visa tai įvyko. Jau vien 
dėlto turėtume būti atsargesni 
su pesimizmu ir nieko nenura
šyti į nuostolius peranksti. Aiš
ku, esame nualinti dvilypiš- 
ko išeivijos gyvenimo, esame iš- 
sisėmę ir pavargę, svetur kur
dami ir savas sodybas, ir Lie
tuvą. Mes norime ir šio, ir to, 
bet nebegalime visko aprėpti ir 
dažnai dėl to turime rinktis vie
ną ar kitą. Bet tai nereiškia, 
kad dėl tokios situacijos mes vi
si turėtume pasukti prisitaiky
mo ir praeities užmiršimo ke
liais.

Kovojanti tauta budi okupa
cijoje. Jos dalis išeivijoj turi 
drauge budėti ir daryti tai, ko 
anie tenai negali. Tos išeivijos 
dalims tenka vadovauti ir lietu
viui kunigui, stovėti budinčių
jų priekyje ar burti juos glau
džiau, kad sėkmingiau budėtų: 
Todėl savo tautos rūpesčiais gy
venančiam kunigui, juo labiau 
jaunam pašaukimo idealistui 
nederėtų perdaug rūpintis, iš 
kokios į kokią parapiją jis bus 
keliamas, kurios pirma atiteks 
svetimiesiems ir kurios ilgiau 
išliks. Visose padėtyse, mano 
supratimu, išeivijos lietuvis ku
nigas turėtų stengtis netilpti sa
vos parapijos ribose, eiti su sa
vais tautiečiais visur, juos jun
giant, padrąsinant, stiprinant. 
Jauno seminaristo abejones ir 
liūdnesnius apskaičiavimus tu
rėtų skaidrinti savanoriškai pri
siimamoji tautinė misija, kuri 
tapusi net ir kentėjimu tik dar 
labiau įprasmintų kunigo pa
šaukimą.

M EDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Convenient. 
Safe. 

Friendly. 
Helpful.

Šie keturi žodžiai apibūdina Royal Bankų.
Jei aplankysite Royal Bank skyrių, pamatysite kaip draugiški ir paslaugūs 
yra jo tarnautojai.

Mes padedame žmonėms tvarkyti jų pinigus jau daugiau kaip 100 metų. 
Dėlto galime patarti kiekvienam klientui, kaip geriausiai pasinaudoti 
mūsų paslaugomis. Juk kiekvieno asmens poreikiai yra skirtingi.

Vienas būdas pagelbėti yra mūsų “Bonus Savings Accounts" sąskaita. 
Ji moka geras palūkanas ir įgalina jus taupyti savo lėšas, nes nėra čekių, 
gundančių jas išleisti. Taip jūs esate skatinami taupyti. Žinoma, jūs 
galite atsiimti savo lėšas atėję į savąjį banko skyrių.

Kiekvienas vietinio jūsų Royal Bank skyriaus tarnautojas gali duoti 
daugiau paaiškinimų apie mūsų "Bonus Savings Accounts" ir kitas mūsų 
teikiamas paslaugas.

Kai apsilankysite, pamatysite kodėl mes esame žinomi kaip 
"paslaugusis" 

Kanados bankas 
betkurioje kalboje.
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Lietuviškųjų Europos studijų savaitės rengėjai. Iš kairės: kun. Ereminas, 
A. Grinienė, dr. J. Grinius, Vasario 16 gimnazijos direktorius VI. Natkevičius

"Jų šimtas,
AL GIMANTAS

Gal tai ir aiškaus senėjimo žy
mė, bet šį rašinį pradėti vilioja 
senokai, dar “anais gerais prieš
kariniais laikais”, matytas Hol- 
lywoodo gamybos filmas “Jų 
šimtas, o aš viena” su tuo metu 
populiaria artiste D. Durbin ir 
Filadelfijos simfoniniu orkest
ru. Tas “Šimtas, o aš viena” pri
mena lietuviškojo jaunimo — 
merginų ir vaikinų disproporci
ją: jų šimtas, o aš vienas. Lietu
viuose, kaip ir visur kitur, 
gimsta daugiau mergaičių nei 
berniukų. Be to, dažnu atveju 
mergaitės rodo daugiau aktyvu
mo ir socialiniame bendravime.

Beveik tas pats matyti ir or
ganizacinėje jaunųjų veikloje. 
Visur ir beveik visada pastebi
ma mergaičių persvara. Štai pvz. 
eilinis šokių vakaras, jaunimui 
skirtas. Tiesa, būna atvejų, kad 
abiejų lyčių jaunuolių skaičius 
beveik vienodas. Bet kas iš to, 
jei berniukai nenori, nemoka 
ar nesidomi šokiais. Tik maža 
dalis jų šoka, veda merginas šo
kių aikštelėn, o dauguma mer
gaičių sėdi tokių pačių draugių 
tarpe. Kitame salės gale susėdęs 
bernaičių būrys šnekučiuojasi, 
klausosi trankios šokių muzikos 
ir turi “good time”. Mergaitės 
aiškiai nepatenkintos, nes jos 
atvyko šokti, bendrauti, links
mintis. Viena kita jau nebegal
voja apie sekantį kartą, sekan
čius šokius. Gerai, jei kuri jų 
turi vadinamąjį draugą — “boy 
friend”, bet ką turi daryti šokių 
vakare dauguma tų, kurios yra 
mažiau agresyvios, mažiau rei
kalaujančios, kuklesnės? Neįsi- 
verši berniukų būrin ir netemp-

Lietuvių Skautų Sąjunga, įvertindama torontietį I. Krasauską už jo paramą 
skautų veiklai, apdovanojo rėmėjų ordinu, kurį prisega V, Morkūnas Romu
vos stovyklavietėje Nuotr. VI. Bacevičiaus

ROYAL BAN K 
gęjįtf the helpful bank

o aš viena"
si salės vidurin.

Ta prasme padėtis gal kiek 
geresnė privačių pobūvių me
tu. čia atvyksta nemažai jauni
mo (kas tik kviestas), bet ir to
kiu atveju būna daugiau sėdin
čių, rūkančių, geriančių, bet žy
miai mažiau šokančių.

Ir štai, nors tai nėra pagrin
dinė priežastis, vis daugiau mū
sų merginų, lyg ir nejučiomis, 
susipažįsta ir pradeda bendrau
ti su nelietuvišku jaunimu — 
mokslo draugais. Jų tarpe mer
ginos jaučiasi daugiau užimtos, 
šokdinamos.

štai, šešiolikametė pažįstamų 
dukra, kuri vos tik pradeda “so
cialinį bendravimą”, išsiprašė 
tėvų ją leisti kitos, kiek tolimes
nės vietovės jaunimo organiza
cijos metinėn šventėn. Būsianti 
proga susipažinti su daugiau 
jaunųjų, pabendrauti, pasilinks
minti. Nuvyko su didelėmis vil
timis, pakelta nuotaika ir lūkes
čiais. Grįžo be šypsenos ir su 
mažesniu entuziazmu. Paprasta 
aritmetika pasakė viską: ten bu
vo 49 mergaitės ir 3 berniukai!

Kitoje vietovėje keletą metų 
sėkmingai veikė jaunimo cho
ras. Jame dalyvavo per 50 mer
ginų ir kiek daugiau kaip tuzi
nas vyrukų!

Vieną birželio sekmadienį 
Dainavos stovyklavietėn atvyko 
stovyklauti du autobusai iš Či
kagos, pilni jaunimo. Teko ste
bėti jų išsikrovimą. Mergaičių 
atvyko daugiau už berniukus.

Šie visi faktai rodo esamą pa
dėtį ir, bent iš dalies, parodo 
mišrių šeimų gausėjimo priežas
tį. Skaičiai byloja patys už sa
ve. Deja ...
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O LIETUVIAI PASAULYJE
DIPLOMATŲ VIEŠNAGĖ
Rugpjūčio 19-21 d.d. okupuotoje 

Lietuvoje viešėjo didelė grupė už
sienio diplomatų iš Maskvos. “Tiesa” 
pabrėžia, kad šia grupę sudarė Eu
ropos, Azijos, Afrikos ir P. Ameri
kos valstybių diplomatinių atstovy
bių vadovai, bet mini tik dvi pavar
des — Jordanijos ambasadoriaus Ra
ntelio Homuto ir Švedijos laikinio 
reikalų patikėtinio Torsteno Erno. 
Pastarasis teigė, kad Lietuvą daž
niau turėtų lankyti užsieniečiai, nes 
visur matoma didelė pažanga. T. Er
nas taipgi pasiūlė plėsti Lietuvos ir 
Švedijos mainus technologijos, kul
tūros bei turizmo srityse. Užsienio 
diplomatus lydėjo Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministerijos proto
kolinio skyriaus vedėjo pavaduoto
jas P. Krylovas ir Skandinavijos ša
lių skyriaus vedėjo pavaduotojas V. 
Bonderis. Kaune svečiai lankėsi M. 
K. Čiurlionio galerijoje, skulptūros 
ir vitražo muzėjumi paverstoje Įgu
los šventovėje, Spalio 50-mečio dirb
tinio pluošto gamykloje. Kauno vyk
domojo komiteto pirm. J. Razumas 
juos supažindino su miesto istorija, 
Maskvos propagandistų dažnai links
niuojama revoliucine praeitimi bei 
darbo žmonių kova už komunistinę 
santvarką. Užsieniečiai diplomatai 
taip pat lankėsi Trakuose bei jų pi
lyje, Vilniaus universitete, kur juos 
sutiko prorektorius B. Sudavičius. 
Maskvon svečiai grįžo lėktuvu, Vil
niaus aerodroman palydėti sovieti- 
namos Lietuvos užsienio reikalų 
“ministerio” pavaduotojo V. Zen-< 
kevičiaus, augščiausiosios tarybos 
prezidiumo sekr. S. Naujalio, Vil
niaus miesto vykdomojo komiteto 
pirm. I pavaduotojo K. Kačono, Lie
tuvos draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis komiteto pirm. R. 
Petrausko, ministerių tarybos rei
kalų valdytojo pavaduotojo K. že
maičio bei kitų pareigūnų. Ši užsie
nio diplomatų viešnagė, atrodo, turi 
aiškų ryšį su Helsinkyje pasirašytu 
“Baigminiu aktu”, pripažinusiu So
vietų Sąjungos teritorinį vientisumą, 
dabartines R. Europos sienas. Už
sienio diplomatams norima sudaryti 
įspūdį, kad Lietuva yra neatskiria
ma Sovietų Sąjungos dalis, pilnatei
sė respublika, sovietinėn imperijon 
įsijungusi savo noru ir netgi vedusi 
darbo žmonių kovą už komunizmą.

NAUJI PAŠTO ŽENKLAI
Sovietų Sąjungos ryšių ministeri

ja išleido keturis pašto ženklus, ku
rių vienas yra skirtas prancūzų kom
partijos buvusio vado Jacques Due- 
los atminimui, kitas — arabų filoso
fo Al Farbio 1100-sioms gimimo me
tinėms, o likusieji du — šimtajam 
gimtadieniui armėnų poeto Avetiko 
Isaakiano ir mūsiškio M. K. Čiurlio
nio. Ženkluose yra miniatiūriniai 
šių keturių vyrų atvaizdai.

KURSAI VILNIUJE
šią vasarą jau trečią kartą Vil

niuje buvo surengti šešių savaičių 
lietuvių kalbos kursai jauniesiems 
užsienio lietuviams. Antano Burdos 
pranešimu “Gimtojo Krašto” 34 nr., 
kursuose dalyvavo 25 jaunuoliai iš 
JAV, Kanados, Australijos, Kolumbi
jos, V. Vokietijos. Aprašant kursan
tų popietinius susitikimus, minimi: 
Nora Bonoski, Lorian Jones, Žibutė 
Keželytė, Rūta Kulikauskienė, Mar
gret Hume iš JAV, Jūratė ir Algis 
šeškai (brolis ir sesuo iš Kanados 
Toronto), Kęstutis Slotkus iš Ko
lumbijos, Violeta Jonaitė iš V. Vo
kietijos. šį nepilną sąrašą papildo 
nuotrauka, kurioje šalia torontiečio 
A. šeškaus yra dvi JAV lietuvai
tės — Asta Paškevičiūtė ir Marija 
Dambriūnaitė. Šiemetiniam kursam 
vadovavo docentai G. Raguotienė ir
A. Pupkis. Lietuvių kalbos kilmę 
dėstė prof. J. Mažiulis, lietuvių kal
bos tyrinėjimus — akademikas K. 
Ulvydas, lietuvių kalbos turtingumą 
ir grožį — docentas J. Pikčilingis, 
lietuviškų knygų istoriją — docentė
B. Raguotienė. Kursantai susitiko su 
augštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo “ministerio” pavaduotoju do
centu V. Pranaičiu, užsienio ryšių 
skyriaus viršininku J. Staniu, visuo- 
menės mokslų skyriaus viršininku L. 
Šnipu. Pokalbis lietė augštąsias Lie
tuvos mokyklas, studentų dainų bei

tą žalą Gamtos Apsaugos Komitetui. 
Nusikaltėlį susekė šio komiteto in
spektorius A. Verikas. V. Kst.

Sao Paulo lietuvių vaikų žiemos stovykla liepos 20 - 27 dienomis. Andrius 
Valavičius ir Rikardas Bendoraitis rodo, kaip per havajietiškus pietus val
gomi papajos vaisiai Nuotr. A. Saulaičio

šokių šventes “Gaudeamus”, jų spor
tinį gyvenimą, meno saviveiklą, M. 
K. Čiurlionio jubilėjų, šį rudenį Vil
niuje įvyksiančią tarptautinę konfe
renciją “Baltistica-75”. Rašytoji^ Są
jungoje kursantai turėjo progą pasi
kalbėti su jos pirm. A. Bieliausku, 
A. Maldenių, E. Matuzevičium, A. 
Pocium ir A. Drilinga apie dabarti
nės lietuvių literatūros raidą, ver
timus, autorines teises.

Kursantai taip pat aplankė J. Bi
liūno kapą Anykščiuose, viešėjo 
Druskininkuose ir Valkininkuose. 
Druskininkuose juos labiausiai domi
no M. K. Čiurlionio pamėgtas Rai
gardas, kurį lig šiol buvo matę tik 
jo paveiksluose. Dzūkiškais patieka
lais čia juos pavaišino “Saulutės” sa
natorijos darbuotojai. Valkininkuose 
buvo parodyta pušyne įsikūrusi vai
kų sanatorija-mokykla, kurią puošia 
dailininkų B. Žilytės ir A. Stepona
vičiaus freskos. Vilniuje kursantams 
teko lankytis viename vaikų darže
lyje ir "Tarybinės Moters” redak
cijoje, kur juos su moterų darbais, 
vedybų ir skyrybų tvarka supažindi
no red. B. Boreišienė. šiemet kur
santams taipgi buvo leista susipa
žinti ir su žemės ūkiu, kuriam atsto
vavo Prienų rajono Vyšniūnų kol
chozas. čia jie pasivaišino obuoliais, 
išsimaudė suomiškoje kolchozo pir
tyje.

SVEČIAI IŠ ITALIJOS
“Gimtasis Kraštas” rugpjūčio 21 

d. skaitytojus informuoja: “Neseniai 
Lietuvos Draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis draugijos 
kvietimu Lietuvoje viešėjo Italijos 
kairiųjų katalikų delegacija. Susipa
žinti su respublikos gyvenimu bei 
katalikybės padėtimi Lietuvoje atvy
ko Vatikano sekretoriato nekrikščio
niškųjų bažnyčių reikalų sekretorius, 
Gregorijaus universiteto profesorius 
Piero Rosano, katalikų kunigas, Flo
rencijos universiteto teologijos dės
tytojas-Enriko Kiavači, katalikų ra
šytojas Džino Montesanto bei teolo
gai Mario ir Vilma Gocini. “Labiau
siai mus domina susitikimai ir po
kalbiai su jūsų žmonėmis”, — pareiš
kė svečiai. Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijoje delegacijos nariai su
sitiko su respublikos filosofais, su 
kuriais diskutavo apie šiuolaikines 
filosofines problemas. E. Kiavači, 
kuris domisi moralės filosofija, pa
sakė: “Nežiūrint skirtingo požiūrio į 
daugelį klausimų, abi pusės, siekda
mos tarpusavio supratimo, gali bend
radarbiauti” ... Toks prasitarimas 
visdėlto liudija nesutarimus. Ši Ita
lijos kairiųjų katalikų delegacija su 
Vatikano nekrikščioniškų Bendrijų 
reikalų sekretorium kun. prof.P. Ros- 
sano lankėsi Vilniuje, Trakuose ir 
Kaune, kur buvo priimta vysk. J. La
buko, susitiko su kunigų seminari
jos rektorium kun. dr. V. Butkum, 
Rumšiškių klebonu kun. J. Žemai- 
čiu. Pasak delegacijos vadovo kun. 
prof. P. Rossano, ši viešnagė sudarė 
sąlygas gauti teigiamus atsakymus į 
daugelį jiems rūpėjusių klausimų. 
Iš pateiktos informacijos matyti,
kad svečiai lankė daugiausia tokias 
vietas ir asmenis, kur teikiama ofi
ciali sovietinė informacija, kalban
ti apie religijos “laisvę”. Svečiai, 
globojami oficialių pareigūnų, netu
rėjo progos pamatyti tikrosios būk- 
lės

ŽUVIES MĖGĖJAI
Ukmergės rajono Krikštėnų sov- 

chozo vairuotojas Kostas Šimonis, 
aplankęs savo bičiulį kolchozininką 
Vaclovą Micę Širvintų rajone, susi
gundė “pažvejoti” Baronos upelyje 
amoniakinio vandens pagalba. Iš 
sunkvežimio cisternos jis Baronon 
išleido 200 - 300 litrų amoniakinio 
vandens ir susirinko keliolika žuvy
čių. Toks “žvejojimas” išnaikino vi
sas žuvis Baronos 4.800 metrų ruože 
ir Širvintos 6.100 metrų ruože. Re
miantis komisijos apskaičiavimais, 
abiem upeliam buvo padaryta 23.903 
rb. nuostolio. Širvintose įvykęs teis
mas K. Šimoniui paskyrė 3 metus 
laisvės atėmimo, bet jį sąlyginai at
leido nuo bausmės atlikimo, pasiten
kindamas 5 metų bandomuoju laiko
tarpiu ir 2.390 rb. bauda už padary-

^^^^^rengia
\ Tautos jr Vilniaus \
į šventės Dienos \
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Be Vilniaus nebus ir Lietuvos

Pirmoji Kanados 
lietuviu tautiniu

| šokiu ir dainų šventė
Į įvyks HAMILTONE
| Kanados padėkos savaitgaly
| - šių metų spalio 11-12 dienomis -

šeštadienį ir sekmadieni

1975 m. rugsėjo 13 d., 7 v.v., Ha
miltono Tautos Fondo Atstovybė 
Jaunimo Centre, Dundurn St., ren
gia Tautos šventę ir Vilniaus Dienos 
minėjimą. Šis įvykis Vilniaus krašto 
lietuviams yra labai džiuginantis, 
nes tai ženklas, kad Vilniumi ir jo 
sritimis rūpinamės nebe mes vieni. 
Todėl Vilniaus krašto lietuviams 
tenka didelė pareiga šį parengimą 
gausiu atsilankymu paremti.

VKLS-gos Kanados krašto valdyba 
prašo visus, šį kreipimąsi skaitan
čius, atkreipti į jį savo dėmesį ir ne 
tik pačius atvykti, bet ir kitus pa
raginti dalyvauti. Ypač kreipiamės į 
didžiausią ir artimiausią koloniją 
Toronte bei gretimas apylinkes, kaip

Winnipeg, Manitoba
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką dakta
rui A. S. Mazury už man sėkmingai 
padarytą operaciją š.m. liepos 30 d. 
Gili mano padėka visiems, mane ap
lankiusiems ligoninėje ar namuose, 
atnešusiems gėlių ar kitų dovanų. 
Taip pat dėkoju už jautrius paguo
dos žodžius mane lankant šiems as
menims: kun. klebonui J. Bertašiui, 
kun. S. Šantarui, Rev. Andrew M. 
Cote, SOM, KLB Winnipego apylin
kės valdybai, Teklei Timmermanie- 
nei, St. Ignacius Senior Club, Petrui 
ir Vandai Jungelevičiams, Vincui ir 
Elytei Januškoms, Marijai Januškie
nei, Mrs. M. John, Mrs. Mayor, Mr. 
& Mrs. D. B. Luce, Mrs. Ada Harvey, 
Mrs. S. Massakowski, Stefai Kazki. 
Vytui ir Jadvygai Kriščiūnams, p.p. 
Banikoniams, Antanui ir Joanai Ku- 
neičiams, Danai Stonkienei, A. ir 
Konstancijai Radzevičiams, Onai Ale- 
liūnienei, Aldonai ir Juozui Aleliū- 
nams, savo sūnui Arūnui bei jų vai
kams Lenny ir Lawrence, dukrai Te
resei - Mildai ir visiems kitiems.

Su giliu nuoširdumu —
Bronė Bujokienė

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
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 pilnos čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai-----------------|RR| įCf f\ •
kiekvieno skoniui r\. eJJennincįer Ltd
284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

Londonas, Delhi, Niagaros pusiasa
lis ir kitas. Nuoširdžiai kreipiamės 
į Suvalkų — Seinų — Punsko ir kitų 
vietovių čia apsigyvenusias lietuvai
tes ir kviečiame atvykti į šį paren
gimą. Savo dalyvavimu liudysime, 
kad tos žemės apgyventos lietuvių ir 
Lietuvai priklauso. Pasirodykim, 
kad nenustojoin nei ryžto, nei idea
lizmo!

Taip pat kreipiamės ir į visus lie
tuvius, kad parodytumėt Vilniui tokį 
pat dėmesį, kaip per visą 20-ties me
tų nepriklausomybės laikotarpį. Pri
siminkime: jei nebus Vilniaus, ne
bus ir LIETUVOS!!!

VKLS GOS KANADOS 
KRAŠTO VALDYBA

Thunder Bay, Ont.
MŪSŲ APYLINKĘ ištiko vėl di

delis smūgis — Vytautas (Victor) 
Gurtajus staiga mirė, būdamas 44 
metų. Paliko žmoną dideliame nuliū
dime. Jis atvyko Kanadon gana jau
nas, tarnavo ir kariuomenėje apie 3 
metus. Mes visi labai pergyvenome 
staigų jo netekimą. Jo karstą papuo- 
šėm gražiom gėlėm, užprašėm šv. 
Mišias katedroj, iš kurios velionis 
buvo palaidotas katalikų kapinėse.

A.a. Vytautas Gurtajus buvo kilęs 
iš Kauno. Jo tėvai gyvena Australi
joje. Velionis paliko italų kilmės 
žmoną Noriną Perlin. Buvo vedęs 
prieš 12 metų.

Pasiuntėme aukas jo intencija į 
“Heart Foundation”. Velionies žmo
nai Mrs. Norinai Perlin - Gurtajus 
reiškiame giliausią užuojautą.

KLB Thunder Bay apylinkė
Red. prierašas. Tokiais atvejais pa

geidautina korespondencijose pažy
mėti tikslią mirties bei laidotuvių 
datą ir palaidojimo vietą.

*
“Tėviškės žiburiai”, atšventę 

sidabrinę sukaktį, kviečia malo
nius skaitytojus rasti naujų pre
numeratorių.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ............ 7Vi%
term, depozitus 1 m. 81/ž%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas . 12% 
nekiln. turto pask. 10,/i%

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

• A. Rinkūno paskaita
• "Nemuno“ ansamblis, 

vad. St. Zubrickienės
• Šokiai, grojant

J. Vaičiaus orkestrui

• Bufetas, 
laimės staliukai
ir kitos staigmenos.

• Pradžia 7 v.v.
RENGĖJAI

Hamilton, Ontario
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIE

NĮ švenčiame Vilniaus Dieną ir Tau
tos šventę. Iškilmės bus pradėtos 
rugsėjo 13, šeštadienį, Jaunimo 
Centre, kur įvyks oficialioji dalis —. 
torontiečio A. Rinkūno paskaita, 
“Nemuno” ansamblio pasirodymas, 
sveikinimai. Po trumpos pertraukos 
bus pasilinksminimas, grojant J. 
Vaičiaus orkestrui, veiks bufetas, 
loterija, laimės staliukai.

Sekmadienį, 11 v. r., A V šventovė
je bus laikomos Mišios. Organizaci
jos prašomos dalyvauti su vėliavo
mis. K. B.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju p. E. Sakavi- 

čienei ir p. R. Peinienei už labai 
gražiai suruoštą mergvakarį, man 
žengiant į vedybinį gyvenimą. Ypa
tingai dėkoju už jų didelį, darbą po
būvį ruošiant ir už tokias puikias 
vaišes. Ačiū visoms viešnioms už 
atsilankymą ir brangias dovanas.

Jums labai dėkinga —
Kristina Gedrimaitė

St. Catharines, Ont.
TAUTOS ŠVENTĘ KLB St. Catha

rines apylinkė ruošiasi paminėti rug
sėjo 21, sekmadienį, vienuolyno pa
talpose, 75 Rolls Avė., tuojau po 11 
v. pamaldų. Tai dienai Mišios B-nės 
užprašytos už žuvusius ir dabar so
vietų okupuotoje Lietuvoje žudomus 
lietuvius ir už Lietuvos laisvę. Pa
skaitą skaitys R. Masiulionis iš Buf
falo. Meninę programą atliks vietos 
jaunimas ir Ramona Braunel. Orga
nizacijos prašomos dalyvauti pamal
dose su vėliavomis. Valdyba

RAMONA BRAUNEL, šių metų St. 
Catharines, Ont., iškilioji lietuvaitė, 
dainuos solo Tautos šventės minėji
me rugsėjo 21, sekmadienį, St. Ca
tharines, 75 Rolls Ave.

J. A. Valstybės
TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO 

kursuose rugpjūčio 17-24 d.d. daly
vavo apie 90 tautinių šokių grupių 
vadovų bei šokėjų. Juos 7.15 v. ryto 
prikeldavo mergaičių komendantė 
Vanda Stankuvienė ir Juozas Kara- 
siejus. Kasdien buvo trys daug dar
bo pareikalavusios tautinių šokių pa
mokos, vadovaujamos instituto pirm. 
Jadvygos Matulaitienės ir V tautinių 
šokių šventės vadovės Galinos Go- 
bienės. Pamokų pravedime taipgi da
lyvavo ir kiti mūsų tautinių šokių ži
novai — Breichmanienė, Sagys, Ei
mantas, Marijošienė, Ivanauskienė, 
Bielajus. Busimosios tautinių šokių 
šventės programą kursų dalyviams 
aiškino jos vadovė G. Gobienė. Savai
tė užbaigta diplomų įteikimu kur
santams, trumpa paskaita apie M. K. 
Čiurlionį, vaišėmis ir šokiais.

LIETUVOS VYČIŲ 62-RASIS SEI
MAS rugpjūčio 20-24 d.d. Niujorke 
susilaukė daugiau kaip 200 dalyvių, 
kurių 20 buvo jaunuoliai. Seimui bu
vo pasirinktas šūkis: “Gerbkime dvi 
savo Tėvynes!” — fizinę tėvynę JAV 
ir dvasinę tėvynę Lietuvą. Jai yra 
skirti reikšmingi vyčių himno žo
džiai: “Mums viską davė Lietuva, va- 
duosim galva ją sava...” Posėdžiuose 
buvo apsvarstytas Lietuvos vyčių da
lyvavimas JAV 200 metų sukakties 
minėjimuose bei eucharistiniame 
kongrese ir jo reikalams paskirta 
$1.000 auka. Seimo dalyviai garbės 
nario medalį įteikė Simui Kudirkai, 
o Lietuvos bičiulio premija “Friend 
of Lithuania Award” pagerbė buvusį 
kongresmaną B. Hanrahaną, dėjusį 
daug pastangų S. Kudirkai išlaisvinti, 
ši premija skiriama labiausiai Lie
tuvos byloje pasižymėjusiam kita
taučiui. Naujon Lietuvos vyčių vai- 
dybon išrinkti: pirm. — Antanas Mil
ner, vicepirmininkais — Marijona ir 
Pilypas Skabeikiai, Juozas White, 
protokolų sekr. — Ann Bender, fi
nansų sekr. — Teresė Trainis, ižd. 
— Rita Pinkus, patikėtiniais — A. 
Radzevich ir Irena Šankus.

BALFo DIREKTORIŲ SUVAŽIA
VIME Waterburyje buvo nutarta ry
tinio JAV pakračio skyrius sujungti 
j apskritis. Numatyta sudaryti ketu
rias apskritis — Bostono, Connect!- 
euto, Niujorko ir Filadelfijos. Atski- 
ron apskritin norima sujungti ir 
Pensilvanijos, Vašingtono, Baltinio- 
rėš apylinkes.

SPORTO KLUBAS “LITUANICA” 
spalio 11 d. Čikagos Tautiniuose Na
muose specialiu pokyliu paminės si
dabrinę savo veiklos sukaktį. Lietu
vių vardą gražiai garsina “Lituani- 
cos" futbolo komanda, kuri rugpjū
čio 17 d. Marquette Parko aikštėje 
įveikė stiprią serbų jaunimo koman
dą 2:1.

STANLEY BALZEKAS, jn„ lietu
viškosios kultūros muzėjaus vadovas 
ir automobilių pardavimo įmonės sa
vininkas, yra paskirtas Čikagos etni
nių grupių pirmininku JAV 200 me
tų minėjimo renginiams. Čikagoje 
planuojama tris dienas truksianti vi
sų tautybių bendra šventė.

PREL. LIUDVIKAS MENDELIS, 
47 metus vadovavęs Šv. Alfonso lie
tuvių parapijai Baltimorėje, dėl 
sveikatos pasitraukė iš klebono pa
reigų. Jis jau yra sulaukęs 77 metų 
amžiaus ir šiuo metu gyvena Oakvil- 
lėje, Conn. šv. Alfonso parapiją lai
kinai administruoja kun. Antanas 
Dranginis.

VIOLETA KAROSAITĖ, žymioji 
Čikagos lietuvių balerina, įsigijo aki
nių pritaikytojos profesiją ir atida
rė savo optikos studiją Čikagoje, 
70051 So. Washtenaw Ave. Ji žada ir 
toliau dalyvauti koncertuose, spek
takliuose, savo šokiu talkinti lietu
vių renginiams. V. Karosaitę pasirū
pinti nauja profesija privertė nepa
kankamos pajamos, negalinčios už
tikrinti geresnio pragyvenimo. 1973 
m. ji baigė specialius “House of Vi
sion” kursus, o praktiką 1973-75 m. 
atliko pas dr. V. Kilikonį ir Uhle- 
manno optikus.
Argentina

ROSARIO LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS valdyba liepos 13 d. suren
gė specialų pobūvį visiems šios kolo
nijos varduvininkams — Antanams, 
Jonams, Onoms, Petrams ir Povi
lams, o taip ir moterims, turinčioms 
tuos vardus. Varduvininkai ir vardu
vininkės buvo pavaišinti ant jiešmo 
keptos jautienos bendrais pietumis.

ADRIANA JOCYTĖ, Berisso lie
tuvių kolonijos 12 metų amžiaus so
listė, dalyvavo šio miesto ukrainie
čių “Prosvito” draugijos šventėje. 
Ukrainiečiams ji padainavo keturias 
dainas ispaniškai. A. Jocytė šią va
sarą išlaikė gitaros studijų ketvirto 
kurso egzaminus. Ji talentingai reiš
kiasi ne tik lietuviškų renginių, bet 
ir La Platos radijo bei televizijos 
programose, laimi premijas festiva
liuose.

Australija
LKVS “RAMOVĖ” SYDNĖJAUS 

SKYRIAUS valdyba pagerbė šios or
ganizacijos ilgamečio centro valdy
bos pirmininko ir buvusio Lietuvos 
krašto apsaugos ministerio prof, 
gen. St. Dirmanto atminimą. Velio
nis mirė š.m. sausio 26 d. Čikagoje, 
sulaukės 87 metų amžiaus. Paskaitą 
skaitė buvęs Lietuvos kariuomenės 
pik. Vaclovas Šliogeris, kuriam ve
lionį teko asmeniškai pažinti mokan
tis Kauno karo mokykloje, karinin
kų kursuose, kariniame gyvenime.

SYDNĖJAUS LIETUVIAI tikisi 
gauti radijo valandėlę “Etninės 
Australijos” radijo stotyje, šios sto

ties veiklą finansuoja Ir remia Aust
ralijos valdžia per A. Grassby vado
vaujamą bendruomeninių santykių 
komisiją. Stoties paslaugomis dabar 
daugiausia naudojasi ateiviai, kilę iš 
Europos kraštų, esančių prie Vidur
žemio jūros. Etninių grupių valandė
lėms šioje valdinėje radijo stotyje 
statomas reikalavimas vengti politi
kos, ginčų, ribotis muzika, dainomis, 
bendruomeninėmis bei kultūrinėmis 
žiniomis. ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdyba jau organizuoja specialų ko
mitetą lietuviškos valandėlės lai
doms paruošti.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE
RŲ DRAUGIJA Melburne surengė 
susipažinimą su Čikagoje rampos 
šviesą išvydusią ir ten į plokšteles 
įrašyta K. V. Banaičio opera “Jūra
tė ir Kastytis”. Operą apibūdino ir 
Įvertino buvusi Kauno radiofono sol. 
A. Binkevičiūtė ■ Gučiuvlenė.

BALTIECIŲ VAKARIENĖJE Tas
manijos saloje, Hobarto mieste, da
lyvavo ir žodį tarė Tasmanijos pro
fesinių sąjungų sekr. B. Harradipe. 
Jis ragino baltiečius jungtis j profe
sinių sąjungų veiklą, reikalauti raš
tiško pažado iš Australijos liberalų 
partijos, kad ji tikrai atšauks Pabal
tijo pripažinimą Sovietų Sąjungai, 
laimėjusi sekančius federacinio par
lamento rinkimus ir iš valdžios iš
stūmusi premjero G. Whitlamo dar- 
biečius. Tokias bendras vakarienes 
Hobarto baltiečlai žada rengti kas 
4-6 savaitės.
Britanija

LKVS “RAMOVĖ” MANČESTE
RIO SKYRIUS surengė S. Dariaus ir 
S. Girėno tragiškojo skrydžio per At
lantą metinių minėjimą, kurį įvadi
niu žodžiu bei abiejų lakūnų atmini
nio pagerbimu susikaupimo minute 
pradėjo skyriaus pirm. K. Muraus
kas. Paskaitą apie “Lituanicos” skry
dį skaitė kun. A. Putcė, išryškinda
mas abiejų lakūnų asmenybes, pasi
ruošimą šiam pavojingam žygiui. 
Meninę dalį atliko ramovėnų kvinte
tas — A. Jakimavičius, K. Muraus
kas, A. Podvolskis, J. Pilipavičius ir 
V. Kupstys, padainavę dainą “Darius 
ir Girėnas” bei keletą kitų kariškų 
dainų. V. Kupstys padeklamavo eilė
raštį “Mana Lietuva”, o E. Muraus
kienė angliškai skaitė savo poemą, 
sukurtą žuvusių lakūnų garbei. Po 
programos įvyko bendros visų daly
vių vaišės su šokiais.

LIETUVIAI SKAUTAI liepos pa
baigoje turėjo savaitę trukusią sto
vyklą Lietuvių Sodyboje. Dalyvių su
silaukta tik pora tuzinų. Stovyklos 
viršininku buvo skautas vytis R. Val
teris, mergaitėms vadovavo J. Traš- 
kienė. Baigminis laužas su įdomia 
■programa buvo surengtas rugpjūčio 
2 d. Skautus sveikino Londono Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas kun. 
J. Sakevičius, DB Lietuvių Sąjungos 
vardu — J. Alkis ir buvęs šios orga
nizacijos centro valdybos pirm. J. 
Vilčinskas. Jaunosios kartos atstovas 
Algirdas Silnickas, “Taukuoto Puo
do” redaktorius, dalyvius linksmino 
per savaitę surašytais stovyklautojų 
nuotykiais.

Belgija
A.a. SESUO JUOZEFINA MAR- 

TINKUTĖ, benediktinė, mirė rug
pjūčio 10 d. Licže. Ten ir palaidota. 
Iš Lietuvos buvo išvažiavusi prieš I 
D. karą. Visą gyvenimą praleido be
nediktinių vienuolyne. Pastaraisiais 
metais ji sunkiai sirgo ir buvo reika
linga rūpestingos globos. Ją nuolat 
slaugė belgė sesuo Regina Berk
mans, kuri net lietuviškai truputį 
pramoko, kad galėtų geriau susikal
bėti su ligone. Mat, pastaroji per pas
taruosius mėnesius galėjo kalbėti 
tiktai lietuviškai. Daug padėjo ir ki
tos seserys lietuvaitės, gyvenančios 
tame pačiame vienuolyne, šiuo metu 
sunkiai serga lietuvaitė sesuo Pran
ciška.

LIEŽO MIESTE tebegyvena kele
tas lietuvių ir lietuvaičių. Neseniai 
dvi lietuvaitės ištekėjo už belgų, bet 
vėliau išsiskyrė.

Vokietija
VLB HANAU APYLINKĖS nau

jon valdybon išrinkti: pirm. Albert 
Kcmreit, sekr. Zenonas Rutkauskas 
ir ižd. Aldona Januschka.

VLB LUEBECKO APYLINKĖS 
valdybai vadovauja pirm. Pr. Lie- 
gus. Paskutinį kartą šios apylinkės 
lietuviai buvo susirinkę švęsti Joni
nių viename kaime prie Luebecko. 
Visus dalyvius, kurių buvo apie 30, 
pasveikino VLB krašto valdybos ižd. 
M. šiušelis, daręs pranešimą apie 
Vokietijos lietuvių jaunimo veiklą 
bei ruošimąsi kongresui P. Ameriko
je. Jaunimui surinkta 139 DM.
Norvegija

SKANDINAVIJOS SKAUTU Lil- 
lehamer vietovėje suorganizuotoje 
XIV pasaulinėje džiamborėje lietu
viams atstovavo: LSB vyriausias 
skautininkas v.s. P Molis ir Baraus
kas iš JAV, Lukoševičius iš Brazili
jos, v.s. J. Maslauskas ir s.v.sl. V. 
Zinkus iš Britanijos Tarp dalyvau
jančių skautų iškeltų 109-nių valsty
bių vėliavų trūko mūsiškės trispal
vės. Lietuviai skautai aplankė visas 
pastovykles, dalindami spaudą apie 
Lietuvą ir jos istoriją anglų kalba. 
Juos nustebino P. Korėjos, Filipinų 
skautų vadovų turimos žinios apie 
dabartinę būklę Lietuvoje. Lietuviš
kas skautų uniformas atpažino ir 
JAV skautų vadovai, kurie yra ge
rai informuoti apie mūsų išeivijos 
skautų veiklą. Atskirą savo pašto- 
vyklę su Estijos vėliava turėjo 30 
estų skautų, džiamborėn atvykusių 
su Kanados skautais.



Nuo 1939 m. Argentinoje 
dvasinius lietuvių reikalus ap
tarnauja Tėvai marijonai, kurių 
rūpesčiu 1942 m. buvo užbaigta 
statyti Aušros Vartų parapijos 
šventovė Avellanedoje, Buenos 
Aires priemiestyje, čia įsistei
gė Tėvų marijonų pagrindinis 
namas, pastoracinis lietuvių 
centras, kuriame 1948 m. buvo 
pradėtas leisti lietuvių katali
kų laikraštis “Laikas”, o 1952 
m. įsteigta ir nuosava spaustu
vė. Nuo 1946 m. veikia Aušros 
Vartų parapinė pradžios mo
kykla, vadovaujama seselių ka- 
zimieriečių, kurioje mokosi apie 
500 vaikų — berniukų ir mer
gaičių.

Avelianedos Aušros Vartų pa
rapija pasidarė ne vien pasto
raciniu bei dvasiniu lietuvių 
centru — susispietė ir visa lie
tuviu kultūrinė veikla, čia vei
kia Šv. Cecilijos choras, įsistei
gęs dar prieš parapijos įsikūri
mą, taip pat čia darbuojasi Bi
rutės lietuvių katalikių moterų 
bei mergaičių draugija ir Gy
vojo Rožinio draugija.

Praūžus II pasauliniam karui, 
Aušros Vartų parapija priglau
dė kultūrines naujųjų lietuvių 
ateivių pajėgas. Čia susiorgani
zavo Lietuvių Bendruomenė, 
dainų ir šokių ansamblis “Dai
na”, lietuviai skautai, o vėliau 
šokių ansamblis “Rambynas”, 
kuris išsilaikė dešimtį metų. 
Buvo įsisteigę ir kiti du šokių 
ansambliai — “Atžalynas” ir 
“Ateitis”, bet po kelerių metų 
nustojo veikę. Dabar vėl pra
dedamas organizuoti naujas vai
kų šokių ansamblis. Beveik nuo
latos prie šios parapijos veikia 
lietuvių vaikams šeštadieninė 
mokykla, kurios dėka ir išaugo 
minėti šokių ansambliai. Šiuo 
metu šeštadieninei lietuvių vai
kų mokyklai vadovauja seselė 
Angelika Damaredaitė, kazimie- 
rietė, kuri jau 27 metai darbuo
jasi Argentinos lietuvių tarpe.

Tėvai marijonai, nuo pat įsi
kūrimo Argentinoje, per 36 me
tus aptarnauja taip pat ir greti
mas lietuvių kolonijas: Beris
so mieste (apie 60 km. nuo B. 
Aires) pamaldos lietuviams bū
na du kartus į mėnesį; Villa 
Lugano ir Temperley kolonijo
se (apie 20-30 km. nuo Avelia
nedos) pamaldos laikomos tik 
kartą į mėnesį.

Aušros Vartų parapijos šven
tovėje Avellanedoje kiekvieną 
sekmadienį ir įsakytose šventė
se 10 v. pamaldos Suma lai
komos lietuviškai. Jų metu gie
da Šv. Cecilijos choras. Gavė
nios metu lietuviams vedamos 
rekolekcijom Avellanedoje, taip 
pat Temperley ir Berisso kolo
nijose. Maždaug kas penkeri 
metai vedamos misijos lietu
viams, kurių pačios sėkmingiau
sios buvo 1967 m. Jas net sep
tyniose vietovėse vedė misijo- 
nierius a.a. kun. Jonas Bruži- 
kas, SJ.

Aušros Vartų šventovėje, pa
gal lietuviškus papročius, kiek
vieną penktadienį ir sekmadie
nį kalbamas Rožinis lietuviškai, 
o Gavėnios metu trečiadieniais 
ir sekmadieniais giedami Grau
dūs verksmai, penktadieniais ei
nami Kryžiaus keliai. Be to, 
kiekvieno mėnesio pirmąjį sek
madienį lietuviams būna šven
toji valanda, po kurios būna Gy
vojo Rožinio mėnesiniai susi

Lietuvių Aušros Vartų šventovė Buenos Aires mieste, Avelianedos prie
miestyje, Argentinoje

yra Šv. Kazimiero

lietuvių kolonija 
mieste gyvena apie

rinkimai. Gegužės, birželio ir 
spalio mėnesiais kiekvieną va
karą būna atitinkamos pamal
dos lietuviškai. Vėlinių oktavo
je laikomos gedulingos pamal
dos už mirusius su egzekvijo
mis ir giedami gedulingi mišpa
rai lotyniškai. Ypatingomis pro
gomis būna mirusiųjų paminė
jimas sodelyje prie lietuviško 
kryžiaus su progai pritaikintu 
pamokslu, maldomis; užbaigia
ma sugiedant “Viešpaties Ange
las”.
Rosario šv. Kazimiero parapija

Rosario mieste, Santa Fe pro
vincijoj, marijonai darbuojasi 
nuo 1949 m. Vienuolinis namas 
buvo įsteigtas 1950 m., o 1954 
pastatyta Šv. Kazimiero švento
vė, vadovaujant a.a. kun. J. Ja
kaičiui, MIC, ir kun. K. Veng
rui, MIC. Prie šventovės buvo 
pastayta ir pradinė mokykla 
kun. J. Margio, MIC, rūpesčiu, 
pavadinta “Republica Lituania” 
vardu. Mokykloje mokosi apie 
600 vaikų — berniukų ir mer
gaičių. Mokyklai vadovauja se
selės kazimierietės. Marijonų 
vienuolyne yra ir noviciatas, ku
rio vadovu yra kun. A. švedas, 
MIC.

Jau daug metų Rosario mies
te veikia Lietuvių Bendruome
nė, kuriai vadovauja Jonas Pa- 
pečkys. Lietuvių Bendruome
nės centras 
parapijoj.

Kordobos
Kordobos

300-400 lietuvių, čia veikia Su
sivienijimo Lietuvių Argentino
je 6-sis skyrius. Šioje koloni
joje lietuvio kunigo nėra. Jų 
dvasinius reikalus aptarnauja 
retkarčiais atvykdamas kun. Vi
tas Šimanskis, MIC, pastoviai 
gyvenąs Villa del Dique mies
telyje, maždaug 100 km. į pie
tus nuo Kordobos. Gi Villa del 
Dique ir Rumipal miesteliuose 
yra nemaža šeimų, daugiausia 
lietuviai pensininkai, kuriais 
rūpinasi ten gyvenąs kun. V. 
Šimanskis, MIC.

Lietuviai kitose vietovėse
Lietuvių katalikų yra taip pat 

Santa Fe, Tucuman, Comodoro 
Rivadavia ir Sarmiento miestuo
se bei kitose vietovėse, išsimė
čiusių plačioj Argentinos že
mėj, nuo šiaurės iki pietų, maž
daug 3000 km. plote, šiuos tau
tiečius vienas marijonų kunigų 
aplanko tik kas dveji ar treji 
metai. Dažnai tose vietovėse 
lietuviai jau yra susimaišę su 
vietiniais gyventojais ir mažai 
jų tekalba lietuviškai. Todėl ir 
lietuviška sielovada jų tarpe 
beveik neįmanoma.

Lietuviški klubai ir draugijos
Argentinoje veikia keli lietu

vių klubai ir eilė įvairių drau
gijų. Svarbiausi jų yra: Susi
vienijimas Lietuvių Argentino
je su 1000 narių. SLA turi 6 
skyrius. Centrinė būstinė yra 
Lanus mieste, Buenos Aires 
priemiestyje. Čia jie turi savo 
patalpas su gražia sale ir sode
liu. Buenos Aires mieste, Villa 
Lugano kolonijoj, gyvena nema
žai lietuvių ir ten yra įsikūręs 
Lietuvių Centras su savo gra- 

kele- 
drau- 
dau- 

lietu-

Pavojus nutautėti ir... nužmogėti
Pranešimas apie Argentinos lietuvius, padarytas kunigų suvažiavime Romoje 

š.m. birželio 29-30 d.d.
žiom patalpom, sale, sodeliu ir 
sporto aikšte. Jis turi apie 
700 narių. Berisso mieste yra 
du lietuvių klubai, “Nemuno” 
ir Mindaugo draugijomis pasi
vadinę. Pirmasis yra daugiau 
kairiųjų pažiūrų, o antrame su
sitelkę dešiniųjų pažiūrų lietu
viai katalikai.

Buenos Aires lietuvių koloni
joj veikia du chorai: šv. Cecili
jos Avellanedoje ir “Aušros” 
choras Temperley. Avellanedo
je ir Berisso kolonijose veikia 
Gyvojo Rožinio draugijos. Dau
gelį metų veikia Birutės dr-ja, 
kurios centras yra Adrogue 
mieste, Bs. As. provincijoj. Ten 
pat yra ir lietuvių senelių židi
nys, kurio vadovybė labai gra
žiai darbuojasi. Yra dar 
tas kitų mažų klubų bei 
gijų, kurioms priklauso 
giausia kairiųjų pažiūrų 
viai.

Visas lietuvių patriotines bei 
kultūrines grupes koordinuoja, 
spaudą ir visą veiklą derina Ar
gentinos Lietuvių Organizacijų 
ir Spaudos Taryba, kuri sutrum
pintai vadinasi ALOST. Apie 20 
metų ALOST vadovauja Argen
tinos lietuvių patriotinei bei 
kultūrinei veiklai, glaudžiai 
bendradarbiauja su lietuvių pa
rapija. ALOST pirmininku da
bar yra Argentinoje gimęs di
dis patriotas lietuvis Artūras 
Mičiūdas.

Lietuvių jaunimas 
Argentinoje

Pirmoji lietuvių karta, gimu
si Argentinoje ir lankiusi čia 
lietuviškas mokyklas, dar gerai 
kalba lietuviškai ir veikia savo 
tėvų sukurtose organizacijose 
bei meno ansambliuose. Antro
ji karta, čia gimusi, jau sunko
kai ir nedaug tekalba lietuviš
kai, nors save laiko lietuvių kil
mės jaunimu ir dalyvauja lietu
viškuose parengimuose.

šiuo metu Buenos Aires ir 
apylinkėse dar veikia 5 lietuvių 
šeštadieninės mokyklos: Aušros 
Vartų parapijoj, Avellanedoj, 
Lietuvių Centre, Villa Lugano, 
ir Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje — Lanus mieste. 
Taip pat lietuvių šeštadieninės 
mokyklėlės veikia Adrogue 
mieste, birutiečių globojama, ir 
Berisso mieste, globojama Min
daugo dr-jos. Visose penkiose 
mokyklėlėse mokosi apie 100 
vaikučių. Mokyklose vaikai mo
komi lietuviškai kalbėti, skaity
ti bei rašyti, tautinių šokių bei 
dainų. Vėliau vaikai įtraukiami 
į pasirodymus scenoje įvairių 
švenčių parengimuose.

Vyresniojo amžiaus jaunimas, 
ypač kuriems teko dalyvauti 
dviejuose pasaulio lietuvių jau
nimo kongresuose, šiemet čia 
rimtai ruošiasi trečiajam kon
gresui, kuris gruodžio mėnesį, 
prieš Kalėdas, prasidės Argen
tinoje ir baigsis Brazilijoje. Mū
sų jaunimas glaudžiai bendra
darbiauja kongreso ruošime su 
Urugvajaus ir Brazilijos lietu
vių jaunimu. Paruošiamuosiuo
se kongreso darbuose kartu 
bendradarbiauja ir vyresnieji 
atsakingi asmenys bei kunigai: 
Argentinos Tėvai marijonai, o 
Brazilijoje ir Urugvajuje Tėvai 
jėzuitai. Kunigų pagalba orga
nizaciniame kongreso darbe yra 
labai svarbi, nes jaunimui 
trūksta pasauliečių vadų.

Argentinos lietuvių 
problemos

Pagrindinė Argentinos lietu
vių problema — palaipsniui 
vykstąs nutautėjimas, o tuo pa
čiu vis didesnis pasidavimas gy
venamo krašto įtakai, ypač in
diferentiškumui religinėje sri
tyje. Lietuviška spauda nedaug 
teturi įtakos minėtoms blogy
bėms sumažinti, nes mūsų lei
džiamą dvisavaitinį katalikišką 
laikraštį skaito vos apie 1500 
senosios kartos lietuvių, o nau
jieji, po II-jo pasaulinio karo 
atvykę į Argentiną, beveik visi 
išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes ar kitur, čia gimęs 
lietuvių jaunimas labai mažai 
beskaito lietuviškai, gal tik ma
ža jaunųjų veikėjų saujelė.

Lietuvių organizacijos ir klu
bai vos pajėgia išlaikyti lietu
viškas tradicijas: tautinius šo
kius ir dainas atlieka, kai daly
vauja svarbesnių švenčių paren
gimuose, bet nepajėgia perduoti 
lietuviškos dvasios jaunimui, 
neminint grynai krikščioniško
sios dvasios, nes daugelis lietu
vių, ypač senesniųjų ateivių, re
ligijai yra indiferentiški. Dau
gelis jų, kurie Lietuvoje buvo 
praktikuoją katalikai, atvykę 
čia tapo indiferentais, nes tokia 
čia yra krašto dvasia.

Keliems tėvams marijonams 
fiziškai neįmanoma aptarnauti 

apie 30.000 lietuvių dvasinius 
reikalus, juo labiau, kad lietu
viai, kaip minėta, yra išsibars
tę visoje plačiosios Argentinos 
žemėje. Dvasinis lietuvių reika
lų aptarnavimas reguliariai 
vyksta tik gausesnėse lietuvių 
gyvenamose kolonijose: Aušros 
Vartų parapijoj Avellanedoj, 
Berisso kolonijoj, Temperley, 
Adrogue, Villa Lugano ir Rosa
rio mieste, Sv. Kazimiero para
pijoj. šiuo metu Argentinoj 
darbuojasi tik 7 lietuviai kuni
gai marijonai, kurių dalis jau 
yra pavargę ir jieško naujų pa
galbininkų.

Būtų labai sveikintinas daly
kas, jei, pavyzdžiui, Argentinon 
galėtų persikelti pastoraciniam 
lietuvių darbui Tėvai salezie
čiai. Argentinoj yra bent dvi di
desnės lietuvių kolonijos — Be
risso ir Kordobos miestuose, 
kur gyvena dar keli šimtai lie
tuviškų šeimų ir neturi pasto
vaus lietuvio kunigo, kuris ga
lėtų tinkmai jų dvasinius reika
lus aptarnauti.

Toks būtų mūsų pasiūlymas, 
nes gerai matome, kad labai rei
kalinga naujų jėgų, nežiūrint iš 
kur jos ateitų. Lietuviai Tėvai 
marijonai šiuo metu nebeturi 
naujų pajėgų Argentinon at
siusti dėl didelio pašaukimų 
trūkumo, o pirmoj gi vietoj rei
kia žiūrėti, kad nepritrūktų 
žmonių turimiems darbams at
likti.
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Premjero Davis žodis

MANO BIČIULIAI ONTARIEČIAI!

Rugsėjo 18, ketvirtadienis, yra rinkimų diena. Neabejoju, sutiksite su manimi, 
mums reikia stiprios, patyrusios vyriausybės, [rodžiusios savo kompetenciją ir pajė-kad

giančios vadovauti Ontario provincijai ateinančiais didelių problemų metais. Aš manau, 
jog pažangiųjų konservatorių vyriausybė įrodė savo pajėgumą sjjręsti problemas. Leiskite 
man tai paaiškinti.

Nuo 1972 metų mes suorganizavome kasmet 170,000 naujų darbų (imant vidurkį). 
Mes stengėmės kontroliuoti pragyvenimo išlaidas, prilaikydami dujų ir alyvos kainas, suma
žindami pardavimo mokesčius, kad tuo būdu jūsų kišenėse liktų daugiau sunkiai uždirbtų 
pinigų. Mes sudarėme programas pagelbėti žmonėm, perkantiem namus. Mes suformavom 
mokyklos bei universiteto sistemą, teikiančią mūsų vaikams pirmaeilės vertės švietimą. 
Mes įvedėm geriausią sveikatos paslaugų sistemą visoje Šiaurės Amerikoje, būtent, OHIP, 
kuri padeda mums rūpintis savo šeimomis, nesibaiminant išlaidų. Mes turime puikias pro
gramas vyresnio amžiaus piliečiam, kurios įgalina juos džiaugtis gyvenimu, kaip dera 
garbingiem visuomenės nariam. Žinodami, kad žmonės nėra tobuli, mes taip pat pabrė
žiame įstatymo bei teisingumo reikalingumą visoje provincijoje.

Stengdamiesi gerinti gyvenimo kokybę Ontario provincijoje, neužmirštame dau
gelio ontariečių kultūros lobių, kurie praturtino provincijos gyvenimą. Vienas mūsų nuola
tinių rūpesčių yra išsaugoti bei remti tuos vertingus kultūrinius įnašus. Mūsų nuomone 
svarbu, kad visi piliečiai, kokios kilmės jie bebūtų, dalyvautų Ontario rinkimuose. Mes su 
pažangiųjų konservatorių partija didžiuojamės tuo, kad šiuose rinkimuose turime kandi
datų kanadiečių, atstovaujančių daugeliui įvairios kilmės piliečių. Jų išrinkimas reikš, kad 
visų Ontario gyventojų nuomonės bus girdimos mano vyriausybėje.

Yra ir daugiau įvairių Argen
tinos lietuvių kolonijoj proble
mų, tačiau verta bei reikalin
ga ir toliau pagal išgales dar
buotis savų tautiečių tarpe, nes 
kiek pajėgsime išlaikyti gyvą 
religingumą bei lietuvišką dva
sią savo tautiečių širdyse emi
gracijoje, tiek pilniau atliksime 
Dievo skirtus mums uždavinius 
ir tiek būsime naudingesni savo

Yuri 
SHYMKO
• jaunas gimnazijos 

mokytojas
• katalikų ateivių šeima
• daugiakultūris veikėjas
• kovotojas už žmogaus 

teises ir tautų laisvę
• pasaulio ukrainiečių 

gener. sekretorius
• lietuvių bičiulis

Svarus
Jūsų ir jūsų 
bendruomenės 
balsas valdžioje 
BALSUOKITE UŽ

Shymko

Tėviškės žiburiai
tėvynei Lietuvai. Gyvendami 
svetimuose kraštuose, mes tą 
pareigą labai gerai jaučiame, 
nes matome, koks didelis pavo
jus gresia mūsų tautiečiams ne 
tik nutautėti, ne tik nureligėti, 
bet net ir nužmogėti.

Paruošė
kun. Augustinas Steigvilas, MIC 

ir Juozas N. Petraitis, MIC
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Visuomeninio ugdymo vadovas
St. Barzduko knyga "Lietuvis savo tautoje, valstybėje, bendruomenėje"

STASYS BARZDUKAS, autorius lei
dinio “Lietuvis savo tautoje, valsty
bėje, bendruomenėje”

A. RINKŪNAS
Visuomenės mokslą esame tu

rėję Lietuvos gimnazijų progra
mose. Tuo vardu tada buvo va
dinamas kursas, skirtas valsty
bės ir visuomenės sąvokai bei 
santvarkai nagrinėti. Kažką pa
našaus, tik žymiai išplėsto, turi 
šių dienų angliškosios gimnazi
jos. Tai XII-XIII klasės užskai
tų (credit) kursas, įvestas istori
jos skyriuje ir vadinamas poli
tiniu mokslu. Mūsų lietuviško
sios mokyklos išeivijoje (pra
džios, vidurinės, augštesnės) ko 
nors panašaus neturėjo, išsky
rus vadovėliuose išblaškytas už
uominas apie Lietuvos okupaci
ją ir okupantą. Ilgainiui visdėl- 
to pradėjo kilti balsai, kad tokio 
kurso reikia ir mums. Balsus 
kėlė spauda, Bendruomenės su
važiavimai ir netgi mūsų politi
niai veiksniai. Dėlto vienos ki
tos mokyklos augštesnėse klasė
se imtas visuomenės mokslas 
dėstyti kad ir be vadovėlio, o 
vadovėliui parašyti JAV LB 
Švietimo Taryba pakvietė mo
kytoją ir visuomenininką St. 
Barzduką. Ilgai jis dirbo, ir tik 
po daugelio metų vadovėlis 
“Lietuvis savoje tautoje, vals
tybėje ir bendruomenėje” išvy
do dienos šviesą.

Dar anais laikais aš (kaip ir 
St. Barzdukas) mokėmės iš Lie
tuvoje buvusio visuomenės 
mokslo vadovėlio (nebeatsime
nu autoriaus), kad valstybę su
daro tauta, teritorija ir vyriau
sybė. Atrodo, kad ant tų pama
tų St. Barzdukas ir statė naujo
jo vadovėlio griaučius. Pirmiau
sia jis kalba apie lietuvių tautą 
(“Lietuvis savo tautoje”) ir Lie
tuvos teritoriją (“šalis ta Lietu
va vadinas”), po to pereina prie 
Lietuvos vyriausybių ir valdy- 
mosi formų nuo pat žilos seno
vės, paliečia buvusius kuni
gaikščius ir karalius, okupaci
jas, nepriklausomybės laikotar
pį ir pagaliau baigia naujausio
mis valdžiomis išeivijoje — PL 
Bendruomene (pagrindinai) ir 
VLIKu bei ALTu (trumpai).

Užsimota tad labai daug ir 
viskas sutalpinta į vieną 258 
puslapių knygą. Sunku tokį dau
gelio paskirčių leidinį vienu 
ypu recenzuoti, tad bandysime 
pažiūrėti į šį darbą tik dviem 
požiūriais: a. kaip į rinkinį ži
nių, reikalingų kiekvienam susi
pratusiam lietuviui, ir b. kaip į 
mūsų šeštadieninių mokyklų va
dovėlį.

Žinių, faktų ir 
komentarų leidinys

Atrodo, kad šitokį požiūrį į 
atliktą darbą turėjo ir pats au
torius: “Ar tai vadovėlis? Tik iš 
dalies, nes vadovėlį būtų reikė
ję kitaip rašyti” (9 psl.). Net ir 
tituliniame puslapyje šis dar
bas vadinamas ne vadovėliu, o 
“Mintys tautiniam ir visuome
niniam ugdymui bei ugdymui
si”.

Puslapiuose, kalbančiuose 
apie lietuvių tautą, autorius 
nagrinėja žmogaus ir tautos san
tykį, lietuvių tautos kilmės teo
rijas. Tai pačiai kategorijai pri
klausytų, nors iš eilės neįdėta, 
net 15 puslapių, skirtų lietuvių 
kalbai — jos kilmei, tarmėms, 
istorijai, žinioms apie pagrindi
nius mūsų kalbininkus (45-60). 
Tai gera ir naudinga medžiaga, 
neblogai dokumentuota, pa
skirstyta į lengvesnę ir sunkes
nę medžiagą (pastaroji pažymė
ta antrašte “Žinioms pagilinti”), 
bet netgi pati lengviausioji me
džiaga nėra mūsų mokinio pajė
gumo lygio.

Geografinė medžiaga yra žy
miai lengvesnio pobūdžio ir 
bent iš dalies galėtų būti naudo
jama mūsų mokyklų augštuo-

HOUSE OF 
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siuose skyriuose vadovėlio vie
toje. Atgaiva yra gerai parink
tos ištraukos iš literatūros ir ne
blogos fotografinės nuotraukos. 
Tame pačiame geografijos sky
riuje autorius bando išeiti į pla
tesnius laukus ir kiek daugiau 
pakalbėti apie mūsų papročius, 
tikėjimus, ženklus ir šventes, 
giesmes ir maldas. Visa tai tin
ka tautiniam ugdymuisi, bet dėl 
vadovėlinės šios medžiagos ver
tės pasisakysime žemiau.

Istorinė knygos dalis užima 
daug vietos — 60 puslapių. 
Tikrai naujos medžiagos, ne
spausdintos jau turimuose mo
kykliniuose ir nemokykliniuose 
Lietuvos istorijos vadovėliuose, 
čia kaip ir nėra. Turint galvoje, 
kad knyga turi tik pustrečio 
šimto puslapių ir kad jos tiesio
ginis tikslas nėra būti istorijos 
vadovėliu, tokia stambi vieta is
torijos medžiagai vargu ar pa
teisinama.

Daugiausia vietos knygoje 
duota mūsų šių dienų visuome
niniams, politiniams ir kultūri
niams reikalams, tik čia tuoj į 
akis krinta veiksniams skiriamų 
puslapių disproporcija: PL 
Bendruomenei su jos padali
niais tenka 70 puslapių, tuo tar
pu visiem kitiem lieka tik 10. 
Diplomatinei tarnybai skirtas 
vienas puslapis be paaiškinamo
jo įvado apie tai, kas iš viso yra 
toji mūsų diplomatinė tarnyba 
(141). Tiek pat gana sausos me
džiagos skirta ir 1941m. sukili
mui. Labai mažai, tik IVfe pusla
pio, skirta partizanams. Čia pat 
įdėta ne partizanų nuotrauka, 
bet L. šimučio, kuris su partiza
nais tiesioginio ryšio neturėjo. 
VLIKui skirti 3 puslapiai taip 
pat be elementarinio paaiškini
mo, kas tas VLIKas yra. ALTa 
turėjo pasitenkinti vienu nepil
nu puslapiu. Bendruomenės sky
rius pradedamas istorine apžval
ga nuo pirmosios emigracijos į 
JAV-bes praėjusio šimtmečio vi
duryje. Minima Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti, pirmasis 
pasaulio lietuvių kongresas 
Kaune 1935 m., Pasaulio Lietu
vių Sąjunga (jai, kaip autorius 
sako, nepritarė Lietuvos vyriau
sybė, 174 p.), Lietuvių Tremti
nių Bendruomenė ir pagaliau 
dabartinė PLB.

Recenzijos rėmai neleidžia 
plačiau ties šia knygos dalimi 
apsistoti, tačiau į akis krinta du 
dalykai. Vienas jų — medžiagos 
nevienodumas. Geras ir gana iš
samus yra skyrelis “PLB pobū
dis”, liečiąs tokias temas, kaip 
draugija ir bendruomenė, kil
mė ir tautinė sąmonė, lietuvis 
tarp dviejų kultūrų, išliekamos 
reikšmės kūryba. Naudojamasi 
gerai parinktomis citatomis iš 
J. Girniaus, St. Šalkauskio, K. 
Pakšto darbų. Į tas akademines 
nuotaikas mažai derinasi antra
sis skyrelis “Lietuvių išeivija at
skiruose kraštuose”. Tai žurna
listinio pobūdžio aprašymai su 
daugybe pavadinimų, pavardžių 
ir grupinių fotografijų.

Kitas i akis krintantis netiks-

House of Denmark
1942 Avenue Road
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Atidaryta
kiekvienų dienų 10-9
šeštadieniais 10-6

lumas yra ir vėl medžiagos dis
proporcija. JAV-bėms skiriama 
15 puslapių, Kanada sudėta į 
vieną. Kitiems kraštams tenka 
po pusę ar trečdalį puslapio. Ka
nados puslapyje nė žodžiu neuž
siminta apie tokius dalykus, 
kaip Kanados Lietuvių Fondas, 
Kanados lietuvių organizacijų 
prisidėjimas prie dainų ir tauti
nių šokių švenčių, švietimo sis
tema, akademinis gyvenimas ir 
daugelis kitų dalykų.

Vadovėlinė reikšmė
Nors pats autorius, kaip sa

kyta, šio darbo vadovėliu nelai
ko, kitokios tačiau nuomonės 
yra leidėjas — JAV LB švieti
mo Taryba. J. Kavaliūnas, leidi
mo metu buvęs JAV LB švieti
mo Tarybos pirmininku, savo 
įžanginiame žodyje, pavadinta
me “Naują vadovėlį išleidžiant”, 
kaip tik apie vadovėlinę šio lei
dinio reikšmę kalba. Tad susto
kime ties tuo klausimu ir mes.

Mūsų mokykla išeivijoje yra, 
taip sakant, trijų laipsnių — 
pradinė, vidurinė ir augštesnio- 
ji. Kiekvienam tų laipsnių kai- 
kas šiame vadovėlyje yra.

Pradinė mokykla (I-VIII sk.) 
čia, deja, mažiausiai gauna. 
Taip, ji gali pasinaudoti vienu 
kitu geografijos puslapiu, vienu 
kitu padavimu (jų galėjo būti 
duota žymiai daugiau), vienu ki
tu papročiu (jų taip pat galėjo 
būti daugiau). Daug geros me
džiagos tik pripuolamai palies
ta, toli gražu neišplėtojant iki 
pradžios mokyklai reikiamo aiš
kumo. Pvz. klausimai sureda
guoti sunkiu stiliumi, neįjun
giant konkrečių darbelių (pvz. 
diagramų darymas), be pradinei 
mokyklai tinkamo apipavidali
nimo kalbama apie miestus ir 
piliakalnius, penkiomis eilutė
mis paliesti tikėjimai (66), ne
tinkamu stiliumi ir be iliustra
cijų kalbama apie tautodailę 
(67), tautinius ženklus (73). Him
nai, giesmės ir maldos duoda
mos be pradinei mokyklai būti
nų komentarų (75-77).

Daug painiavos įnešama su 
iliustracijomis, kurių dalis įdė
tos ne savo vietoje. Pvz. 115-117 
puslapiuose, kuriuose kalbama 
apie griūvančią Lietuvos - Len
kijos valstybę ir 1669 metų sei
mą, matome J. Basanavičiaus, 
Vaižganto, M. Jankaus ir V. Ku
dirkos nuotraukas, 128-130 pus
lapiuose, kur kalbama apie 
“Aušrą”, matome K. Griniaus, 
E. Simonaičio, E. Galvanausko, 
J. Budrio nuotraukas (pastaroji 
įdėta viename puslapyje su vals
tybės teatro rūmais Kaune). 
“Varpo” puslapį puošia prez. 
A. Smetonos nuotrauka, o V. 
Kudirkos įdėta kitur.

Vidurinės mokyklos (IX-XII 
klasės) mokiniai gal kiek geriau 
supras minėtą pradinės mokyk
los medžiagą. Specialiau jiems, 
atrodo, tiks tokios temos, kaip 
pvz. reikalas mokytis lietuvių 
kalbos (59-60), pavardžių taisy
mas (62). Gal jie, su mokytojo 
pagalba, bandys įkąsti ir sunko
ką Lietuvos laisvinimo ir lais
vės kovotojų skyrelį (141-151). 
Tai ir viskas. Lietuvių Charta, 
be smulkesnių komentarų, 
jiems vargiai bus įveikiama 
(181).

Akademikams lieka didžioji 
knygos dalis, ir tai tik tiems, 
kurie jau iš tėvų gerai lietuviš
kai mokėjo. Visiems kitiems 
“žaliukams”, nedrąsiai kalban
tiems lietuviškai eiline namų 
kalba ir nemokantiems akade
minės mūsų kalbos mandrybių, 
ši knyga lieka už jų kalbinio pa
jėgumo ribų, nebent mokytojas 
kiekvieną pamoką perrašytų 
studentams pritaikytu žodynu ir 
stiliumi. Nedaug čia ką padeda 
ir visuomeninių terminų žody
nas (237-251), parašytas be ang
liškų atitikmenų.

Akademikai, maną lankytis 
Lietuvoje arba turį progos dis
kutuoti politinius klausimus su 
kitataučiais savo gyvenamuose 
kraštuose, neras toje knygoje, 
ko tikėjosi: konkrečių ir akade
miškai pagrįstų politinės orien
tacijos žinių, kurių kaip tik la
bai pageidavo mūsų visuomeni
nės konferencijos.

St. Barzdukas, LIETUVIS SAVO 
TAUTOJE, VALSTYBĖJE, 
BENDRUOMENĖJE. JAV Lietu
vių Bendruomenės švietimo Ta
rybos leidinys. Čikaga 1973 m.

Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams nr. 7 - 8, 1975 

m. liepa-rugpjūtis. Tėvų jėzuitų lei
džiamas mėnesinis žurnalas, 2345 
West 56th St., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

Pasaulio Lietuvis nr. 15/78, 1975 
m. birželis. PLB valdybos biuletenis, 
gaunamas šiuo adresu: 7240 So. Mo
zart St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Čiurlionio paroda 
Los Angeles mieste
Rugpjūčio 18 d. vienoje iš 

svarbesnių Los Angeles galeri
jų — Comara Gallery, 447 La 
Cienega Boulevard, buvo su
rengta Čiurlionio reprodukcijų 
paroda. Joje išstatyti 63 darbai. 
Į parodos atidarymą atėjo per 
250 kviestinių svečių: lietuvių, 
amerikiečių ir užsieniečių. Ma
tėsi gausus jaunimo būrys. Da
lyvavo visa eilė lietuvių meni
ninkų ir kultūrininkų. Atsilan
kė ir keli užsienio spaudos ko
respondentai.

“Kiekvienas šimtmetis nuo 
genijaus gimimo yra ypatingo
dėmesio vertas momentas lai
ko tėkmėje. Mat, jis duoda pro
gą vertinti asmenį ir jo nuveik
tus darbus pilnoje perspektyvo
je, kai nutyla aistros ir pavydas, 
o tikrųjų vertybių grūdai aiš
kiai askiriami nuo laikinio po
puliarumo pelų. Genijus, kurį 
mes minime, yra Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, lietu
vis menininkas, gimęs 1875 me
tais ir miręs 1911, sulaukęs tik 
36 metų amžiaus. Tačiau jo kū
rybinis palikimas yra gausus ir 
vertingas: per 200 muzikinių 
kompozicijų ir per 200 tapybi
nių darbų.” Taip pradėjo savo 
paskaitą komp. Bruno Markai- 
tis, SJ, Comara galerijoje ati
darant Čiurlionio reprodukcijų 
parodą. Jo tema: “Čiurlionis ta
pytojas nustebina kompozito
rių.”

Parodą surengė Etninė Dai
liųjų Menų Draugija, į kurios 
vykdomąjį komitetą įeina Ire
na Tamošaitienė, Giedra Gus
taitė ir Bruno Markaitis. Pa
grindinės parodos iniciatorės 
buvo: I. Tamošaitienė ir G. Gus
taitė, kurioms patvariai talkino: 
Živilė Gimbutaitė, Ramunė Mo
tiejūnaitė, J. T. Rudzevičiūtė, 
Saulius Stančikas, V. Štokas, V. 
J. Tamošaitis ir Rimas Žukas.

Čiurlionio reprodukcijų paro
da buvo gausiai lankoma. Ji bu
vo atidaryta iki rugsėjo 5 d.
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• Yra šeimų be lietuviško laik

raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. Žiburių” administracijai— 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras, vadovaujamas ponios M. Roch ir sol. A. Keblio, atšventęs 25-rių metų 
sukaktį, ruošiasi dalyvauti Kanados lietuvių tautinių šokių ir dainų šventėje Hamiltone š.m. spalio 11-12
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• Ukrainiečių kilmės

• Geras lietuvių bičiulis

• Toronto miesto savivaldybės narys 
(Parkdale apylinkės)

• Daug prisidėjęs prie Lietuvių Namų 
ir "Park Lithuania"

• Pravedė rezoliucijų Toronto miesto 
savivaldybėje Baltijos valstybių 
laisvės reikalu

• Aiškiai pasisakė prieš federacinės 
valdžios parašų po Helsinkio 
konferencijos nutarimais

Rugsėjo 18 balsuokime už
LIBERALŲ PARTIJOS KANDIDATĄ

ED NEGRIDGE f ONTARIO 
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Rinkiminė būstinė: 2487 Bloor St. W., tel. 763-3823

JŪSŲ BALSAS YRA ATSAKYMAS
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MILLIE CACCIA
BRAMPTON
WILLIAM AGNEW
DON MILLS
DONALDA WRIGHT
DOVERCOURT
AGOSTINO VENIER
DOWNSVIEW
MIKE SPENSIERI
EGLINTON
FRANK JUDGE
ETOBICOKE
LEN BRAITHWAITE
HALTON-BURLINGTON
JULIAN REED
HIGH PARK-SWANSEA
ED NEGRIDGE
HUMBER
ALEX MARCHETTI
LAKESHORE
JOHN McPHEE
MISSISSAUGA EAST
IRENE ROBINSON
MISSISSAUGA NORTH
VINCENT ZUCCARO
MISSISSAUGA SOUTH
MICHAEL GARVEY
OAKVILLE
McLEAN ANDERSON
OAKWOOD
RICHARD MEAGHER
ORIOLE
BOB REID
PARKDALE
STAN MAMAK
RIVERDALE
NICK KAPELOS
ST. ANDREW-ST.PATRICK
FRED KAN
ST. DAVID
JUNE ROWLANDS

| RINKIMAI YRA METAS
KELTI ŠIUOS KLAUSIMUS: |

I
- Ar esate patenkintas švietimu,

kurį gauna Jūsų vaikas mokykloje? |

-Jei norite pirkti namą, kiek jis 
kainuos Jums?

- Kur yra darbai bedarbiams ir 
Jūsų jaunimui, baigiančiam 
mokyklą arba universitetą?

-Ar tikrai manote, kad sužeisti 
darbininkai gauna teisingą 

| kompensaciją? || |
- Kokiose sąlygose dirba žmonės 

įmonėse ir statybose?

DAVIS VYRIAUSYBĖ NE TIK NEPAJĖGĖ 
IŠSPRĘSTI TŲ PROBLEMŲ,

bet ir jas dar pablogino.
PAGALVOK, PAGALVOK APIE TAI, ATIDUODAMAS 

SAVO BALSA.
AR MES GALIME TAIP GYVENTI IR TOLIAU?

Atėjo laikas pakeisti ir balsuoti 
už stiprią liberalų vyriausybę!
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M. K. Čiurlionio trilypis kūrinys “žvaigždžių sonata”, vaizduojanti kosminį ir antkosminį pasaulį vaizdais ir muzikiniais atspalviais. I dalis pavadinta Allegro, II— Andante, III—Rex
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Šį rudeni plačiai minimas M. 
K. Čiurlionio gimimo šimtme
tis. Jisai paliko mūsų tautai 
brandžią kūrybą dailėje ir mu
zikoje. Apie M. K. Čiurlionio 
dailę yra išleista įvairiomis kal
bomis keliolika veikalų ir pa
skelbta keli tūkstančiai straips
nių lietuvių ir kitataučių spau
doje. Čiurlionis ir yra pirmasis 
lietuvių dailininkas, įamžinęs 
savo ir mūsų tautos vardą tarp
tautinėje dailės istorijoje.

Biografinės žinios
M. K. Čiurlionio tėvas Kon

stantinas buvo Dzūkijos ūkinin
ko sūnus, kilęs iš Gobinių kai
mo. Jisai mokėsi domininkonų 
vienuolyno mokykloje. Pramo
kęs muzikos, vargonininkavo 
Varėnoje, Ratnyčioje ir Druski
ninkuose iki 1906 m. Motina — 
Ona - Marija - Magdalena Rad- 
manaitė buvo bavaro ateivio 
Radmano duktė. Motinos tėvas 
turėjo palinkimą į dailės dirbi
nių drožinėjimą. Taigi, M. K. 
Čiurlionis paveldėjo iš savo tėvo 
muzikinius gabumus, o iš moti
nos — dailės.

Konstantinas Ciurlibniukas 
buvo pirmagimis sūnus. Jisai sa
vo vaikystę ir dalį jaunystės pra
leido neišpasakytai gražioje Dai
navos šalyje. Iš jo laiškų suži
nome, kad kur tik jis begyveno, 
visada mintys klaidžiojo po nuo
taikingus Nemuno slėnius ir pa
slaptingus Druskininkų apylin
kės pušynus. Dar vaikas būda
mas juose grybaudavo ir uogau
davo, o paaugęs žavėjosi miško 
medžių ošimu ir piešdavo Rai
gardo slėnio vaizdus. Čiurlionis 
labai mėgo dzūkus sodiečius. Su 
įsijautimu klausydavo jų turi
ningų pasakų, senovės legendų, 
melodingų dainų ir žavėjosi jų 
dailės dirbiniais. Pamėgimas tė
viškės apylinkių gamtos ir so
diečių meno glaudžiai atsispin
dėjo ir jo kūriniuose.

Pirmiausia M. K. Čiurlionio 
gabumai pasireiškė muzikoje. 
Būdamas vos penkerių metų, 
skambino pianinu iš klausos, 
o septyniametis pažino gaidas ir 
grojo iš jų. Ypač motina rūpi
nosi, kad Kastukas išsimokslin
tų muzikoje. Druskininkų mies
telyje, Čiurlioniu kaimynystėje, 
kasmet vasarodavo gydytojas ir 
muzikas Markevičius, kuris, 
draugaudamas su Ciurlioniais, 
pastebėjo jaunojo Ciurlioniuko 
muzikinius gabumus. Markevi
čius buvo baigęs Maskvos kon
servatoriją. Jis gerai pažinojo 
Plungės dvarininką kunigaikštį 
Oginskį, turėjusį savo dvare 
berniukams orkestro mokyklą. 
Markevičius ir prikalbino Ciur- 
lionius leisti trylikmetį Kastuką 
į Plungę (1888 m.). M. K. Čiur
lionis, pasimokęs penkerius me
tus orkestro mokykloje, parodė 
daug gabumų muzikoje. Ogins
kis, tai pastebėjęs, pažadėjo jam 
stipendiją į Varšuvos konserva
toriją, į kurią įstojo 1893 m.

M. K. Čiurlionis per šešerius 
metus baigė Varšuvos konser
vatoriją 1899 m. ir įsijungė į 
lenkų sostinės muzikinį gyveni
mą. Konservatorijos studijų lai
kotarpiu M. K.Čiurlionio kūry
binis pasaulis ir mokslinių žinių 
aruodas labai praturtėjo. Lanky
mas žymių muzikų koncertų, da
lyvavimas meno, literatūros, 
muzikos rateliuose, skaitymas 
mokslo veikalų, domėjimasis fi
losofija, matematika, astrono
mija ir kitais mokslais vedė 
Čiurlionį į vispusišką išsilaisvi
nimą. Jisai itin domėjosi religi
ja, mitologija ir aplamai dvasi
niu žmogaus pasauliu.

Baigusiam Varšuvos konser-«. 
vatoriją M. K. Čiurlioniui buvo 
pasiūlyta direktoriaus vieta 
Liublino muzikos njokykloje, 

bet jisai atsisakė, norėdamas at
sidėti vien kūrybai, o pragyve
nimą susidarė iš privatinių mu
zikos pamokų.

Zamoiskis paskelbė konkursą 
1900 m. muzikiniam kūriniui 
parašyti. M. K. Čiurlionis laimė
jo pirmąją premiją už simfoni
nę poemą “Miške”. Paaiškėjus, 
kad autorius ne lenkas, o lietu
vis, premija neišmokėta. Tas 
įvykis labai sukrėtė Čiurlionį.

Tą vasarą (1901 m.) M. K. 
Čiurlionis, atostogaudamas Pa
langoje, susitiko kunigaikštį 
Oginskį, kuris pažadėjo paremti 
jį stipendija į Leipcigo konser
vatoriją. Po vienerių metų stu
dijų Leipcige mirė geradaris 
kunigaikštis Oginskis. Stipendi
ja nutrūko ir tik savo draugo 
Moravskio paramos dėka lai
mingai baigė Leipcigo konser
vatoriją 1902 m. ir grįžo pirma 
į Druskininkus, o paskui į Var
šuvą. Dabar jam siūloma profe
soriaus vieta Varšuvos konser
vatorijoje, bet Čiurlionis pasiū
lymo nepriima ir galutinai ap
sisprendžia pasilikti laisvu me
nininku. Geriausias Čiurlioniu 
šeimos draugas gydytojas Mar
kevičius stebisi M. K. Čiurlionio 
nepraktiškumu, atsisakant pel
ningos vietos, ir nusigręžia nuo 
Čiurlioniu šeimos.

Po daugelio muzikinių studi
jų metų (1888-1902) M. K. Čiur
lionis ir buvo pirmasis lietuvis 
profesijonalus muzikas. Jau ir 
mokykliniais muzikos studijų 
metais jisai buvo sukūręs nema
žai muzikos darbų, bet tik grįžęs 
iš Leipcigo pradėjo brandžiau
sią muzikinės kūrybos laikotar
pį-

Susidomi daile
Maždaug nuo 1901 m. M. K. 

Čiurlionis pradėjo pirmuosius 
žingsnius dailės kūryboje. Jo 
piešimo albumėlyje yra užsili
kusių eskizų, gamtovaizdžių iš 
Druskininkų apylinkių. Taip 
pat mėgino komponuoti fantas
tinius vaizdus. Pagaliau jis ry
žosi visiškai atsidėti dailei ir 
įstojo į Varšuvos Kauziko pieši
mo mokyklą 1904 m., o vėliau 
perėjo į lietuvio Stabrausko 
Varšuvos dailės mokyklą 1905 
m. M. K. Čiurlionį mažai tedo
mino realistinis modelių pieši
mas. Jau mokykloje būdamas 
pasinėrė į fantastinių vaizdų kū
rybą. Mokyklos vedėjas Stab- 
rauskas, gerai suprasdamas M. 
K. Čiurlionį kaip meninių vizi
jų kūrėją, patarė nelankyti mo
kyklos ir atsidėti tik laisvų fan
tastinių paveikslų tapybai. Už 
laisvą kūrybą — fantazijas M. 
K. Čiurlionis mokykloje laimė
jo pirmąsias premijas. Po viene
rių metų studijų jis paliko dai
lės mokyklą.

Sunegalavus M. K. Čiurlionio 
sveikatai, Volmanų šeima pasi
kvietė jį į Kaukazą prie Juodo
sios jūros. Pakeitęs gyvenimo 
sąlygas ir pailsėjęs, jisai greit 
pasveiko ir leidosi kelionėn po 
Kaukazo kalnus. Fantastiniai 
vaizdai papildė ir praturtino M. 
K. Čiurlionio vizijų pasaulį. 
Grįžęs iš Kaukazo, tų pačių Vol
manų remiamas, keliauja į Va
karų Europą, aplanko Dresdeno, 
Prahos, Vienos ir kitų didmies
čių meno galerijas, domėdama
sis pasaulinių garsiųjų dailinin
kų kūriniais.

Pagaliau M. K. Čiurlionis ap
sigyveno Vilniuje ir įsijungė į 
lietuvių kultūrinį gyvenimą. 
Dar Varšuvos laikais (apie 1904 
m.) M. K. Čiurlionis jau buvo 
ten suorganizavęs lietuvių pašal- 
pinės draugijos chorą. Bene tais 
pat metais pajutęs atgimstančios 
lietuvybės pulsą, prikalbina sa
vo tėvus ir visą šeimą atsisakyti 
nuo lenkų kalbos savo namuose 

ir grįžti prie lietuvių. Gyvenda
mas Vilniuje, vadovavo “Rūtos” 
dr-jos chorui, užrašinėjo ir har
monizavo lietuvių liaudies dai
nas, piešė teatrui uždangą, 
iliustravo lietuvių knygas, visur 
panaudodamas liaudies audinių 
ir medžio dirbinių raštus. Uoliai 
mokėsi lietuvių kalbos pas stu
dentę Sofiją Kymantaitę ir vė
liau ją vedė 1909 m.

Dailės parodose
Iki 1906 m. M. K. Čiurlionis 

nors ir kūrė savo fantastines vi
zijas, bet tik Varšuvos mokyk
los parodose jas išstatydavo. Be 
to, pirmieji jo dailės darbai bu
vo nedideli ir daugiau studiji
nio pobūdžio. Tikrasis Čiurlio
nis visoje dailininko kūrėjo švie
soje ir didybėje pasirodė pirmo
joje lietuvių dailės parodoje 
Vilniuje 1907 m., išstatydamas 
keliasdešimt paveikslų — fanta
zijų. Tada pirmą kartą lietuvių 
visuomenė pamatė paslaptingas 
Čiurlionio vizijas. Apie jo pa
veikslus būta įvairiausių kalbų 
ir skirtingų nuomonių. Daugelis 
parodos lankytojų nesuprato 
paveikslų turinio, nebuvo priau
gę įsijausti į tikrąjį meną.

Antrajai lietuvių dailės paro
dai Vilniuje 1908 m. organizuoti 
buvo pakviestas M. K. Čiurlio
nis. Jisai nupiešė parodos pla
katą — tikrą meno kūrinį. Tai 
varpas su Vyčio ženklu. Parašė 
atsišaukimą į lietuvių spaudą, 
kviesdamas parodoje dalyvauti 
ir liaudies menininkus. M. K. 
Čiurlionis liaudies meną laikė 
pirmaeiliu šaltiniu ir pagrindu 
lietuviškajai kūrybai. Atsišauki
me rašo:

Arba vėl: mergelė audžia juostas, 
žiurstus; ir ko gi tenai nėra: beveik 
visos vaivorykštės spalvos, kažin ko
kie ženklai, papuošalai, eglelės, žo
lynai. O kam? Tikrai tam, kad būtų 
gražu. Šitai ir yra liaudies dailė. Ji 
pakyla nejaučiamai iš neišvengiamo 
dvasios reikalo, reikalo pagražinti 
perdaug pilna, liūdną, pilką kasdieni
ni gyvenimą. Pavyzdžius ir paveiks
lus tos dailės turėjome pirmoj lietu
vių parodoj, bet, nelaimei, per ma
žai, kad apturėtume supratimą apie 
visą lietuvių liaudies dailę. O ji turi 
būti mūsų dailės pamatas, iš jos turi 
pakilti savotiškas lietuvių stilius, ji 
yra mūsų pasididžiavimas, nes tas 
gražumas, kurį turi savyj, yra gry
nas, savotiškas ir išimtinai lietuviš
kas. (M. Čurlionis, “Vilniaus Žinios”, 
nr. 25, 1908).

Greta kitų lietuvių dailininkų, 
Čiurlionis išstatė antrojoje Vil
niaus parodoje apie 60 savo dai
lės kūrinių — fantazijų. Į tą pa
rodą buvo atvykusi iš Druskinin
kų visa Čiurlioniu šeima. Paro
dą gausiai lankė Vilniaus lietu
vių visuomenė. Lietuvių dailės 
parodos Vilniuje ir buvo pats 
didžiausias lietuvybės pasireiš
kimas.

Nors M. K. Čiurlionis buvo ir 
labai įsijungęs į lietuvių kultū
rinį gyvenimą, bet Vilniuje jam 
buvo sunkūs metai — bemaž 
neturėjo mokinių privatinėm 
pamokom. Be to, tarp lietuvių 
veikėjų kilo įvairios intrigos. 
Tos priežastys vertė Čiurlionį 
išsikelti iš Vilniaus. Dailininkas 
M. Dobužinskis, susižavėjęs M. 
K. Čiurlionio kūriniais, pakvie
tė jį persikelti į Petrapilį ir įsi
jungti į garsią rusų menininkų 
grupę “Meno pasaulis”, kuria
me M. Dobužinskis buvo veiklus 
narys. Netrukus po Vilniaus pa
rodos Čiurlionis ir apsigyveno 
Petrapilyje. Medžiaginių nepri
teklių spaudžiamas, apsigyveno 
skurdžiame apytamsiame kam
barėlyje, bet neišleido iš rankų 
teptuko. Aplankęs jį Dobužins
kis rado betapant garsiąją “Jū
ros sonatą”.

M. K. Čiurlionis susipažino su 
to laiko rusų dailininkais ir me

no kritikais, kurie žavėjosi jo 
darbais.

Pradžioje 1909 m. M. K. Čiur
lionis vedė rašytoją Sofiją Ky
mantaitę, išsinuomojo Petrapi
lyje šviesų kambarį gyvenimui 
ir dailės studijai. Deja, trūko lė
šų pragyvenimui. Be to, pašlijo 
sveikata nuo persidirbimo, pa
vargimo ir skurdaus gyvenimo. 
Pairo nervai. M. K. Čiurlionis 
grįžo į Druskininkus gydytis ir 
pailsėti. Nesant vilčių greit pa
sveikti, jo draugai išvežė jį į 
Pustelninko sanatoriją prie Var
šuvos. Po kurio laiko jo nervai 
pagerėjo, sveikata sustiprėjo ir 
buvo vilčių, kad visai pasveiks. 
Sanatorijos apylinkėse bevaikš
čiodamas persišaldė ir mirė 
plaučių uždegimu 1911 m. ba
landžio 10 d. Jo kūnas pervežtas 
į Vilnių ir palaidotas Rasų kapi
nėse.

Dailės kūrinių bruožai
Dauguma pasaulinių meninin

kų įžengdavo į dailę per ilgas ir 
gilias gamtos studijas, išmokda
mi akademinio piešinio tapybos 
technikos meistriškumo. M. K. 
Čiurlionis, kaip menininkas, iš
augo ir išsimokslino muzikinio 
pasaulio dvasioje, kur materia
linė gamta neegzistuoja. Muzi
kos garsai, tonai, jų harmonija 
bei kompozicija reiškiasi ab- 
strakcine forma — fantazija. Ir 
M. K. Čiurlionio tapyba yra ban
guojanti, kaip ir muzikos garsai. 
Įvairūs fantastiniai vaizdai, lyg 
į vienas kitą sulieti, peršviečia
mi. Atskiros paveikslo dalys — 
objektai būtų lyg ir realistinių 
pavidalų, bet jie meno kūrinyje 
taip sukomponuoti, kad visumo
je paveiksluose išnyksta gamtos 
realybė ir lieka fantazija — vi
zija. Stebint M. K. Čiurlionio 
paveikslus, atrodo, kad jie yra 
kažkokio kito idealaus bei kos
minio pasaulio vaizdai su daugy
be paslaptingų saulių, keletu 
horizontų, per erdves pravesti 
tiltai, bokštų sostuose sėdi an
gelai, žvaigždės blizga danguje, 
žemėje ir vandenynuose. M. K. 
Čiurlionio paveikslai perkelia 
žiūrovą į užburtą, mistinį pasau
lį, į plačias beribes kosmoso erd
ves. Paveikslų spalvos švelnios, 
lyg ir paslaptingai apšviestos. 
Kaikurie jo paveikslai — fanta
zijos skęsta miglose, kituose vos 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Medžio skulptūra, kurios autorius yra 
dail. Vladas Vildžiūnas, gyvenąs Vilniuje

įžiūrimi kalnų ir miestų silue
tai.

M. K. Čiurlionio paveiksluose 
paslėpta gili prasmė. Jisai, pri
siklausęs senovės lietuvių legen
dų, pasakų, prisiskaitęs roman
tikų, filosofų veikalų, savo kū
riniuose sprendė žmogaus bui
ties ir kosmoso didybės proble
mas. Bemaž kiekvienas jo kūri
nys yra simbolinis, filosofinis, 
giliaprasmis. Jo paveikslai lyg 
ir prirakina žiūrovą, verčia įsi
gilinti į paslėptą mintį — gėrio, 
blogio, amžinybės, ramybės, ko
vos ir t.t. Viena ir ta pati tema 
išsakoma keliuose paveiksluose 
— diptikuose, triptikuose arba 
ir keturių dalių sonatose.

Lietuvos gamta Čiurlionio pa
veiksluose suroinantinta ir mis
tiškai nutapyta. Raigardo slėnio 
vaizdas triptike arba žemaičių 
kapinės tai lyg ir legendų pa
veikslai. M. K. Čiurlionio meilė 
savo krašto gamtai, istorijai, 
liaudies dailei atsispindėjo ir jo 
kūryboje — Dainavos šalies 
gamtovaizdžiuose, Vyčio preliu
dijoj, liaudies ornamentikoje. 
Visa tai įamžinta ne patriotinė
se iliustracijose, bet brandžiuo- 
se meno kūriniuose.

Tapybinis palikimas
Per visą savo dailės kūrybos 

laikotarpį (1904-1909) M. K. 
Čiurlionis yra nupiešęs pieštu
ku, grafika, pastelę, nutapęs 
tempera ir aliejiniais dažais iš 
viso apie 300 paveikslų. Daugu
ma jų yra M. K. Čiurlionio gale
rijoje Kaune. Iš pradžių jisai 
tepdavo pavienius paveikslus, 
paskui serijinius (laidotuvių cik
las, pasaulio sutvėrimas, tvano 
ciklas ir kt.). Vėlesniais laikais 
(1907-1909), be pavienių pa
veikslų — fantazijų, M. K. Čiur
lionis nutapė brandžiausius sa
vo kūrinius — septynias sona
tas: Saulės sonatą (4 dalys), Pa
vasario sonatą (4 dalys), Žalčio 
sonatą (4 dalys), Vasaros sonatą 
(4 dalys), Jūros sonatą (3 dalys), 
Piramidžių sonatą (3 dalys) ir 
žvaigždžių sonatą (2 dalys). La
bai monumentalus darbas Zodi- 
jako ženklai (12 paveikslų). Iš 
didesnių darbų paminėtini: An
gelo preliudija, Auka, Aukuras, 
Juodos saulės pasaka, Vyčio pre
liudija, Demonas, Rojus, Pilies

(Nukelta į 9-tą psl.)

ČIKAGIETĖS SOL. PRAURIMĖS 
RAČIENĖS koncertą rugsėjo 13 d. 
Santa Monica moterų klube rengia 
šio miesto ir Vakarų Los Angeles 
LB apylinkės valdyba. Be tarptauti
nio garso kompozitorių kūrinių, vieš
nia iš Čikagos atliks estų bei latvių 
kompozitorių kūrinius, neužmiršda- 
ma ir šiose vietovėse gyvenančių 
Giedros Gudauskienės, Broniaus 
Budriūno, Onos Metrikienės.

M. K. ČIURLIONIO RIMTOJO 
GIMTADIENIO konkursui skirtų 
fortepijoninių kūrinių, netrumpes- 
nių kaip 15 minučių, laukiama iki 
š.m. rugsėjo 22 d. Konkursą yra pa
skelbusi Amerikos Lietuvių Vargo
nininkų ir Muzikų Sąjunga. Laimė
tojam teks trys mecenato dr. Jono 
P Lenkaičio parūpintos premijos: I 
— $750, II — $500 ir $300. Kūri
niai pasirašomi slapyvardžiu. Auto
riaus vardas, pavardė ir adresas pri
dedami užklijuotame vokelyje. Siun
čiama šiuo adresu: M. K. Čiurlio
nio konkursui, c/o Kultūros Židinys, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

TORONTIETIS SOL. VACLOVAS 
VERIKAITIS vasaros atostogų pro
ga aplankė didžiąsias P. Amerikos 
lietuvių kolonijas. Jo koncertai, ku
rių pelnas skirtas jaunimo kongre
sui, buvo surengti Brazilijos Sao 
Paulo mieste, Urugvajaus sostinėje 
Montevideo ir Argentinos sostinėje 
Buenos Aires. Šiuose koncertuose 
skambėjo St. Šimkaus, K. V. Banai
čio, A. Kačanausko, V. Klovos, K. 
Kavecko, D. Andriulio, J. Taliat - 
Kelpšos, J. Bašinsko, A. Raudonikio 
dainos, papildytos T. P. Tosti ro
mansu “Tavęs nebemyliu" ir A. 
Dvoržako “Namo”. Operinei daliai 
atstovavo arijos iš R. Planquette 
operetės “Kornevilio varpai”, G. 
Verdi operos “Simone Boccanegra”, 
W. A. Mocarto “Figaro vestuvių”. 
Sao Paulyje sol. V. Verikaitis su V. 
Tatarūno vadovaujamu LKB choru 
atliko Ūdrio dainą iš Vytauto Klovos 
operos “Pilėnai”. Jo koncertai buvo 
maloni staigmena tų kolonijų lietu
viams, nes juos retai teaplanko dai
nos bei muzikos atstovai iš S. Ame
rikos. Kelionės išlaidas padengė pats 
sol. V. Verikaitis.

PILYPO RUIGIO LOTYNIŠKO
SIOS STUDIJOS apie lietuvių kal
bą rankraštį po varžytinių Britani
jos Londone įsigijo čikagietis dail. 
Kazys Varnelis su finansine Min
daugo ir Austės Vygantų parama. Si 
studija, rašyta 1708 m. ir dedikuota 
Klaipėdoje gimusiam Dovydui Vil- 
kui-Wilkins, turi 110 rankraštinių 
puslapių. Jos lotyniškam tekste aps
tu lietuviški} patarlių, priežodžių 
lietuvių kalba su greta pateikiamu 
vertimu, lietuviškų žodžių palygini
mų su lotynų, graikų bei kitomis 
kalbomis. Vienintelis šios studijos 
egzempliorius buvo dingęs daugiau 
kaip 250 metų britų bibliotekose. 
Vokiškoji studijos versija “Betrach- 
tung der litauischen Sprache in 
ihrem Ursprunge, Wesen und Eigen- 
schaften” buvo išleista 1745 m. ir 
turėjo tris lietuviškas dainas, kurio
mis grožėjosi Lessingas, Herderis, 
Goethe, Schilleris, Tos dainos — 
“Anksti rytą rytužėlį”, “Aš turėjau 
žirgužėlį”, “Aš atsisakiau savo mo
čiutei”. Lotyniškosios studijos rank
raštyje vietoj dainos “Anksti rytą 
rytužėlį” yra kita daina — “Šelmiai 
lenkai į krygę jojo”. Dail. K. Var
nelis pirmąjį fotografinį šios studi
jos egzempliorių įteiks mūsų seno
sios literatūros žinovui dr. Vincui 
Maciūnui, kitus egzempliorius pa
siųs Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijai Romoje, Vilniaus universi
teto mokslinei bibliotekai ir Lietu
vos Mokslų Akademijai. Senasis 
rankraštis kaip tik buvo surastas ir 
įsigytas jo autoriaus P. Ruigio 300 
metų gimimo sukaktuvėse. Jis yra 
gimęs 1675 m. Mažojoje Lietuvoje.

JEAN BELLEMIN ■ NOEL, profe
soriaujantis Paryžiaus Sorbonos uni
versitete, apgynė doktorato diserta
ciją “O. Milašius — poetas - filoso
fas”. Sis jos darbas, apie 700 psl. tu
rinti knyga, susilaukė augščiausio 
laipsnio įvertinimo — labai gerai.

ČIKAGIETIS DAIL. VYTAUTAS 
O. VIRKAU dalyvavo septintojoje 
tarptautinėje knygženklių parodoje, 
kuri kas dveji metai rengiama Len
kijoje, Malborko (Marienburgo) pi
lyje. Šiemet buvo susilaukta 77-nių 
dalyvių iš 14-kos kraštų. Parodoje 
taipgi dalyvavo ir 13 lietuvių daili
ninkų iš okupuotos Lietuvos. Garbės 
medalius laimėjo kaunietė grafikė 
Gražina Didelytė ir vilnietis tapyto
jas Stasys Eidrigevičius.

PRANCIŠKONU VASARVIETĖ
JE KENNEBUNKPORTE, Maine 
valstijoje, kultūrinių renginių eilę 
papildė montrealietės sol. Ginos 
Čapkauskienės koncertas. Solistė at
liko lietuvių kompozitorių J. Stan
kūno, V. Kuprevičiaus, Br. Jonušo, 
Br. Budriūno dainas, A. Campra, G. 
Sibella, G. Rossini kompozicijas, 
amerikiečių G. Gershwino, R. Frim- 
lio, V. Herberto operečių arijas, ita
lų klasiko L. Arditi koloratūrinį val
są “Bučkis”. Solistei akompanavo 
bostonietis pianistas Saulius Cibas. 
Sol. G. Čapkauskienė ruošiasi ameri
kiečių rengiamam savo rečitaliui, ku
ris lapkričio 30 d. įvyks Niujorke, 
garsiojoje Carnegie Hall salėje. Jos 
akompaniatorium ir šį kartą bus pia
nistas Saulius Cibas. Ji taipgi da
lyvauja Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos sidabrinės sukakties rengi
niuose.

TRADICINIS “MUZIKOS RU
DUO” šiemet bus skirtas M. K. Čiur
lionio šimtosioms gimimo metinėms. 
Jis bus pradėtas rugsėjo 19 d. prie 
M. K. Čiurlionio namelio Druskinin
kuose, o koncertai bus surengti ir 
kitose su mūsų didžiuoju menininku 
susijusiose vietovėse. Koncertų pro
gramose — paties M. K. Čiurlionio 
ir jam skirti kompozitorių V. Bar
kausko, J. Juozapaičio, V. Jurgučio, 
V. Montvilos, L. Povilaičio, S. Vai
niūno bei kitų kompozitorių kūri
niai.

SESTOJOJE SIAURĖS JUROS 
valstybių tapybos, skulptūros ir gra
fikos parodoje, kuri kas dveji metai 
rengiama Rostocke, R. Vokietijoje, 
Lietuvai šiemet atstovavo grafikai 
Stasys Krasauskas su litografijų cik
lu “Vasara” ir Albina Makūnaitė su 
medžio raižiniais “Eglė žalčių kara
lienė". Parodoje dalyvavo 121 dai
lininkas iš abiejų Vokietijų, Lenki
jos, Sovietų Sąjungos, Danijos, Suo
mijos, Norvegijos ir Islandijos.

AMERIKIEČIU RAŠYTOJO JACK 
LONDONO šimtosioms gimimo me
tinėms skirtą trijų serijų filmą 
“Smokas Belju” ("Smoke Bellew”) 
centrinei Maskvos televizijai kuria 
Lietuvos kino studija. Filmo režiso- 
rius yra R. Vabalas, scenarijų para
šęs su P. Morkum, operatorius — 
J. Tomaševičius. dailininkas — A. 
Švažas. Pagrindinį Smoko vaidmenį 
atlieka Maskvos Tagankos teatro ak
torius V. Smechovas, kitus vaidme
nis — lietuviai aktoriai V. Tomkus, 
E. Bajorytė, G. Girdvainis, S. Jukna, 
B. Bratkauskas. Vilniaus paviljonuo
se filmuojamos scenos, susietos su 
aukso jieškotojų trobelėmis ir sa- 
liūnais, o Aliaskos vaizdams atkurti 
bus panaudotas Kolos pusiasalis.

VASAROS KONCERTUS PALAN
GOJE užbaigė IV estradinės muzi
kos festivalis, kuriame dalyvavo 
kompoz. V. Ganelino vadovaujamas 
džiazo trio, Kauno miesto Panemu
nės kultūros namų vokalinis-instru- 
mentinis ansamblis “Versmė” ir jo 
vadovas K. Ignatavičius, Vilniaus 
statybininkų kultūros rūmų estradi
nis orkestras su vadovu M. Tamošiū
nu, Lietuvos televizijos ir radijo 
lengvosios muzikos orkestras, vado
vaujamas A. Končiaus. Lietuviams 
taipgi atstovavo du Vilniaus filhar
monijos vokaliniai-instrumentiniai 
ansambliai — “Nerija” ir “Estradi
nės melodijos”, kurių vadovai yra 
R. Bieliauskas ir J. Tiškus, S. Son- 
deciko diriguojamas Lietuvos kame
rinis orkestras, estrados solistai N. 
Ščiukaitė, O. Valiukevičiūtė ir S. Po
vilaitis. Festivalin taipgi buvo atvy
kusi maskviečių vokalinė - instru
mentinė grupė “Kaleidoskopas”, Lat
vijos filharmonijos vokalinis - instru
mentinis ansamblis “Via Eolika” su 
A. Sotikovu.

VILNIAUS UNIVERSITETAS sa
vo 400 metų sukaktį minės 1976 m. 
Šia proga remontuojami bei restau
ruojami senieji pastatai. Ypatingas 
dėmesys skiriamas buvusiai Šv. Jono 
šventovei P. Skargos kiemo rytinėje 
dalyje. Jos restauravimo projektą 
yra paruošęs architektas R. Jalovec- 
kas. Restauruotojai stengiasi nepa
žeisti kūrinių detalių autentiškumo 
bei istoriškumo, ypač XVIII š. sieni
nėje tapyboje. Paskliautėje atkuria
mi jau tris ar keturis kartus uždažy
ti monumentaliosios tapybos darbai. 
Skulptoriai atnaujina skulptūras, me
džio drožėjai — baldus, metalistai — 
šviestuvus, auksuotojai — baroko iš
raitymus. Vitražus jau atnaujino 
dail. A. Garbausko vadovaujama spe
cialistų grupė. Mažuosius vargonus 
atstatė R. Gučas. Buvusi šv. Jono 
šventovė, perimta Vilniaus universi
teto, taps aktų bei koncertų sale, pa
žangios mokslo minties muzėjum.

DABARTINES LIETUVIU GRA
FIKOS paroda atidaryta Vengrijos 
sostinėje Budapešte. Jos atidaryme 
dalyvavo Vilniaus dailės instituto 
grafikos katedros vedėjas docentas 
J. Galkus. Vengrai turės progą susi
pažinti su daugiau kaip 100 grafikos 
darbų, kuriuos sukūrė 46 dailininkai.

VALMIEROS DRAMOS TEATRE, 
Latvijoje, įvyko rašytojų S. Šaltenio, 
L. Jacinevičiaus ir kompoz. G. Kup
revičiaus dviejų dalių operetės “Ug
nies medžioklė su varovais” prem
jera. Operetę režisavo ir scenografi
ją sukūrė M. Tenisonas. Muzikinį 
spektaklio įrašą atliko Latvijos ir 
Lietuvos televizijos bei radijo or
kestrai, solistai, Latvijos valstybinis 
choras “Avė, sol”.

ROMUALDO LANKAUSKO pro
zos rinkinį “Vienas atviroje jūroje” 
24.000 egz. tiražu išleido “Esti ra- 
mat” leidykla Taline. Rinkinį suda
ro apysakos “Balta, juoda ir mėly
na”, “Klajojantis smėlis” ir 24 no
velės. Vertėjas — M. Lodus.

NAUJOJI VILNIAUS AUTOBUSU 
STOTIS, suprojektuota architekto 
Vytauto Brėdikio, jam laimėjo So
vietų Sąjungos ministerių tarybos 
premiją. Jomis šiemet buvo pagerb
ti 37-nių gražiausių statinių autoriai.

VYTAUTAS LAURUŠAS, Lietu
vos Kompozitorių Sąjungos valdybos 
pirmininkas, jau baigė libreto planą 
savo antrajai operai — “Mindaugas”. 
Pirmoji jo opera — “Paklydę paukš
čiai”, vaizdavusi išeivių gyvenimą, 
turėjo propagandinį pamušalą.

PETRO CVIRKOS romaną “Žemė 
maitintoja", vokiškai pavadintą 
“Mutter Erde”, išleido R. Vokietijos 
leidykla “Aufbau-Verlag”. Knygą 
vertė Irena Breving, įvadą parašė 
Mykolas Sluckis. v. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę 

visada Jums sųžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
^uc?!!?e Sf" Toron,°' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term. indėlius 1 metų 8’/2%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tas 814%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 7’/2% 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
šeštadieniais 9-12 = asmenines 9!4%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 9’/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

F. SENKUS REAL ESTATE
21 Lumbervale Ave. • • Tel. 533-4414

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai 

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

CTCDUAN’C EIIDC 406 Roncesvalles Ave.
dlErnAUd runa telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

raščių leidėjams gerai žinoma 
komunistų akla tarnyba Mask
vai ir jų visiškas nepopuliaru
mas Kanadoje. Visuose ligšioli
niuose rinkimuose komunistų 
kandidatai gaudavo tik po 200 - 
300 balsų iš bendro poros ar tri
jų dešimčių tūkstančių skai
čiaus.

Kanados transporto ministe- 
ris J. Marchand š.m. kovo 2 d. 
Otavoje turėjo automobilio ne
laimę — atsimušė į kitą auto
mobili ir pabėgo iš susidūrimo 
vietos. Teisme jis neprisipažino 
kaltu. Aiškinosi sustojęs maž
daug už 1.000 pėdų, apžiūrėjęs 
menką savo automobilio priekio 
pažeidimą, žvilgterėjęs atgal, 
bet nematęs kito automobilio ir 
padaręs išvadą, kad jis jau yra 
nuvažiavęs. Teismas sugriovė šį 
ministerio pareiškimą, liudinin
ku pasikviesdamas P. Tobaltą, 
kuris po susidūrimo sekė susto
ti net nemėginusį J. Marchan- 
dą, užrašė jo automobilio nume
rį ir perdavė policijai. Teismas 
atėmė iš J. Marchando vairuoto
jo teises vienerių metų laikotar
piui ir paskyrė $200 baudą. Ka
dangi pasitraukimas iš nelaimės 
vietos yrą laikomas kriminali
niu nusikaltimu, transporto mi- 
nisteris J. Marchand pasisiūlė 
premjerui P. E. Trudeau atsi
statydinti. Pastarasis su šia au
ka nesutiko, bet J. Marchandą 
ateityje gali perkelti į lengves
nes pareigas dėl jo sveikatos. 
Bylos metu J. Marchand gulėjo 
vienoje Otavos ligoninėje, kovo
damas su augštu kraujo spaudi
mu. Šiuo metu jis jau yra iš
ėjęs iš ligoninės.

JAV valstybės sekr. H. Kis- 
singej-is spalio 14-15 d.d. lanky
sis Otavoje ir turės pasitarimus 
su užsienio reikalų ministeriu 
A. MacEachenu. Pagrindinėmis 
jų pokalbio temomis bus Kana
dos ir JAV automobilių gamy
bos sutartis, abiejų kraštų ener
gijos ištekliai, Artimųjų Rytų 
problemos. Jungtinės Tautos 
ten dabar turi apie 4.000 karių, 
kurių beveik 1.000 yra kanadie
čiai. Spėjama, kad dėl naujos 
taikos sutarties tarp Izraelio ir 
Egipto Sinajaus pusiasaliui rei
kės apie 500 papildomų karių. 
Šį kartą Kanada savo kontingen
to negali padidinti dėl sekan
čiais metais Montrealyje įvyk
siančios pasaulinės olimpiados, 
kurios tvarka bei saugumu rū
pinsis ne tik policija, bet ir Ka
nados kariuomenė, turinti labai 
ribotą dalinių skaičių. Spalio 15 
d. H. Kissingeris pietaus pas 
premjerą P. E. Trudeau. Anks
tesnėse savo viešnagėse Kana
doje H. Kisingeris kažkodėl 
vengdavo susitikimų su P; E. 
Trudeau. Šį premjerui P. E. 
Trudeau nemalonų faktą buvo 
pastebėjusi ir iškėlusi spauda.

Kanados apsauga šiaurės led-' 
jūrio srityje pasirodė esanti juo
kingai menka. Ją lengvai pažei
dė Lenkijos burlaivis su pagal
biniu varikliu “Gedania”, neti
kėtai atvykęs į Resolute uostą 
Šiaurės-vakarų teritorijoje. Var
šuvos spaudos pranešimu, to 
laivo įgula norėjo pakartoti nor
vego R. Amundseno šio šimtme
čio pradžioje įvykusį praplauki- 
mą sunkiai įveikiama Šiaurės- 
vakarų perėja tarp ledjūrio sa
lų. Oficialus Kanados leidimas 
užsukti Resolute uostan nebuvo 
gautas. RCMP policija įsakė lai
vo įgulai tuojau pat grįžti į tarp
tautinius vandenis. Laivas iš
plaukė iš uosto ir vėl dingo. Da
bar jo jau jieško iš Atlanto pro
vincijų į šiaurę permesti toli
mojo skridimo “Argus” lėktu
vai. Šios akcijos ėmėsi Kanados 
krašto apsaugos ministerija, ku
ri vis dar nėra tikra ar lenkai 
jau yra išplaukę iš teritorinių 
vandenų ir ar jų kelionė netu
rėjo žvalgybinio tikslo.

Įtampą Montrealyje sukėlė 
naujasis Kvebeko įstatymas nr. 
22, užtikrinantis prancūzų kal
bos pirmavimą šioje provincijo-

Lietuviu paviljoną Winnipege atidarant Folkloramos metu. Kalba J. E. Heeney “Carling” bendrovės atstovas. 
Dešinėje — paviljono burmistras J. Grabys ir “Miss Lithuania” M. Jančiukaitė Napoleon Photo Studio

Ateitininkų žinios
Jubilėjinė stovykla pasibaigė. Sto

vykloje buvo daug paskaitų, disku
sijų, simpoziumų. Iškeltos mintys 
turėtų būti lyg veikimo programa 
atskirose draugovėse ir kuopose. 
Mes dažnai mėgstame kalbėti, de
monstruoti savo idealus savųjų tar
pe, bet kai sugrįžtame j kasdieninį 
gyvenimą viską pamirštame.

Federacijos vado dr. P. Kisieliaus 
žodžiais: “Ideologinis atsigaivinimas, 
organizacinis stiprėjimas, organizaci
niai įpareigojimai ir įsipareigojimai, 
išplaukiantys iš ateitininkiškų prin
cipų, buvo šios stovyklos rengėjų 
tikslas. Jubilėjus yra mus įpareigo
jantis uždavinys ateities kūrybinei 
kovai. Šią kovą mes ryžtamės vesti 
trijuose frontuose: 1. religiniame — 
Bažnyčia kovoja už pasaulį; 2. tau
tiniame — mūsų tauta kovoja už 
laisvę; 3. asmeniniame — kovojame 
už savo identitetą. Vadinasi, mes no
rime laimėti pasaulį Kristui, laimėti 
savo tautai laisvę ir laimėti save pa
čius kaip pilną, katalikišką, lietu
višką asmenybę.”

Skautų veikla
a Toronto “Šatrijos” ir “Ramby- 

no” tuntai sveikina Londono Simano 
Daukanto vietininkiją, švenčiančią 
25 metų skautiškos veiklos sukaktį.

• Tėvų komiteto rengiamas tra
dicinis bazaras su šokiais bus lapkrč. 
15 d. Prisikėlimo salėse.

o Rugsėjo 14 d. po 10 v. pamaldų 
skautų būkle šaukiamas “Rambyno” 
tunto vadijos posėdis. Visi tunto va
dovai kviečiami dalyvauti.

• LS Seserijos tuntininkių, vieti
ninkių ir draugininkių suvažiavimas 
šaukiamas rugsėjo 26-27-28 d. Kle- 
velande.

e Romuvos stovykloje j II jūr. 
skaučių patyrimo 1. egzaminus iš
laikė A. Narbutaitė, D. Kuzmaitė, 
R. Bubelytė; III jūr. skaučių 1. eg
zaminus išlaikė ir įžodį davė L. Žu
kauskaitė, R. Trinkaitė, S. Taralai- 
tė; skaučių įžodį davė L. Ropytė, J. 
Daržinskaitė, L. Morkūnaitė, R. Slap- 
šytė, Alma ir Astra Senkutės iš 
Timminso.

• LSS suvažiavimui registruotis 
iki rugsėjo 15 d. C. S.

®Ž,SPORTAS
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBES
bus spalio 11 d. Niujorke. Jos bus 
tarpapygardinės ir individualinės. 
Bus varžomasi vyrų, moterų, jaunių, 
mergaičių B (16 m.), C (14 m.) ir 
D. (12 m.) klasėse. Varžybų progra
ma ir smulkesnė informacija išsiun
tinėtos visiem klubam. Sporto apy
gardos skatinamos organizuoti daly
vius šioms pirmenybėms.

Tikimasi, kad kartu įvyks ir lau
ko teniso pirmenybės. Apie tai klu
bai gaus pranešimus iš ŠALFASS 
lauko teniso vadovo Vyt. Grybausko 
arba centro valdybos.
SPORTAS VISUR

H. Barkauskas, Londono lietuvis, 
po trejų metų pertraukos vėl sėk
mingai pasirodė lengv. atletikoje. 
Londone įvykusiose Ontario prov. 
vasaros žaidynėse jis laimėjo pirmas 
vietas rutulio stūmime 16.12 m ir 
disko metine 45.20 m.

Montrealyje šią vasarą, besiruo
šiant olimpinėms žaidynėrųs, buvo 
surengta įvairių sportinių varžybų. 
Pasaulio jaunių moderniosios pen- 
kiakovos pirmenybėse I vietą laimė
jo jaunas latvis Valdis Putninš. Jis 
atstovavo Sov. Sąjungai ir paskuti
nėje rungtyje 4 taškais pralenkė 
Vengrijos atstovą D. Lajos. V. Put
ninš surinko 5.314 taškų. J moder
nią penkiakovą įeina jojimas, fech
tavimas, šaudymas, plaukymas ir 
“cross-country” bėgimas. Komandi
nėse varžybose I vietą laimėjo Veng
rija, palikdama Sov. Sąjungą II vie
toje; III vieta atiteko JAV.

Stalo teniso žaidėjai neteko vieno 
iškilesnių sportininkų. Po ilgos ko
vos prieš vėžį Toronte mirė Max 
Marinko. Prieš karą Europoje jis bu
vo vienas pajėgiausių žaidėjų. Tuo
met pasaulio pirmenybėse dažnai su
sitikdavo su lietuviais. Atvykęs į Ka
nadą prisimindavo tuos laikus ir mie
lai pasidalindavo įspūdžiais apie 
pažintis su lietuvių stalo tenisinin
kais.

Jis galbūt buvo vienintelis žaidė
jas pasauly, kuriam pasaulio stalo 
teniso pirmenybėse teko atstovauti 
trim valstybėm: savo gimtajai šaliai 
Jugoslavijai, vėliau Čekoslovakijai ir 
Kanadai. Kanadon atvyko prieš 20 
metų ir nuo pat pirmos dienos įsi
jungė j stalo teniso veiklą. Buvo 
daugkartiniu Kanados meisteriu vy
rų vienete, vyrų dvejete ir mišriame 
dvejete kartu su savo žmona latve.

Mūsų stalo tenisininkui P. Gvil
džiui vieneriem metam pavyko nu
traukti jo laimėjimų virtinę ir tapti 
Kanados meisteriu.

M. M., kaip ir J. Nešukaičiui, te
ko keliauti po plačiąją Kanadą ir po
puliarinti stalo tenisą jaunimo tar
pe. Privačiam gyvenime M. M. buvo 
lotynų kalbos mokytojas. Atvykus į 
Kanadą, jam reikėjo 10 metų apval
dyti anglų kalbą. Po to mokytojavo 
Harbord mokykloje.

ŠALASS golfo pirmenybės Kleve- 
lande neįvyko. Beveik ištisą savaitę 
lijo smarkus lietus ir daugumas gol
fo aikštynų buvo uždaryti. Kitais 
metais golfo pirmenybės įvyks Det
roite savaitę prieš Darbo šventės sa
vaitgalį. A. S.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529 i

je. Švietimo vadyba lankyti ang
liškas mokyklas leidžia tik tiem 
imigrantų vaikam, kurie išlaiko 
specialius egzaminus, įrodyda
mi pakankamą šios kalbos mo- 
kėjimą. Rytiniuose Montrealio 
priemiesčiuose iš maždaug 400 
vaikų, daugiausia italų kilmės, 
šiuos egzaminus lengvai išlaikė 
80%, bet švietimo vadyba į ang
liškas mokyklas leido priimti 
tik 70 moksleivių. Dėl tokio nau
jojo įstatymo pažeidimo į Kve
beko augščiausiąjį teismą jau 
kreipėsi Kvebeko protestantiš
kų mokyklų taryba. Montrealio 
švietimo vadyba dabar teisinasi 
padaryta klaida: į angliškąsias 
mokyklas bus leista įstoti 275 
moksleiviams, o likusieji 125 tu
rės lankyti prancūziškąsias.

• Lietuviškoji knyga tebūnie jū
sų namų pažiba

Kas neleidžia savo vaikų į lietu
višką mokyklą, skriaudžia juos 
ir savo tautą

MMM GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE
QUEBEC — BLOOR, atskiras, 7 kambariai per 2 augštus, plius pla
tus ir gilus sklypas, nauja šildymo sistema, pilnai įrengtas rūsys, pri
vatus įvažiavimas; greitai galima užimti; savininkas gyvena Vanku
veryje; įmokėti apie $10.000.
ALHAMBRA GATVE, atskiras 5 butų namas 14 kambarių (5 kam
bariai pirmame augšte savininkui), pajamos už kitus 4 butus — $125 
į savaitę; savininkas ims atgal vieną mortgičių 10%; įmokėti apie 
$30.000.
ALHAMBRA GATVĖ, atskiras, 10 kambarių, pajamų namas, 3 prau
syklos, užbaigtas rūsys, vandeniu šildomas; 9% morgičius; įmokėti 
apie $20.000.
ARTI DUNDAS GATVĖS, atskiras, 6 kambarių medinis namas, labai 
gražiai ir moderniai įrengtas, privatus įvažiavimas; prašoma kaina 
tik $46.900.
PORT CREDIT, ką tik pasiūlytas parduoti gražus, naujas vienaaugš- 
tis, 8 kambariai, elektra šildomas, privatus įvažiavimas, garažas; 
prašoma kaina tik $69.900.
60 MYLIŲ UŽ TORONTO, 100 akrų ūkis, parduodamas gana pigia 
kaina; teirautis pas St. Dargį.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Taupyk ir s k o linkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
816% už 1 m. term. dep.
716% už taupymo s-tas
8Va% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 11

PARAMA
IMA:

9’/2% už asm. paskolas

- 9’/2% už mortgičius 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. Vakaro; 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, 

1 Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P 1A6

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

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

1 1 1 3 Dundas St. W., To| Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 e,‘ NUOLAIDA

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose 

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
977 College St., Toronto 4, Ontario P.ro9 r Qmos, 

visi verslo bei
Telefonas: 533-4363 reklaminiai

lietuviu SAVININKAI spaudiniai

CHOLKHn
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus 5 butų pastatas, 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina j parką; 5 garažai su privačiu įvažiavimu, 
vienaaugščio didumo butai, netoli susisiekimo; apie $40.000 įmokėti, 
atvira skola; retai pasitaikantis pirkinys.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola. 
JANE — BLOOR, apynaujis, gražus dvibutis su užbaigtu butu rūsy, 
gražus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $20.000 įmokėti. 
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių, rupių plytų, atskiras namas, 
kvadratinis planas, vandeniu - alyva šildomas; pilnai užbaigtas rūsys, 
garažai; šeimininkas išvyksta iš Kanados. Skubus pardavimas.
COLLINGWOOD, puikus, vos pusės metų senumo, 6 didelių kamba
rių atskiras mūrinis vienaaugštis; didžiulis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, netoli ežero bei krautuvių, gražus rezidencinis ra
jonas; prašoma kaina $57.900 ir viena atvira skola; nepraleiskite 
geros progos, ypatingai išeinantieji pensijon.
KINGSWAY, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, 2 prau
syklos, pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli 
susisiekimo.

P. K E R B E R I S, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

CANADA TRUST REALTOR
KINGSWAY BRANCH

2962 Bloor St. West Tel. 236-2311
Perkant ar parduodant namus, apartamentus, verslą, 

mielai jums patarnaus —

J. TAMULIONIS Tel. 236-2311
Reikalingi namai pardavimui Namų 239-8201



Didžiųjų...
(Atkelta iš 7-to psl.) 

pasaka, Vytis ir kt. Paskutinis 
didžiausias M. K. Čiurlionio kū
rinys Rex yra tapytas drobėje.

M. K. Čiurlionis daugumą sa
vo paveikslų yra tapęs tempera 
popieriuje ir kartone. Jo pa
veikslai pradėjo blukti ir kelia 
didelio susirūpinimo dėl jų kon
servavimo ir išsilaikymo atei
čiai.

Muzikinis palikimas
Nors M. K. Čiurlionis studija

vo muziką apie 14 metų (1888- 
1902), bet jo kūriniai nėra taip 
gausūs ir brandūs, kaip dailės. 
Pirmieji jo muzikiniai darbai 
buvo lengvo pobūdžio, fantasti
niai, lyriniai, parašyti fortepijo
nui arba pučiamiesiems instru
mentams. Iš didesnių darbų pa
minėtina simfonija “Miške”.

Pirmajame jo muzikinės kū
rybos laikotarpyje Varšuvoje 
reiškėsi lengvo pobūdžio roman
tinė Šopeno įtaka. M. K. Čiurlio
niui grižus iš Leipcigo, jo kūry
ba pasidarė originalesnė. Di
džiausias jo to laikotarpio kūri
nys yra simfonija “Jūra”, para
šytas sonatos forma simfoni
niam orkestrui su vargonais. M. 
K. Čiurlionis yra parašęs nema
žai preliudijų, nokturnų, etiu
dų, fugelių, kanonų.

Jo kūryboje reiškiasi monu
mentalumas, savitas nuotaikų 
perdavimas, minties aiškumas, 
gamtos ilgėjimasis, nesudėtinga 
harmonija ir ritmika. M. K. 
Čiurlionis yra surinkęs, užrašęs 
ir harmonizavęs gana daug lie
tuvių liaudies dainų. Jisai liau
dies dainose išlaikė posminę 
liaudies dainų formą, paprastu
mą.

Apie M. K. Čiurlionio dailės 
ir muzikos kūrybą yra rašę Že
maitė, M. Pečkauskaitė, Tumas - 
Vaižgantas, P. Galaunė, M. Vo
robjovas, J. Čiurlionytė, V. Čiur
lionytė - Karužienė ir kiti.

Lietuvių literatūra prasidėjo 
genialiu poetu klasiku Kristijo
nu Donelaičiu, o dailė bei muzi
ka — Mikalojumi Konstantinu

Moterų komplimentai
— Jos plaukai gražūs, bet, 

žinoma, dažyti.
— Jos namai neblogai atro

do, bet ne mano skoniui.
— Ji yra puiki moteris, bet 

tik pasirodo perdaug gero dary
toja.

— Ji visuomet . atrodo gra
žiai, bet kiek pinigų išleidžia 
drabužiams!

— Ji gražiai sugyvena su sa
vo vyru, bet kas ten gali žinoti.

— Ji buvo suruošus geras 
vaišes, bet buvo perdaug svečių.

— Ji yra populiari mergaitė, 
bet truputį laukiniška.

— Ji jaunai atrodo, bet ne- 
tokia jauna, kaip bando vaiz
duoti.

— Ji puiki moteris, bet blo
ga šeimininkė.

— Ji yra labai maloni, bei 
nieko nesakyk, jei nenori, kad 
kiti sužinotų.

Parinko Pr. Alš.

Čiurlioniu. Jiedu parodo, kad 
lietuvių kūryba turi būti augš- 
to lygio, bet glaudžiai susijusi 
su sava tauta.

Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas!!!
Nei viena bendrovė nesiunčia 

siuntinių taip pigiai, kaip 
Intertrade Express Corp.

Dabar jūsų giminės gaus 
daugiau nei anksčiau 

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir į 
. jūsų giminės su tuo sutiko

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės nusi
pirkti ką tik nori už dalį regu
liarios kainos. Tai lyg kad nu
eitum į krautuvę su $100 ir 
gautum $200 ar $300 vertės 
prekių ar net daugiau.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t.y. j reguliarius rublius augš- 
čiausia verte.

Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.55
ŠI KAINA APIMA VISKĄ — 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fiftli floor 
New York, N.Y. 10010, USA 

Telefonas 982-1530

Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių:

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3574.00

Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
"ŽIGULIS” VAZ 2103 $4096.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3939.00

Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3624.00

“MOSKVIČIUS”408IE $3333.00

Station Wagon 
“MOSKVIČIUS’’426IE $3781,00

Station Wagon 
“MOSKVICIUS”427IE $4057.00

Naujas, pagerintas
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 AE$2600.00

Visos kainos JAV doleriais

Prašykite mūsų specialių biu
letenių su automobilių 

iliustracijomis.
APARTAMENTAI

VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE SUU
335 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

ŽVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviję, Estiją, Ukrainę, Sov. Sęjungę 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti outomobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co. <82 Roncesvalles Ave., 
Toronto 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Europos lietuviškų studijų savaitės dalyviai Italijoje šių metų vasarą
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Čikagos lietuviu, horizonte
^^^^**^****^^^»****^^^*v*. VLADAS RAMOJUS

SKAITYTOJAI PASISAKO
PREZIDENTAS KENNEDY 

PRADĖJO ATOSLŪGĮ
“Tž”1975 m. rugpjūčio 21 d. ve

damajame “Du laureatai” citata iš 
a.a. JAV prezidento J. F. Kennedy 
kalbos, pasakytos 1962 m. Buffalo 
mieste (JAV), gali suklaidinti ne
vieną skaitytoją. Ta citata yra ši: 
“Mes neturime pripažinti nuolatiniu 
sovietinio viešpatavimo Rytų Euro
poje jokiu pareiškimu, jokia dekla
racija, jokia sutartimi ar kuriuo ki
tu panašiu būdu”.

Tai buvo prezidento J. F. Kenne
dy gražbylystė ir tuščiažodžiavimas, 
kurio nesekė jo darbai. Jis buvo 
pirmasis JAV prezidentas, kuris pra
dėjo nepalankią Lietuvai, Latvijai, 
Estijai ir kitiems pavergtiesiems 
kraštams politiką. John F. Kenne
dy pačiomis pirmosiomis savo pre
zidentavimo dienomis nutraukė JAV 
vyriausybės piniginę paramą VLI- 
Kui, jo valstybės sekretoriaus Dean 
Rusk Vasario 16 (1961 m.) pareiški
me jau išvengta žodžių — komuniz
mas ir Lietuvos pavergėjo vardo — 
Sovietų Sąjunga; jo pirmoji Paverg
tų Tautų Savaitės deklaracija (1961 
m. liepos mėnesį) buvo jau bespal
vė, nieko nebepasakanti, nebcminin- 
ti nei komunizmo, nei vergijos nešė
jos Sovietų Sąjungos.

Tai buvo priežastys, dėl kurių lie
tuviai ir kiti baltiečiai pradėjo re
zoliucijų žygį JAV kongrese Pabal
tijo kraštų bylos reikalu. Valstybės 

.Departamentas (JAV užsienio reika
lų ministerija) visomis keturiomis 
priešinosi rezoliucijų žygiui. Vėliau
— prezidento L. B. Johnsono laikais
— valstybės sekretorius Dean Rusk, 
paprašytas Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministerio A. Gromyko, 
bandė sutrukdyti 1966 m. spalio mė
nesį garsiosios H. Con. Res 416 (89th 
Congress) rezoliucijos priėmimą 
JAV kongrese.

Taigi, atoslūgis tarp JAV ir Sovie
tų Sąjungos buvo pradėtas preziden
to John F. Kennedy. Abu jo broliai
— Robert, nužudytas arabo 1968, ir
Teddy — JAV senatoriai, buvo ir 
yra nesukalbami Pabaltijo kraštų 
bylos reikalu. L. Valiukas
Los Angeles, Calif., JAV

DU ATSTOVAI
Ryšium su “TŽ” vedamuoju “Du 

laureatai”'33 - 34 nr. verta atkreipti 
dėmesį į panašios minties komenta
rą britų spaudoje. Britanijos dien
raštis “Daily Telegraph” 1975. VII. 4 
išspausdino pastabas apie dr. H. 
Kissingerį ir A. Solženiciną. Štai jo 
vertimas.

“Solženicinas ir Kissingeris yra 
žymios, simbolinės mūsų šimtmečio 
figūros. Dalykai, kuriuos jiedu sim
bolizuoja, yra visiškai ir amžinai 
skirtingi, būtent, tiesa ir melas. Sol
ženicinas yra didelio talento ir gi
laus nuoširdumo žmogus, išgyvenęs 
bei iškentėjęs šio baisaus šimtmečio 
blogybes baisiausiose formose. Jis 
išliko gyvas, kad būtų tos patirties 
liudytoju. Jis sako, kad JAV ir visas 
Vakarų pasaulis neturėtų daryti ru
sų komunistams nuolaidų, kurios 
tiktai stiprina jų sistemą ir didina 
grėsmę mums. Jis mano, kad mes 
turėtume padėti Rusijos disidentų 
sąjūdžiams ne tik dėlto, kad tai yra 
moraliai teisinga, bet ypač dėlto, 
kad tai yra vienintelė viltis pralauž
ti, nors ir iš lėto, ‘geležinį komuniz
mo kiautą’ bei pagaliau visai nuga
lėti tą grasią sistemą

Kissingeris yra gudrus asmuo, pra
leidęs savo gyvenimą tarptautinėse 
intrigose, gana sėkmingai pasireiš
kęs, — tiki (jei toks žodis čia tinka) 
“atolydžiu”, t.y., praktiškai žiūrint, 
vakariečių nuolaidomis sovietams be 
jokių tikrų nuolaidų iš sovietų pu
sės. “Atolydis”, jei iš viso jis buvo, 
tėra apgaulė. Dėlto nuostabu, kad' 
apdairusis Daktaras tebėra Ameri
kos valstybės sekretoriumi, nežiū
rint kas beatsitiktų, ir kad jis taip 
labai remia tokį atolydį.

Štai praktiška taisyklė: į visa, ką 
dr. Kissingeris daro (arba atrodo, 
kad daro), žiūrėki su įtarimu; visa, 
ką jis sako, supraski atvirkščiai.

Dėlto nenuostabu, kad jis nesido
mi Solženicinu.” V. L

, - •
Pajieškojimai

Petras GronsĮcis, gimęs 1924 m. 
Anykščiuose, dabar gyv. Vokietijoje, 
įieško sesers Viktorijos Gorskytės - 
Baukienės, atv. į Kanadą 1949-50 m. 
ir kitų giminių, gyv. Kanadoje. Se
suo ir kiti giminės ar apie juos ži
nantieji prašomi rašyti BALFui šiuo 
adresu: United Lithuanian Relief 
Fund of America, 2606 West 63rd 
Street, Chicago, Ill. 60629, USA.

Jieškomi: Pilionių (Pilionienė-Sa- 
kalauskaitė, gimusi Raseiniuose) šei
ma, du jų sūnūs — Algirdas ir (jau
nesnis) Kęstutis, 1941-44 m. gyvenę 
Raseiniuose.

Igoris (Gorė) Butėnas, neprikl. 
Lietuvoj buvęs vienintelis Raseinių 
apskr. žemės ūkio tvarkytojo sūnus, 
galbūt likęs Lietuvoje.

Žinantieji apie jų likimą ar gy
venvietę, maloniai prašomi atsiliep
ti: E. Petrauskas, 394 Piccadilly St., 
London, Ont., Canada, N6A 1S7.

GYDYTOJŲ LAIŠKAS
Pasaulio Gydytojų Sąjungos cent

ro valdyba nuoširdžiai dėkoja už 
palankumą gydytojams ir jų aspira
cijoms. Suvažiavimo proga matėme 
“Tėviškės Žiburiuose” keletą straips
nių (š.m. gegužės 15 — VI. Ramo
jaus, liepos 3 — dr. K. Pemkaus ir 
keletą mažesnių aprašymų). Iš savo 
kasos siunčiame kad ir grašius^ 
($25) Jūsų redaguojamam laikraš
čiui paremti. Dėkojame už siuntinė
jimą laikraščio “Medicinos” redak
cijai.

Linkime ir toliau likti vienijančiu, 
pozityviu švyturiu mūsų tremties 
dienų pasimetime.

PLGS centro valdybos (senosios) 
vardu, Dr. K. Pemkus

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškos darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

ŠVENTOVĖSE
Teko būti įvairiose Š. Amerikos 

šventovėse pamaldų metu. Vieni pa
maldų dalyviai sėdi, kiti klūpo, treti 
šnekučiuojasi. Už nugaros girdėti, 
kai dvi kūmutės porina: duktė išvy
ko ant “vakeišeno”, “boysas” išvažia
vo su Gintaru šokti ir t.t. Ir taip kas 
sekmadienį. Dabar katalikų pamal
dos tokios trumpos, o ir tai negali ra
miai susikuapti.

Senas “TŽ” skaitytojas

ŠYPSENOS
Alkoholis

Blaivybės apaštalas aiškina, 
kokią pražūtingą žalą žmonijoje 
plečia alkoholis. Iš salės atsilie
pia klausovų:

— Pilnai su tuo sutinku, nes 
aš girtas prisipažinau meilėje ir 
po to turėjau vesti.

Storulis
Žmona bara vyrą:
— Nevalgyk tiek daug — kas

dien storėji! Reikia pagaliau im
tis priemonių!

— Būtinai. Rytoj nusipirksiu 
naują kostiumą.

Skirtumas
— Kuo skiriasi australiečių 

darbininkas nuo sovietinio dar
bininko?

— Australijos darbininkas 
snaudžia darbe ir ant dolerių, o 
sovietinis — politiniuose susi
rinkimuose. Parinko Pr. Alš.

Delhi, Ontario
BUVUSI LIETUVOS OPEROS 

SOLISTĖ E. Kardelienė lankėsi mū
sų apylinkėje, šv. Kazimiero para
pijos salėje jai buvo surengtas pri
ėmimas, kur ir viešnia tarė žodį. 
Daugelis ūkininkų pakvietė ją į savo 
namus, rodė savo ūkius, aiškino apie 
tabako auginimą ir vietinę lietuvių 
veiklą. Platesnis pobūvis buvo su- 
rentgas pas p.p. Garnelius. Viešnia 
visiems paliko labai malonų įspūdį 
žmogaus, kuris gyvena ne praeitimi, 
o dabartimi ir jos rūpesčiais. V. J.

A.a. ANTANO MAŽEIKOS atmini
mui, vietoje gėlių, “Tėviškės Žibu
riams” aukojo po $5: A. Kairys, D. 
Naginskas, N. Racevičienė, O. D. 
Šiurnai, B. V. Vytai, M. P. Žilvičiai.

B. V.
Red. prierašas. Leidėjai reiškia 

nuoširdžią padėką už paramą spau
dai.

Ottawa, Ontario
PRIEŠVESTUVINIS POBŪVIS.

Rugpjūčio 20 d. dipl. agronomės A. 
Tamulevičiūtės bute įvyko Otavos 
lietuvių moterų pobūvis. Jo dalyvės 
pagerbė pasiruošusią tekėti Dalią 
Priščepionkaitę, įteikdamos jai 
priešvestuvinių dovanų.

Dalia 1972 m. baigė Otavoje Carle
ton universitetą sociologijos baka- 
laurės laipsniu. Dabar ji dirba “Ca
nadian Union of Postal Workers” 
įstaigoje, o vakarais dėsto anglų 
kalbą “Board of Education English 
Second Language” kursuose.

Būdama studente, Dalia uoliai da
lyvavo Lietuvių Bendruomenės gy
venime, šoko tautinius šokius bei 
talkino bendruomenės ir šeštadieni-

SULĖKĖ JĖZUITŲ 
AUKLĖTINIAI

1924 m. Kaune lietuviai jėzuitai 
atidarė gimnaziją. Pradžioje buvo 30 
mokinių, o 1934 m. — 450. Gimna
zija gyvavo iki pirmosios sovietų 
okupacijos ir gyvenimui paruošė 
daug vyrų. Praėjus gimnazijos 50 m. 
sukakčiai, jos auklėtiniai laisvaja
me pasaulyje, nors ir pavėluotai, 
nutarė sulėkti į Čikagą ir gimnazijos 
sukaktį deramai atžymėti. Iniciaty
vos ėmėsi Čikagoje gyvenantieji tos 
gimnazijos auklėtiniai, sudarę spe
cialų komitetą: pirm. akt. Z. Molie- 
jus, nariai: V. Numgaudas, akt. K. 
Oželis, žurn. A. Pužauskas, P. Klei- 
notas, SJ, dail. A. Kurauskas, A. 
Traška, G. Vakaris, dr. A. Valiūnas 
ir inž. A. Vengris. Suvažiavimas ir 
gimnazijos 50 m. sukakties minėji
mas įvyko rugpjūčio 30-31 d.d. Jau
nimo Centre, o banketas Lieponių 
sodyboje.

IŠKILI PROGRAMA
Rugpjūčio 30 ištisą dienelę kaip 

iš kibiro pylė lietus. Vakare didžio
joje Jaunimo Centro salėje, kur įvy
ko jėzuitų gimnazijos 50 m. sukak
ties minėjimas, matėsi apie 200 rink
tinės publikos. Daugiausia mažai 
matyti veidai, nes tai suvažiavę Kau
no jėzuitų gimnazijos auklėtiniai iš 
įvairių vietovių, jų tarpe ir iš Ka
nados (dr. Valadka ir kt.) Buvo 
matyti šie jėzuitų gimnazijos auklė
tiniai: VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas, 
muzikai A. Kačanauskas, Alg. Šim
kus, aktoriai V. Žukauskas, Z. Mo
tiejus, K. Oželis, rašytojas C. Grin- 
cevičius, dailininkas A. Kurauskas, 
žurnalistai Vyt. Meškauskas, A. Pu
žauskas, daug gydytojų, inžinierių ir 
kitų profesijų atstovų. Akademiją 
pradėjo rengėjų k-jos pirm. Z. Mo- 
liejus, į garbės prezidiumą pakvies
damas Lietuvos gen. konsolę J. 
Daužvardienę, VLIKo pirm. dr. K. 
Valiūną, lietuvių jėzuitų atstovus — 
kun. J. Borevičių, kun. J. Kidyką ir 
kun. J. Raibužį.

Visiems sugiedojus Lietuvos him
ną, akademinę dalį pravedė akt. K. 
Oželis. Įdomiais prisiminimais apie 
Kauno jėzuitų gimnaziją išpintas 
kalbas pasakė lietuvių jėzuitų vardu 
kun. J. Borevičius, buv. gimnazijos 
auklėtinių vardu A. Statkus ir buv. 
mokytojų vardu kun. J. Raibužis, 
žodžiu sveikino Lietuvos gen. kon
sule J. Daužvardienė ir VLIKo pirm, 
dr. K. Valiūnas. Konsule prašė ga
biuosius jėzuitų gimnazijos auklėti
nius skleisti vieningos lietuvių veik
los mintį, o VLIKo pirmininkas pa
stebėjo, kad jėzuitų gimnazijos auk
lėtinių įnašas kovoje prieš komuniz
mą jau rodo rezultatus, šalia kitų 
jėzuitų gimnazijos auklėtinių buvo 
paminėtas ir vysk. V. Sladkevičius, 
laikomas namų arešte okup. Lietu
voje. Baigiantis akademinei daliai, 
V. Numgaudas ir A. Vengris visų 
buv. jėzuitų gimnazijos auklėtinių 
vardu liet, jėzuitų Čikagoje vyres
niajam kun. J. Borevičiui Įteikė do
vaną — kieliką ir pateną, kad jėzui
tai Mišių aukoje prisimintų ir buvu
sius jų gimnazijos auklėtinius. Po 
akademinės dalies sol. D. Slankai-

Švara
— Maryte, kodėl toks nešva

rus peilis? — klausia mama 
dukrelę.

— Negali būti, juk aš juo ką 
tik muilą pjoviau ...

• Tuščias pilvas už akmenis 
sunkesnis. (“Critic”)

tytė, akompanuojama muz. A. Vasal- 
čio, atliko puikų, augšto lygio dainų 
ir arijų koncertą, apvainikavusi aka
demiją meniniu vainiku. Po akade
mijos ir koncerto beveik visi minėji
mo dalyviai susirinko į Jaunimo 
Centro kavinę, kur prie užkandžių 
ir šampano vyko nuoširdūs pokal
biai ir senų pažinčių atnaujinimas.

Suvažiavimo proga išleistas spe
cialus “Mūsų Žinių” numeris, skir
tas Kauno jėzuitų gimnazijai. Spe
cialų numerį suredagavo prityręs 
red. A. Pužauskas, sudėjęs ir visą 
eilę istorinių nuotraukų.

Buvo gauta daug sveikinimų iš ki
tur, jų tarpe ir kun. K. Fulsto, SJ, iš 
Vokietijos. Daug kas suvažiavime ir 
minėjime pasigedo kun. J. Kubi
liaus, kun. Br. Markaičio, jėzuitų 
provincijolo kun. G. Kijausko, o 
taip pat ir visos eilės buvusių mo
kytojų. Vienas jų, L Kazlauskas, su
važiavimą ne tik kad pasveikino 
raštu, bet ir atsiuntė $50 auką. Iš 
buv. mokytojų akademijos metu te
ko susitikti žinomą sporto veteraną 
A. Tamulyną.

Sekmadienį suvažiavimas ir minė
jimas buvo tęsiami Mišiomis jėzuitų 
koplyčioje, vainiko padėjimu prie 
žuvusiems už Lietuvos laisve pa
minklo ir banketu Lieponių dvare, 
kur linksmą programą atliko jėzuitų 
gimnazijos auklėtinis akt. V. Žukaus
kas iš Niujorko.

Aplamai, suvažiavimas buvo ge
rai suplanuotas ir deramo lygio. 
Įspūdingos akimirkos buvo akademi
jos metu, kai sol. D. Stankaitytei už
baigus koncertinę dalį, visi susirinkę 
drauge su soliste, muz. A. Vasaičiui 
akompanuojant, sudainavo dainą 
“Lietuva brangi”.

DAR DĖL HELSINKIO
ALTos informaciniame biuleteny

je rašoma: “Pirm. dr. K. Bobelis 
atkreipia dėmesį į tai, kad neturime 
pasimesti po Helsinkio konferenci
jos. Nors toje konferencijoje pri
imtas įsipareigojimas ir už geležinės 
uždangos pagerbti žmogaus teises, 
bet iš kitos pusės okupantui stipri
namos viltys išlaikyti dabartines sie
nas. Tačiau Helsinkio konferencija 
nepripažino Lietuvos inkorporavimo, 
ko taip siekė okupantas . . .” Ar tik
rai Helsinkio konferencija išimtinai 
nepripažino Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos inkorporavimo, tai klausimas, 
kurį iškėliau VLIKo pirm. dr. K. 
Valiūnui Čikagoje jėzuitų gimnazi
jos suvažiavimo vaišėse. Jis pabrėžė, 
jog faktai vieną dieną išryškės. Jis 
turįs pilną prezidento kalbos tekstą, 
kurį reikia išversti į lietuvių kalbą 
ir tada komentuoti. Kodėl preziden
tas, prieš išvykdamas į Helsinkį, 
pasikvietė pavergtų R. Europos tau
tų atstovus? Dr. K. Valiūno many
mu, tai buvo kompensacija už Sol
ženiciną. Atsisakęs dalyvauti banke
te Nobelio laureatui ir didžiajam 
kovotojui už pavergtųjų laisvę rašyt. 
A. Solženicinu! pagerbti, prezidentas 
susilaukė daug kritikos. Tokiai situ
acijai susidarius, pasikvietė mažumų 
atstovus. Pasak ALTos pirm', dr. K. 
Bobelio, kuris pats dalyvavo prezi
dento priėmime, po prez. Roosevelto 
dar nebuvo tokių stiprių ir reikš
mingų žodžių Pabaltijo valstybių 
okupacijos nepripažinimo reikalu, 
kokius pasakė prez. Fordas Baltuo
siuose Rūmuose prieš išvykdamas į 
Helsinkį.

Duok Deive, kad taip būtų. Tuo 
tarpu didelė dalis amerikiečių spau
dos žmonių, o taip pat ir gyvoji lie
tuvių bei kitų pavergtų tautų visuo
menė kitaip galvoja.

743-0100
FRANK BARAUSKAS, F R I.

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED), Realtor

Dresh er- Ba r a iiskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

---------  --------------- : ■ -  nės mokyklos parengimuose. Dalyvė

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W., 

Toronto, Ontario 
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TORONTO" M MONTREAL
Anapilio žinios
Telefonas: 277-1270

— Sį sekmadienį po 11 v. pamal
dų Anapilio salėje bus išstatyti nau
josios Lietuvos Kankinki šventovės 
planai. Kviečiame visus, besidomin
čius naujosios šventovės projektu, 
atsilankyti ir susipažinti su juo. Šią 
savaitę įvyko pasitarimas parapijos 
vadovybės su architektu ir inžinie
riais dėl galutinio pasiruošimo šven
tovės statybai.

— Pamaldos Wasagoje šį sekma
dienį bus 11 v. Kaip ilgai sekmadie
niais rudens metu Wasagoje pamal
dos bus laikomos, priklausys nuo 
lankytojų skaičiaus. Apie tai bus in
formuojama parapijos žiniose.

— Rugsėjo 9 d. iš šios parapijos 
palaidota a.a. Ona Eidukaitienė. Ve
lionės vyrui, dukrai ir jos šeimai 
nuoširdi užuojauta.

— šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a.a. Petras Galskis ir a.a. 
Ona Eidukaitienė iš Toronto, a. a. 
Antanas Keršys ir Ona Laugalienė. 
iš Hamiltono. Mirusiųjų artimie
siems gili užuojauta.

— Pakvietimai į M. K. Čiurlionio 
minėjimą ir Klevelando ansamblio 
koncertą platinami Anapilio salėje 
ši sekmadienį po pamaldų.

— Greitu laiku bus liejami pama
tai lietuvių kapinėse naujiems pa
minklams.

— Pamaldos: šį ketvirtadienį 8 
v.r. už a.a. Joną Ratkų; sekmadienį 
Anapilyje: 10 v. už a.a. Veroniką 
Jurienę, 11 v. už a.a. Antaną Ci- 
rūną; Wasagoje 11 v. — Aleksandro 
Manso intencija.

— Pakrikštyta: Danutė Ona Ba- 
liūnaitė.
Lietuvių Evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios 
— Penktadienį, 6.30 v.v., pirmoji 

konfirmandų pamoka šventovėje.
— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamal

dos bei sekmadienio mokykla.
— Rugsėjo 21, sekmadienį, po 9.30 

v.r. pamaldų įvyks konfirmandų pa
gerbimas bei pietūs Lietuvių Na
muose.

— Rinkimai — rugsėjo 28, sekma
dienį, po bendrų 11 v. r. pamaldų. 
Apie 12 v. bus antri kunigo Algi
manto Žilinsko rinkimai. Dar du 
sekmadieniai liko iki 28 d. įstoti į 
parapiją. Jau gausus būrys padidino 
parapijiečių eiles. Dar didesnis skai
čius neabejotinai garantuotų laimė
jimą. Kiekvienas krikštytas lietuvis 
gali įstoti aplankydamas nors vienas 
pamaldas prieš rinkimus bei auko
damas vokelyje kuklią auką. Tuo bū
du jis tampa kvalifikuotu balsuo
jančiu nariu. Informacijų malonėki
te teirautis pas kun. Žilinską tel. 
277-2148. Kiekvienas balsas svarbus. 
Šiuo metu mūsų problema yra ne 
finansinė, bet konstitucinė. Reikia 
aiškios dviejų trečdalio daugumos 
laimėti. \

— A. a.'Endriaus Buntino prisi
minimui lietuvių parapijos reika
lams buvo suaukota $140 vietoj gė
lių.

Toronto gimnazijose, kurių 
yra 31, šiemet mokosi 34.500 
mokinių. Kaikuriose gimnazijo
se yra įvesti specialūs kursai, 
kuriuose dėstoma 19 kalbų. 
Šiais metais pradedamos dėstyti 
penkios naujos kalbos, būtent, 
estų, gėlų (gaelic), japonų, lat
vių ir dabarties graikų. Pernai 
buvo pradėtos dėstyti šios kal
bos: kiniečių (mandarinų ir kan- 
toniečių), hebrajų, lietuvių ir 
portugalų. Užskaitos duodamos 
už visas minėtas kalbas, išsky
rus estų, gėlų ir japonų. Lietu
vių kalba dėstoma West Park 
Secondary School (Bloor - Dun
das St.).
NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Ave., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel.
533- 8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N. A,

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo- 
nu 535-4329.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

JIESKOMAS trijų kambarių ir vir
tuvės be baldų butas pensininkų po
rai. Pageidautina High Park rajone. 
Skambinti tel. 499-1092 Toronte.

LIETUVIS ATLIEKA visus namų 
dažymo darbus iš lauko. Telefonas 
535-2581. Skambinti po 5 v.p.p. ir 
klausti Joe.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel.
534- 5615.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 7 62-42 5 2 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname rugsėjo 6 d. pami

nėjusius savo vedybų 25 metų sukak
tį: Albiną ir Mortą Radžiūnus, Joną 
ir Jadvygą Ignatavičius, Laimutį ir 
Justiną Dūdas.

— Rugsėjo 4 d. iš mūsų švento
vės palaidotas ankstyvesnės imigra
cijos lietuvis Petras Vytautas Gals
kis; jo žmonai Jadvygai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

— Pakrikštytas Petro ir Marytės 
Kudreikių sūnus Morkus.

— Susituokė Ramūnas Barakaus- 
kas ir Elena Krikščiūnaitė.

— Santuokai rengiasi Petras Paš
kevičius ir Marlene J. Harley.

— Parapijos choras pradės atei
nantį sekmadienį giedoti per 11.30 
v. Mišias. Repeticijos vyksta ketvir
tadieniais 7.30 v.v.

— Ateinantį sekmadienį pradės 
veikti parapijos knygynas, kioskas ir 
kafeterija su šiltais valgiais.

— Šventovės atnaujinimo darbams 
jau suaukota $30.533,92. Dar šį mė
nesį bus pradėti vėsįnimo ir vėdini
mo įvedimo darbai. Taip pat bus tai
somos lubos, įvedant geresnį apšvie
timą, garsiakalbius ir kt. Dėkojame 
visiems jau prisidėjusiems prie šio 
vajaus ir labai prašome visus prisi
dėti.

— Mišios šeštadienį, 8 v. — už Bar
borą ir Vincentą Treigius, užpr. S. 
Treigio; 8.30 v. —už Antaną Cibir- 
ką, užpr. St. M. Jokubauskų; 9 v. — 
už Joną Tonkūną, užpr. J. Prišo; 9.20 
v. — už Antaną Rądomskį, užpr. duk
terų; 11 v. — už Stasę Basienę (me
tinės), užpr. Pr. Basčio; sekmadienį, 
8 v. — už Antaną Sapijonį, užpr. E. 
G. Kuchalskių; 9 v. — už Vladą Gied- 
riką, užpr. pranciškonų; 10 v. — už 
Luką Gatavecką, užpr. Pr. Jonušo; 
11.30 v. — už Veroniką Jurienę, 
užpr. K. Dulevičiaus; 7 v.v. — už 
Teresę Niaurienę, užpr. draugų.

Lietuvių Namų žinios
— Matyt, dėl išvykos į Midlands 

praėjusio sekmadienio popietėje LN 
dalyvavo mažesnis lietuvių skaičius 
— 184 asmenys. Mažiau dalyvavo 
ir iš toliau atvykusių. Svečių knygo
je pasirašė T. Radvilienė iš Čika
gos, Leon Kilius iš Kalifornijos, Re
gina ir Waldemar Chmieliauskai iš 
Brazilijos, Genovaitė ir H. Bitėnai iš 
New Jersey, B. ir B. Januškos iš 
Windsoro.

— LN Moterų Būrelis gavo iš 
Agotos Pranckūnicnės, gyv. Sudbu
ry, gražaus darbo dovaną — grybų 
kelmą, už kurį labai dėkoja.

— Spalio 25 ir 26 d.d. LN Ge
dimino pilies menėje įvyks dail. Vik
toro Petravičiaus ir Irenos Šimkie
nės meno darbų paroda. Ją organi
zuoja LN Moterų Būrelis. Pastara
sis valdybos posėdyje paskyrė $30 
Tautos Fondui.

— “Atžalynas” po atostogų vėl 
pradėjo darbą. Praėjusį sekmadie
nį atliko pirmą poatostoginę repeti
ciją visos “Atžalyno” grupės. Jos 
ruošiasi Lietuvių Dienoms Hamilto
ne. Kelionių ir einamoms išlaidoms 
padengti “Atžalynas” ruošia loteri
ją. Leidimas gautas ir bilietai plati
nami. Bilietų traukimas įvyks lap
kričio 30 d. LN. Bilietų traukimo 
vakarą “Atžalynas” numato atlikti ir 
meninę programą.

— LN bibliotekai paaukojo po 12 
knygų Povilas štuopis ir Genė Bilkš- 
tienė. LN biblioteka jiems dėkoja.

— Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubas poatostoginį sezoną jau pra
dėjo: kas ketvirtadienį 1 v.p.p. — 9 
v.v. vyksta narių ir jų svečių pobū
viai, sekmadieniais — nuo 1 v.p.p. 
iki 6 v.v. su kavute, arbata ir už
kandžiais

— Praėjusią savaitę LN nario 
įnašus sumokėjo Len Kilius iš Col
lingwood ir George Dagys po $100, 
Augustinas Gricius $25, F. B. Ro- 
zevičius $10.

D. ir H. Martinkus Silvijos 
Martinkutės vestuvių proga 
lankėsi Toronte. Neseniai jie 
yra nupirkę vasarvietę “Baltic 
Village” prie Ozarks ežero (Rt. 1 
326 D Sunrise Beach, Mo. 
65079, USA.). Jie ypač mielai 
priima, lietuvius, tik reikia pra
nešti iš anksto, nes laikomasi 
rezervacijų sistemos. Jų telefo
nas: 1-314-374-5127. Vasarvie
tės savininkai yra “TŽ” skaity
tojai.

REIKALINGA MOTERIS nuolatinei 
priežiūrai sveiko, bet dėl senatvės 
nusilpusio vyriškio. Mėnesinis atly
ginimas — $500.00. Erdvus, privatus 
kambarys su prausykla ir spalvota te
levizija. Kreiptis: A. Nasvytis, 10823 
Magnolia Dr., Cleveland, Ohio 44106, 
USA, arba skambinti “collect” tel. 
216-721-4181.

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
Rezidenciniai — komerciniai — investaeijos — mortgičiai 

įkainojimas — namų drauda

A. (BLUE) BLIUDŽIUS
Telefonai: 534-9246 namų 537-2291

MIKALOJAUS K. ČIURLIONIO 100 METU 
gimimo sukakties 

minėjimas - KONCERTAS
rugsėjo 27, šeštadienį, ANAPILIO salėje 

PROGRAMOJE------------------------------------------------------------------------------------------ --------------
1. Dail. Telesforo Valiaus žodis, paįvairintas skaidrėmis iš Čiurlionio kūrybos
2. Klevelando Čiurlionio ansamblio, vad. A. O. Mikulskių, koncertas: choras, 

kanklės, tautiniai šokiai. 3. Pobūvis, grojant Toronto estų orkestrui.

• Pradžia 7 v.v. Vietos prie numeruotų stalų. Įėjimas suaugusiom $5, studentam, moksleiviam ir 
pensininkam $3. Bilietai gaunami parapijose po pamaldų ir lietuvių bankeliuose.

Rengėjai: KLB Toronto apylinkės valdyba ir Anapilis

Toronto Maironio mokykla 
mokslo metus pradės šį šešta
dieni, rugsėjo 13 d., 9 v.r., Šv. 
Vincento mokyklos patalpose 
(Westminster ir Roncesvalles). 
Tėvai maloniai prašomi visus 
pernykščius mokinius atsiųsti į 
mokyklą. Taip pat bus regist
ruojami ir nauji mokiniai: į pir
mąjį skyrių priimami nuo 6 me
tų, o į parengiamąjį — nuo 4 
m. Kviečiami mokyklą lankyti 
ir tie vaikai, kurie silpnai kalba 
ar visai nekalba lietuviškai.

Toronto lietuvių filatelistų ir 
numizmatikų draugijos susirin
kimas šaukiamas Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje rugsėjo 
14, sekmadienį, 3 v.p.p. Kvie
čiami dalyvauti ir ta sritimi be
sidomintieji. Valdyba

Visuotinis Lietuvių Namų 
Moterų Būrelio susirinkimas — 
rugsėjo 16, antradienį, 7.30 v.v., 
Gedimino pilies menėje. Būre
lio narės bei ponios, norinčios 
įsijungti į Būrelio veiklą, malo
niai kviečiamos atsilankyti.

Augštesniųjų Lituanistinių 
Kursų pamokos prasidės rug
sėjo 23, antradienį, 6.45 v. v., 
Toronto West Secondary School 
(Bloor - Dundas St.). Oficiali re
gistracija mokykloje, kur kiek
vienas turi pats dalyvauti, bus 
rugsėjo 22, pirmadienį, nuo 6 
v.v. Studentai prašomi su savim 
turėti “Evening School Permis
sion” blanką, gaunamą savo 
gimnazijose. Veiks XI, XII ir 
XIII klasės su oficialiai pripa
žįstamomis kalbos užskaitomis. 
Jei susidarys pakankamas skai
čius, bus atidaryta atskira pra
dedančiųjų klasė lietuviškai ne
mokantiems (į šią klasę priima- 
mimi ir suaugę).

Yra labai svarbu iš anksto ži
noti studentų skaičių, todėl pra
šome visus norinčius studijuo
ti nedelsiant užsiregistruoti 
pas V. Tasecką tel. 535-6659. 
Tai liečia ir pernai kursus lan
kiusius. Jei kas turite pažįsta
mų lietuvių, jau lietuviškai ne
kalbančių, ar svetimtaučių, no
rinčių lietuviškai išmokti, pra
šome paraginti juos įsijungti į 
pradedančiųjų klasę. Vedėjas

Čiurlionio ansamblio koncer
tas — rugsėjo 27 d. Anapilyje. 
Pakvietimai gaunami šį sekma
dienį lietuviškose parapijose. Iš 
provincijos bilietus bei staliu
kus galima užsisakyti per apy
linkės valdybos pirm. V. Biretą 
tel. 261-4312 Toronte.

“Varpo” choras po vasaros 
atostogų pradėjo naujo sezono 
darbą, šiuo metu intensyviai 
ruošiasi Kanados lietuvių dainų 
ir tautinių šokių šventei. Taip 
pat jis yra pakviestas koncer
tui Klevelande. Repeticijos da
romos L. Namuose: pirmadie
niais moterims, antradieniais 
vyrams 7.30 v.v. Choro valdyba 
maloniai kviečia visus choristus 
ir choristes lankyti repeticijas.

A. a. Ona Eidukaitienė, 65 
metų amžiaus, po ilgos ir sun
kios ligos, slaugoma namuose 
vyro Prano, mirė rugsėjo 6 d. 
Velionė buvo pašarvota Turner 
ir Porter laidotuvių namuose. 
Palaidota iš Lietuvos Kankinių 
parapijos šv. Jono lietuvių ka
pinėse. Velionė buvo kilusi nuo 
Zarasų. Aktyvi katalikių mote
rų draugijos narė. Paliko vyrą 
ir dukrą.

A. ir J. Telšinskai iš Floridos 
buvo atvykę į Torontą dalyvau
ti a.a. brolio Stasio laidotuvėse. 
Ta proga jie aplankė “TŽ” ir 
paliko auką $12.50.

IŠRINKITE YURI SHYMKO
High Park - Swansea apylinkėje

Yuri Shymko, lietuvių bičiulis, kandidatuoja į Ontario 
parlamentą rugsėjo 18 d. High Park — Swansea rinkiminėje 
apylinkėje kaip pažangiųjų konservatorių partijos kandidatas. 
Toje pačioje apylinkėje jis kandidatavo prieš socialistų kan
didatą dr. Shulmaną, liberalų kandidatę p-lę švėgždaitę ir 
surinko 9,227 balsus. Jis yra 34 m. amžiaus, ukrainiečių kil
mės, gimnazijos mokytojas, plačiai pasireiškęs visuomeninėje 
veikloje, ypač etninių grupių eilėse. Yra perėjęs išvietintų 
asmenų stovyklas, studijavęs katalikų mokyklose Belgijoje 
ir Kanadoje. Dabar mokytojauja Victoria Park Secondary 
School — dėsto istoriją ir prancūzų kalbą. Ukrainiečių visuo
menėje jis yra plačiai žinomas veikėjas, išrinktas Pasaulio 
Ukrainiečių Kongreso gen. sekretoriumi. Jo iniciatyva buvo 
surengta paroda miesto rotušėje “Leninizmas be kaukės”. 
Taipgi jo rūpesčiu buvo pakviestas S. Kudirka į pavergtų 
tautų demonstraciją prieš žmogaus teisių laužymą Sov. Są
jungoje. Baltiečių ir kitų tautybių laisvės budėjime Helsin
kio konferencijos proga jis pasakė atitinkamą kalbą. Aplan
kęs “TŽ” redakciją, jis paliko savo parašytą knygą “For this 
I was born” apie politinius kalinius Sov. Sąjungoje. Joje 
neužmiršti ir lietuviai.

St. ANDREW - St. PATRICK 
rinkiminėje apylinkėje balsuokite už

GROSSMAN
pažangų konservatorių

1. Už vyriausybę, kuri kovoja su infliacija, mažindama 
valdžios tarnautojų ir savo (kabineto ministerių) algas

2. Už įstatymo bei tvarkos politiką
3. Už vyriausybę, kuri stipriai remio daugiokultūriškumą
3. Už pastovią vyriausybę
5. Už tokią, kuri supranta jūsų problemas ir padeda jas 

išspręsti
BALSUOKITE UŽ

Larry GROSSMAN
rinkimų dieną — rugsėjo 18, ketvirtadienį, nuo 9 v.r. iki' 8 v.v. 
Telefonas informacijai ir pagalbai: 922-6436

Muzikos pamokos
Jonas Govėdas,

pianinas, teorija, harmonija, istorija, 
paruošimas konservatorijos egzaminams

Telefonas 531-5870______ < Toronte

Tradicinėje maldininkų ke
lionėje į Midlandą, kur yra pa
statytas lietuvių kankinių gar
bei kryžius, rugsėjo 7, sekma
dienį, dalyvavo arti 300 tautie
čių. Autobusu važiavo per 40 as
menų, kiti — automobiliais. 
Koncelebracines Mišias atnaša
vo kun. P. Ažubalis ir kun. A. 
Prakapas, OFM, išpažinčių klau
sė kun. Eug. Jurgutis, OFM. Pa
mokslą pasakė kun. P. Ažuba
lis. Tuojau po Mišių buvo eina
mi Kryžiaus keliai, vadovau
jant kun. A. Prakapui. Buvo 
naudojami labai gražūs, naujai 
sukurti kun. Žitkaus tekstai. Iš
kilmės baigtos prie lietuvių kry
žiaus malda ir Tautos himnu. 
Gražioje gamtos aplinkumoje 
užkandę maldininkai grįžo na
mo. Iškilmėse dalyvavusieji pa
stebėjo, kad naujasis kryžius, 
pagamintas iš atsparios plast
masinės medžiagos, reikalin
gas mažų pataisymų — sudū- 
rimų vietose atsirado pilka spal
va. Rryžius pastatytas Kana
dos Lietuvių Katalikų Centro 
pastangomis prieš porą metų.

Ontario vyriausybės kontro
lieriumi (ombudsman) paskirtas 
lietuviams gerai žinomas advo
katas Arthur Maloney. Jis savo 
darbą jau pradėjo. Jo uždavinys 
— tikrinti Ontario vyriausybės 
veiksmus, sprendimus, reko
mendacijas, kad jie tarnautų pi
liečių gerovei ir jų neskriaustų. 
Taip pat jo pareiga — priimti 
piliečių skundus, liečiančius vy
riausybės potvarkius, sprendi
mus, juos tirti ir pateikti savo 
rekomendacijas. Pvz. Ontario 
žmogaus teisių kodeksas drau
džia betkokią diskriminaciją, ta

čiau praktikoje jos būna. To
kiais ir panašiais atvejais gali
ma kreiptis į provincijos kont
rolierių. ši institucija buvo 
įsteigta W. Davis iniciatyva, sie
kiančia piliečių teisių apsaugos. 
Adresas: Ombudsman of Onta
rio, 65 Queen St. W., Suite 600, 
Toronto, Ont. M5H 2M5.

Savaitraštis “Time” rugsėjo 
1 d. laidoje išspausdino esto 
Evald Leetmaa šį laišką: “Hel
sinkio sutartis bus žinoma isto
rijoje kaip Vakarų moralinio 
pasidavimo dokumentas. Jis 
reiškia pritarimą kolonizavimui 
Baltijos valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, taipgi rusų 
užgrobimui kitų svetimų žemių 
ir palaiminimą rusų diktatūros 
Rytų Europoje. Jau Brežnevo 
kalba rodo, kad trečiasis sutar
ties “krepšys” yra vertas tiek, 
kiek buvo verta Muencheno su
tartis Hitleriui. Ar gali kas nors 
tikėti, kad Sov. Sąjungos vy
riausybė yra pasiruošusi įsipa
reigoti respektuoti žmogaus 
teises?”

Į Ontario provincijos parla- 
ineritą kandidatuoja keletas as
menų ir iš etninių grupių. High 
Park — Swansea apylinkėje 
kandidatuoja liberalas Ed Neg- 
ridge, ukrainietis, konservato
rius Yuri Shymko, taip pat uk
rainietis, socialistas Ed Ziemba, 
lenkas; Parkdale apylinkėje — 
liberalas Stan Mamak, lenkas, 
socialistas Janusz Dukszta, taip 
pat lenkas. Lietuvių kandidatų 
ši kartą nėra. Praeityje į fede
racinį parlamentą kandidatavo 
velionis dr. Ancevičius, p. Kro
nas (Hamiltone), o į provincinį 
parlamentą — L. švėgždaitė.

MONTREALIO LIETUVIAI, pa
juskite tautinę pareigą padėti Mont- 
realio jaunimui, vykstančiam į tre
čiąjį pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą, įvyksiantį 1975. XII. 20 — 
1976. I. 6 P. Amerikoje. Kongresą 
rengia Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, PL Bendruomenės valdy
bos globojama.

KLB Montrealio apylinkės valdy
ba maloniai kreipiasi į Jus, prašy
dama finansinės paramos. Prie apy
linkės valdybos yra sudaryta lėšų 
sutelkimo komisija iš Audronės Jo- 
nelytės, Lilės Gedvilaitės, Danos 
Blauzdžiūnaitės ir apylinkės valdy
bos pirm. Juozo Siaučiulio.

Visi Montrealio lietuviai ir organi
zacijos maloniai kviečiami neatsaky
ti paramos, kai jaunimas kreipsis į 
Jus su aukų lapais. Tam reikalui 
“Lite” prie KLB Montrealio apylin
kės sąskaitos atidaryta speciali są
skaita jaunimo kongreso reikalams 
214A.

Pirmasis į šį vajų atsiliepė pensi
ninkas Vjncas Bilevičius, paaukoda
mas $20. Tam pačiam reikalui Ir. Lu
koševičienės iniciatyva yra organi
zuojama lietuvių menininkų paauko
tų kūrinių loterija. Spalio 4 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje Montrea
lio KL Bendruomenės jaunimas, 
kartu su lietuviais studentais, skau
tais ir ateitininkais rengia įdomų va
karą su jaunimo sudaryta programa. 
Visus maloniai kviečiame į Montrea
lio lietuvių jaunimo kongreso vaka
rą. Apylinkės valdyba

PADĖKA
Ryšium su Simo Kudirkos apsilan

kymu Montrealyje š.m. birželio 13 - 
15 d.d. KLB Montrealio apylinkės 
valdyba dėkoja visiems Montrealio 
lietuviams už ypatingai nuoširdų, lie
tuvišką jo sutikimą. Ypatingą padė
ką ji reiškia spaudos konferencijos 
komisijai: Ir. Lukoševičienei, M. Be
niušienei, p. Pavilonienei, V. Gruo
džiui, P. Povilaičiui ir R. Ottui už 
spaudos konferencijos suorganizavi
mą anglų ir prancūzų spaudos repor
teriams.

Nuoširdžią padėką ji reiškia sol. 
Ginai Čapkauskienei, Aušros Vartų 
choro vyrų oktetui ir Br. Nagienės 
studijai už meninės programos atli
kimą Simo Kudirkos pagerbimo me
tu; latvių ir estų kunigams bei jų 
bendruomenių pirmininkams už da
lyvavimą ir sveikinimus; Aušros Var
tų parapijos klebonui kun. J. Kubi

J. ŠIAUCIULIS, KLB Montrealio apylinkės valdybos pirmininkas, kviečia> 
visuomenę gausiomis aukomis paremti pasaulio lietuvių jaunimo kongresą

Greitas ir tikslus patam avimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA. Tel. 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarq 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.

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-ta$

6.0%
8.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 
Nckiln. turto

10.5%
10.25%

8.0%
8.5%
9.0%

čekių kredito 
Investacincs nuo

12.0%
Term. ind. 2 m. 10.75%

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

Nemok, gyvybės apdr. iki 
už paskolos sumą.

$10.000

liui, SJ, už patalpas; Ir. ir P. Luko
ševičiams už Simo Kudirkos keturių 
dienų globą; R. Ottui už aprodymą 
svečiui Montrealio miesto; J. Dalmo- 
tui, P. Gabriui ir L. Giriniui už au
kų rinkimą; M. Kasperavičienei ir 
jos talkininkėms už vaišių paruoši
mą; J. Adamonienei ir talkininkėms 
mergaitėms už stalų aptarnavimą;
R. Lukoševičiūtei, V. Malciūtei ir P. 
Lukoševičiui už programos pravedi- 
mą; katalikių moterų valdybos pirm. 
D. Staškevičicnei ir narėms už pyra
gų suorganizavimą; Montrealio lietu
vių žvejotoji) • medžiotojų klubui 
“Nida” už bufeto aptarnavimą; N. P. 
M. seselėms už leidimą pasinaudoti 
patalpomis; lituanistinės mokyklos 
vadovybei už gėles; visoms organiza
cijoms, sveikinusioms S. K. ir pa
aukojusioms jo fondui; skautams, 
ateitininkams ir L. K. Mindaugo šau
lių kuopos šauliams už organizuotą
S. K. sutikimą, jo pagerbimą, visokią 
talką ir tvarkos palaikymą; visiems 
KLB Montrealio apylinkės valdybos 
nariams, kurie su dideliu pasiauko
jimu ir darnumu dirbo bendram rei
kalui.

Nuoširdi padėka priklauso sol. E. 
Kardelienei, N. Bagdžiūnienei ir A. 
Ališauskui už neeilinio įvykio apra
šymus “Naujienose”, “Nepriklauso
moje Lietuvoje ir “Tėviškės Žibu
riuose”.

J. Siaučiulis,
KLB Montrealio apylinkės 

valdybos pirmininkas
Aušros Vartų parapijos sukaktu

vinis leidinys jau yra surinktas “T. 
Ž” spaustuvėje. Bus spausdinamas 
ofsetinėje “Lithoart” spaustuvėje. 
Tikimasi, jis bus baigtas spausdinti 
spalio mėnesį. Leidinio redaktorius 
J. Narbutas buvo nuvykęs į Toron
tą skąityti korektūrų. Gyveno pas 
savo dukrą Hamiltone porą savaičių. 
Grįžęs į Montrealį, jis tęsia anksčiau 
pradėtą darbą — rašo nepriklauso
mos Lietuvos sporto istoriją. Tuo 
klausimu jis yra sutelkęs gana daug 
medžiagos.

Kun. J. Valinys, SJ, žurnalo 
“Laiškai Lietuviams” redaktorius ir 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos pirmi
ninkas, viešėjo Montrealyje, atlaikė 
pamaldas "Baltijos” vasarvietėje ir 
dalyvavo sukaktuvinėse AV parapi
jos iškilmėse.

Susituokė Silvija Kuncevičiūtė su 
Richard Houlihan AV šventovėje 
rugpjūčio 30 d.*

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


