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Sujudimo laukiant
Lietuvoje'anais laikais didžiausia darbymetė būdavo vasaros 

metu; su rudeniu ateidavo atopūtis. Vakarų pramonės kraštuose 
yra atvirkščiai — vasara yra poilsio metas, o ruduo ir žiema — 
darbo sezonas (žinoma, ne visiems). Prie tokio ritmo turėjo prisi
taikyti ir lietuvių gyvenimas. Dėlto beveik visoje išeivijoje kultū
rinis gyvenimas vasaros metu visai aprimsta (išskyrus stovyklas), 
nuleidžia sparnus, o rudenį vėl atgyja ir nauja energija vėl suplas
noja. Šiuo metu lietuvių kolonijose prasideda kultūrinis gyveni
mas, kolektyvai ruošiasi pirmiesiems pasirodymams, organizacijos 
šaukia posėdžius bei pirmuosius susirinkimus. Kanadoje šiuo 
metu vyksta didesnis judėjimas nei kitais metais, nes jau artėja 
pirmoji Kanados lietuvių dainų ir tautinių šokių šventė, kuri 
numatyta spalio 11-12 dienomis Hamiltone. Pirmiausia ima judėti 
chorai ir tautinių šokių grupės, nes nuo jų pasiruošimo priklauso 
šventės lygis. Plačioji visuomenė dar tik dairosi, informuojasi, 
planuoja. Jos sujudimas priklausys nuo šventės reklamos, progra
mos ir asmeninių reikalų. Rengėjai hamiltoniečiai jau smarkiai 
suka didelį ratą, kad išjudintų visus Kanados lietuvius ir kaimyni
nių miestų Amerikos tautiečius.

* * *
Žvelgiant į provizorinę šventės programą, matyti, kad toji 

Kanados lietuvių šventė nebus paprastas “kermošius”, kaip jau 
nekartą yra buvę praeityje. Rengėjai, matyt, pasimokė iš pra
eities klaidų ir daro visa, kad šventė būtų kultūrinio pobūdžio. 
Tiesa, numatyta ir pramoginė dalis, būtent, tradicinis susipaži
nimo bei susitikimo vakaras šeštadienį, tačiau visa kita programa 
yra kultūrinė bei religinė. Sekmadienį po pamaldų suplanuota 
centrinė šventės dalis, būtent, chorų ir tautinių šokių grupių 
spektaklis. Su švente taipgi susieta dailės paroda (A. A. Tamošai
čių), sportinės rungtynės ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto tarybos suvažiavimas. Visa tai teikia šiai šventei kultūrinį 
pobūdį. Negana to, ši šventė bus pirmoji savo užmoju — centrinę 
programos dalį užims dainų ir tautinių šokių šventė. Iki šiol 
Kanados lietuvių chorai ir šokėjų grupės dalyvaudavo bendrose 
Š. Amerikos lietuvių šventėse, rengiamose abiejų kraštų (Kanados 
ir JAV) Bendruomenių. S.m. spalio 12 d. Kanados lietuviai pasi
rodys vieni su savo pajėgomis. Nebuvo, rodos, aplenkti nė Vakarų 
Kanados tautiečiai. Kiek sąlygos leis, ir jie šioje šventėje dalyvaus. 
Taigi, pirmoji tokio pobūdžio šventė turėtų būti gera paskata ir 
ateičiai, kad nebūtų paskutinė.

★ ★ ★
Hamiltoniškė šventė yra susieta su vietinės Lietuvių Bendruo

menės 25-rių metų sukaktimi. Ta proga išleistas ir specialus lei
dinys. Tuo būdu hamiltoniečiai savo sukaktį paminės drauge su 
visa Kanados Lietuvių Bendruomene. Tiesą sakant, tai galėtų 
būti ir visos Kanados Lietuvių Bendruomenės sukaktis. Imant 
preciziškai, datos, žinoma nesutampa. KLB formavimasis vyko 
lėtai, ilgesnį laiką, tad nelengva nustatyti tikslią jos įsteigimo 
datą. Kaip ten bebūtų su datų tikslumu, šiuo momentu viena 
svarbu yra pabrėžti, būtent, Bendruomenės ištesėjimą per ketvirtį 
šimtmečio. Ji ne tik ištesėjo, bet ir susicementavo. Pradžioje buvo 
daug rūgimo, dramatiškų momentų, skilimo pavojų, tačiau paleng
va viskas nurimo, ir Bendruomenė tapo visus Kanados lietuvius 
vienijančia jėga, nepriimančia į savo eiles tiktai maskvinių, kurie 
džiaugiasi Lietuvos pavergimu. Tai laimėjimas, kurio neturėtume 
menkinti. Jis parodė, kad nežiūrint įvairių skirtumų — religinių, 
ideologinių, politinių, socialinių — galima sutilpti po vienu lietu
višku stogu ir bendrai dirbti. Nueitasis kelias turėtų būti paska
tinimas bei rodiklis ateičiai. Jei vyresnioji karta galėjo pakan
kamai sutarti pagrindiniuose dalykuose, juo labiau turėtų galėti 
jaunoji karta, kurioje nebėra tradicinių politinių skirtumų, dažnai 
vedančių į tuščius ginčus ir skilimus. Tebūnie ši šventė" bendro 
džiaugsmo ir atnaujinto ryžto diena.

Pasaulio įvykiai
FBI AGENTAI SUĖMIMAIS SAN FRANCISCO MIESTE UŽBAIGĖ 

ten 1974 m. vasario 4 d. prasidėjusią laikraščio “San Francisco 
Examiner” leidėjo R. Hearsto dukters Patricijos dramą. Ji buvo 
pagrobta SLA grupės teroristų, pasivadinusių simbionesiečių iš
laisvinimo armija. Už Patricijos laisvę pradžioje buvo pareika
lauta milijoninės dolerių sumos maisto išdalinimu neturtingie
siems. Vėliau Patricija magnetofono juostelėn įkalbėtu pareiškimu 
pasiskelbė įsijungianti j SLA eiles Tanijos vardu, pasiskolintu iš 
kubiečio revoliucininko Que Guevaros meilužės. SLA grupė savo 
teroristiniais veiksmais primena kaikuriose P. Amerikos valsty
bėse veikiančius miestų partizanus. 1974 m. pavasarį jos šeši na
riai žuvo susišaudyme su policija. FBI duomenimis, iš visos SLA

KANADOS
ĮVYKIAI Niekas nelaimėjo

Ontario provincijos parlamen
to rinkiniai šį kartą baigėsi be 
aiškaus laimėtojo — konserva
torių premjero W. Davis mažu
mos vyriausybe. Iki 125 vietų 
padidintan parlamentan pažan
gieji konservatoriai pravedė tik 
51 atstovą, S. Lewis NDP socia
listai— 38, R. Niksono liberalai 
— 36. 1943 m. konservatoriai 
pradėjo savo labai ilgą viešpa
tavimo laikotarpį mažumos vy
riausybe ir dabar po 32 metų 
vėl grįžo mažumon. Liberalai 
oficialią opoziciją buvo privers
ti užleisti socialistams. Atrodo, 
didelės įtakos šiems rinkimams 
turėjo premjero W. Davis pres
tižo kritimas dėl kaikurių jo mi- 
nisterių asmeninių interesų su
sikirtimų, nors jų nusikaltimai 
oficialiai nebuvo įrodyti. R. Nik
sono liberalams pakenkė prieš 
federacinius liberalus ir prem
jerą P. E. Trudeau vis labiau įsi
siūbuojančios nuotaikos, finan
sų ministerio J. Turnerio atsi
statydinimas. Ontario konserva
torių partija ir konservatoriška 
spauda visiems kalė į galvą min
tį, kad liberalų laimėjimas On
tario provincijoje ją padarytų 
premjero P. E. Trudeau sateli
tu, beveik neturinčiu savito bal
so, nors iš tikrųjų niekas neži
nojo kokia būtų buvusi liberalų 
vado R. Niksono tikroji laikyse
na santykiuose su Otava. Ir 
premjerą W. Davis, ir Niksoną 
sukompromitavo jų pokalbis te

levizijoje, tapęs politines ribas 
prašokusiu, nesuvaldomu asme
niniu ginču. Tokiose aplinkybė
se iškilo socialistų vadas S. Le
wis, nuosekliai reikalavęs nuo
mų kontrolės, pigesnių namų, 
paramos ūkininkams, kainų 
kontrolės energijos ištekliams. 
Jo pozicijas ypač sustiprino aiš
kus torontiečių posūkis į socia
listus. Torontiečius kaip tik la
biausiai buvo palietęs beveik pa
sakiškas namų pabrangimas, 
nuomų kilimas, kartais siekian
tis net 50%.

Premjero W. Davis konserva
torių mažumos vyriausybė grei
čiausiai jieškos bendradarbiavi
mo su S. Lewis socialistais. W. 
Davis, pripažindamas rinkimų 
rezultatus, savo oficialioje kal
boje visiškai ignoravo liberalus 
ir jų vadą R. Niksoną, apie juos 
neužsimindamas nė vienu žo
džiu, bet pripažino socialistų lai
mėjimus ir pagyrė S. Lewis rin
kiminį vajų. Susidariusi situaci
ja primena liberalų premjero P. 
E. Trudeau mažumos vyriausy
bės pasirinktą bendradarbiavi
mą su D. Lewis socialistais.

Newfoundland!) parlamento 
rinkinius vėl laimėjo konserva
toriai su savo vadu F. Moores, 
praradę 3 atstovus. Liberalai ir 
jų vadas Ed Roberts savo atsto
vų skaičių padidino nuo 9 iki 16. 
Tačiau ir pridėjus buvusio libe- 
lų vado J. Smallwoodo refor- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Sukaktuvinėje ateitininkų stovykloje Dainavoje. Iš kairės: stovyklos komendanto padėjėjas Pr. Baltakis, Ateiti
ninkų Federacijos dvasios vadas kun. St. Yla, komendantas P. Narutis, Ateitininkų Federacijos sekr. V. Kleiza, 
Ateitininkų Sendraugių Sąjungos revizijos komisijos narys C. Surdokas Nuotr. K. Pugeviėiaus

PRANEŠIMAI IŠ BRAZILIJOS IR KOLUMBIJOS

Kongresas, paroda, šventė
Artėjant pasaulio lietuvių jau

nimo kongresui, vis stipriau įsi
siūbuojame. “Kongresinis entu
ziazmas” ne mažėja, bet vis stip
riau reiškiasi, Pasigėrėtina ir 
tai, kad visokie tarporganizaci- 
niai nesklandumai tirpsta, visi 
pasigėrėtinai dirba ir solidari
zuoja savo tarpe užsimotam di
deliam tikslui — busimojo kon
greso pasisekimui.

Nors iki kongreso dar tolokai, 
bet jo rezultatus, gerąja pras
me, matome jau šiandien — mė
ginimą mesti visus senus nesu
tarimus ir visiems nuoširdžiai 
bendradarbiauti.

Organizatoriai palaiko nuola
tinį ryšį su Urugvajaus ir Ar
gentinos lietuviais: skraido 
brangiai kaštuojančiais lėktu
vais (savo lėšomis), net praras
dami daug savo brangaus,laiko. 
Tokių šiltų ir artimų santykių 
tarp Pietų Amerikos lietuvių 
niekada neturėjome.

Penktoji baltiečių paroda Sao 
Paulo mieste ir šiais metais tu
rėjo pasigėrėtiną pasisekimą. 
Lietuvių skyrius ne tiįc savuo
sius, bet ir svečius labiausiai do- 
mino. Daugumą parodos lanky
tojų sudarė braziliečiai, nors ją 
aplankė ir nemažas skaičius tu
ristų iš įvairių pasaulio kraštų. 
Iš braziliečių lankytojų dąugu-

Išraiškos šokio spektakliai
Medellino miesto 300 metų lietuvių kolonijos įnašas į mies- 

sukakties minėjimo proga, kaip to pagerbimo programą, buvo 
pakviestas Aldonos Valeišaitės- 
Brusokienės išraiškos šokių ba
letas iš Čikagos. Jį pakvietė 
Lietuvių Katalikų Komitetas 
1973 m., bet jis galėjo atvažiuo
ti tik š.m. rugpjūčio 21 d.

Baletas čia turėjo tris pasiro
dymus didesnėse Medellino 
miesto salėse. Pirmas pasirody
mas buvo rugpjūčio 23 d. Ma
rijos gimnazijos salėje, kur da
lyvavo daug seselių vienuolių, 
daugiausia mokytojų, norėjusių 
pamatyti šio baleto išraiškos šo
kius. Baletas pasirodė labai ge
rai. Jau iš pirmo jų pasirody
mo matėsi, kad baleto vadovė 
yra įdėjusi daug darbo ir šir
dies, paruošdama savo šokėjas 
šiai išvykai. Publika su dide
liu susidomėjimu sekė kiekvie
ną šokėjų judesį ir žavėjosi jų 
darniu bei puikiu dalykų atli
kimu.

Antras baleto pasirodymas 
įvyko rugpjūčio 26 d. Antioki- 
jos universfteto didžiojoje salė
je, kur yra 1.500 vietų. Salė bu
vo sausakimšai pilna, daugiau
sia studentų užpildyta, kurie 
mūsų šokėjoms sukėlė tikras 
ovacijas, ypač už “Danza del 
fuego” — Ugnies šokį.

Paskutinis jų pasirodymas bu
vo miesto teatro Pablo Tobon 
salėje rugpjūčio 27 d., 8.30 v.

Išraiškos šokio grupės narės iš Čikagos, pakviestos lietuvių kolonijos, atliko vakaro. Baletas publikai buvo 
meninę programą keliuose spektakliuose Medellino mieste, kuris minėjo gražiai pristatytas ir jų išraiš- 
savo 300 metų sukaktį (Nukelta į 5-tą psl.)

ma — mokslus einantis jauni
mas, kuris labai domisi Baltijos 
valstybių likimu. Susidomėjimo 
centre buvo Čiurlionis, tautodai
lė, medžio drožiniai, gražūs po
nios M. Remenčienės rankdar
biai, juostos, audiniai ir kt. Jos 
skyrius buvo gausiausiai lanko
mas, nes ten buvo tikrai kuo pa
sigėrėti.

Visa rimtoji Brazilijos spauda 
baltiečių parodą labai gražiai 
įvertino.

Didelis būrys tautiečių ilgai 
ir nuoširdžiai dirbo parodos la
bui. Nepaprastai kantriai šiam 
darbui ištisas dienas aukojo bal
tiečių komiteto pirmininkas 
Juozas Ciuvinskas.

“Nemuno” ir “Rūtelės” tau
tinių šokių ansambliai džiugino 
tūkstantines lankytojų minias.

Tautos šventės minėjimas, 
įvykęs rugsėjo 7 d. Tėvų jėzui
tų salėje, buvo gražus ir įspū
dingas. Tiesa, dėl labai pablogė- 
jusio oro, nebuvo gausus. Labai 
trūko lietuviško jaunimo. Dau
giausia prie šventės surengimo 
prisidėjo nenuilstantis pasišven
tėlis Šv. Kazimiero parapijos 

klebonas kun. P. Daugintis, SJ.
Minėjimas pradėtas šv. Mišio- 

mis ir pamokslu. Inž. Alf. Pet
raitis, kaip visada, švelniu ir 
maloniu balsu skaitė paskaitą 
apie Tautos šventės reikšmę da
bartyje. Išvadoje skatino dau
giausia dėmesio kreipti į lietu
viškąjį priaugantį jaunimą. A. 
Petraitis yra BLB vicepirminin
kas, nepavargstantis lietuvių 
kalbos mokytojas ir visada su
spėjantis prisidėti prie visokio 
lietuviško kultūrinio darbo.

Ta pačia proga buvo paminė
tas šimtmetis nuo didžiojo že
maičio lietuvybės apaštalo vysk. 
M. Valančiaus mirties. Vaizdin
gą paskaitą skaitė H. Mošinskie- 
nė, o J. Valavičienė ir A. Pet
raitis interpretavo keletą daly
kėlių iš M. Valančiaus raštų. Ir. 
Petraitytė paskambino muzikos 
dalykėlių. Kl. Jūra paskaitė sa
vo kūrybos. “Aušros” choras 
padainavo lietuviškų dainų. Mi
nėjimas pakilia nuotaika baig
tas Lietuvos himnu.

Programa buvo gera, bet publi
kos galėjo būti žymiai daugiau.

Rimas Am-s 

grupės tada gyvi liko tik trys 
jos žinomi atstovai — Patricija 
Hearst, William ir Emily Har
ris. Plačiai nuskambėjo Patri
cijos dalyvavimas banko apiplė
šime, kurio nuotraukoje ji buvo 
aiškiai ' matoma su automatu 
rankose. Praėjusią savaitę San 
Francisco viename bute buvo 
suimti W. E. Harris, vyras ir 
žmona, kitame — Patricija ir 
japonų kilmės revoliucininkė 
W. Jošimura. Patriciją jau ap
lankė jos milijonierius tėvas su 
motina, kurie ją iki teismo no
rėtų išlaisvinti už milijono do
lerių užstatą. Teisėjas betgi šį 
užstatą atšaukė, nes pas suimtą 
Patriciją buvo rastas užtaisytas 
pistoletas, jos bute — du nu
pjautais vamzdžiais medžiokli
niai šautuvai ir šeši pistoletai, 
be to, policijos nuovadoje, pa
klausta profesijos, ji prisistatė 
kaip miestų partizanė. Jos da
bar laukia visa eilė kaltinimų, 
įskaitant banko apiplėšimą, šau
dymą prie krautuvės Ingelwoo- 
de, Kalifornijoje, nelegalų gink
lų turėjimą, automobilių vogi
mą. Už šiuos kaltinimus Patrici
ja gali gauti kalėjimą iki gyvos 
galvos. Tėvas Randolph Hearst 
tikisi, kad dukrą pavyks ištei
sinti, nes visa ši drama yra pra
sidėjusi jos pagrobimu. Tos 21 
metų amžiaus merginos įsijun
gimas į SLA teroristų eiles sun
kiai besuprantamas. Magneto
fono juostelėse ji savo tėvus ke
lis kartus yra pavadinusi “par
šais”. Visi suimtieji turėjo ry
šius su Kalifornijos Berkeley 
universitetu, kuris yra pasižy
mėjęs kaip radikalių nuotaikų 
židinys.

NAUJA VYRIAUSYBĖ
Šeštą kartą naująjį ministe- 

rių kabinetą Portugalijoje suda
rė viceadmirolas J. P.> de Aze- 
veda, pakeitęs iš visų vadovau
jančių pareigų pašalintą gen. V. 
Goncalvesą, atvirą komunistų 
bičiulį. Šį sykį ministerijos bu
vo padalintos pagal rinkimuose 
partijų surinktus balsus. Juose 
socialistai yra gavę 38% bal
sų, populiarieji demokratai — 
26%, komunistai — 12,5%. 
Pastariesiems teko tik viena 
viešųjų darbų ministerija. Už
sienių reikalų ministeriją vėl 
perėmė mjr. E. M. Antunes, 
vadovavęs nuosaikiųjų karinin
kų grupei susikirtime su gen. 
V. Goncalvesu. Komunistai bet
gi žada ir toliau kovoti už Por
tugalijos pavertimą sovietinio 
stiliaus respublika. Šią kovą jie 
dabar greičiausiai tęs darbo 
unijų susikirtimu su vyriausy
be nes jų rankose yra ne tik 
unijų vadovybė, bet ir pagrin
dinė spauda.

I. PERONIENĖS ATOSTOGOS
Argentinos prez. L Peronie- 

nė pradėjo iki spalio 16 d. 
truksiančias atostogas sveika
tai pataisyti. Vykdomuoju pre
zidentu buvo paskelbtas sena
to pirm. L Luderis, kuris tuo
jau pat vidaus reikalų minis
ter} pik. V. Damasco pakeitė 
užsienio reikalų ministeriu A. 
Robledu, krašto apsaugos mi
nister} J. Garridą — savo bičiu
liu bankininku T. Vottera. Jis 
taipgi jau šeštą kartą pastara
jame pusmetyje nuvertino pe- 
zą. Ekonominį Argentinos chao
są liudija didžiulis pezo kriti
mas: dar kovo mėnesį amerikie
tiškas doleris buvo vertas 9,9 
pezo, o dabar — jau 45,75 pezo. 
Vienuolikos dienų streiką yra 
paskelbę gyvulių augintojai, su

stabdydami jų tiekimą skerdyk
loms iki rugsėjo 29 d. Ji siekia 
augštesnių kainų ir finansinės 
paramos iš vyriausybės. Valdi
nėse ligoninėse streikuoja apie 
5.000 gydytojų, reikalaujančių 
padvigubinti mėnesines algas, 
kad jos būtų vertos $220. Mies
tuose vyksta policijos susidūri
mai su kairiaisiais partizanais. 
Prez. L Peronienės atostogos 
gali tapti visišku jos pasitrau
kimu iš valdžios.

ENCIKLOPEDIJOS KLAIDOS
Warren Preece, redagavęs 

pernai išleistą Encyclopedia 
Rritanica paskutinę laidą, Niu
jorke padarytame pareiškime 
prisipažino, kad teks peržiūrėti 
informaciją apie penkiolika So
vietų Sąjungos respublikų. 
Ankstesnėms laidoms buvo nau
dojamasi vakariečių mokslinin
kų paslaugomis, o paskutinei 
laidai — sovietų piliečių, ku
riuos parūpino maskvinė žinių 
agentūra “Novosti”. šia proga 
plačiai cituojamas William Col
lege prof. Romualdo Misiūno 
straipsnis “Slavic Review” žur
nale, atkreipiantis enciklopedi
jos leidėjų dėmesį į netikslu
mus. Daug kur komunistų par
tija yra pristatoma kaip pagrin
dinė ar vadovaujanti, nors iš 
tikrųjų Sovietų Sąjungoje nėra 
jokių kitų politinių partijų. 
Skaitytojui sudaromas klaidin
gas įspūdis, kad egzistuoja ir 
kitos partijos. Pvz. sovietinės 
Ukrainos aprašyme minima 
kompartija, Lenino komjaunuo
liai ir komunistiniai pijonieriai. 
Iš tikrųjų tie komjaunuoliai ir 
pijonieriai yra kompartijos prie
augliui skirta jos dalis, esanti 
visiškoje kompartijos kontrolė
je. Pasak prof. R. Misiūno, kai- 
kuri “Novosti” parūpinta me
džiaga enciklopedijai primena 
anglų kalba Maskvos leidžiamą 
propagandinį žurnalą “Soviet 
Life”. Redaktorius W. Preece, 
sutinka, kad su sovietų paslau
ga enciklopedijon prasmuko 
tendencingų pareiškimų bei nu
tylėjimų. Enciklopedijoje nėra 
nieko apie religijos varžymą So
vietų Sąjungoje. Redaktoriaus 
W. Preeco teigimu, enciklopedi
ja neturi tikslo apimti politines 
bei religines laisves.

KONFERENCIJOS ATGARSIAI
Buvęs Britanijos premjeras 

E. Heath, viešėdamas amerikie
čių Yale universitete, atkreipė 
studentų dėmesį į ideologinį ka
rą tarp Vakarų ir Rytų, kuriems 
atstovauja sovietinis komuniz
mas. Helsinkio deklaracija sa
vo atolydžiu Sovietų Sąjungai 
ne tik užtikrino jos politinę 
bei ekonominę sistemą R. Eu
ropoje, bet ir sudarė galimybę 
proveržiui į V. Europą, kur 
kiekviena valstybė turi teisę pa
sirinkti komunizmą arba jo ga
li susilaukti iš komunistams tar
naujančios mažumos. Pramoni
nėms demokratijoms terorizmas 
sudaro didesnę grėsmę, negu 
diktatūriniams kraštams. Vaka
rų valstybės turi augštai išvys
tytą masinių ryšių sistemą, pla
čiai informuojančią gyventojus 
apie teroristų veiksmus, ir gi
lų tikėjimą žmogaus gyvybės 
neliečiamumu. Diktatūrinėm 
valstybėm ideologinė kova ma
žiau pavojinga, nes su ja griež
tai susidorojama, o Vakaruose 
pavojų padidina spaudos bei 
kalbos laisvė, žmonių teisė į po
litines, pramonines bei kitokias 
organizacijas.



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1975. IX. 25. — Nr, 39 (1338)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada 

Telefonas 275-4672
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai”
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
Metinė prenumerata $10.00, pusmetinė—$6.00. Rėmėjo prenumerata $15. 
Skelbimai ruošiamam numeriui primami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Th e Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $10.00 per year, $6.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

Q RE LlffllAMl GYffiiW

Amerika grėsmės akivaizdoje

* ITALŲ 26-TOS LITURGINĖS 
SAVAITES proga Paulius VI per 
savo valstybės sekretorių kard. Vii- 
lot atsiuntė savaitės dalyviams svei
kinimą. Jame pabrėžiama Atgailos 
sakramento svarba ir reikalas juo 
dažnai naudotis. Tame rašte taipgi 
primenama 1973 m. Vatikano kuni
gų kongregacijos išleisto dokumento 
mintis, kad vaikai, eidami pirmosios 
Komunijos, turi būti jau paruošti ir 
atlikę pirmąją išpažintį. Vaikai turi 
būti supažindinami su atgaila, nes su 
amžiumi augantis atgailos suprati
mas stiprina asmens tikėjimą ir tei
kia aiškias bei nuoseklias gyvenimo 
gaires. K. Bendrija nori, kad vaikai 
iš mažens suprastų, jog Atgaila yra 
ne tik nuodėmių atleidimas, bet ir 
dvasinio ugdymo bei tobulėjimo sak
ramentas, kuriuo nuolat reikia nau
dotis.

* ORTODOKSŲ • KATALIKŲ TE- 
OLOGINIAI PASITARIMAI praėju
sią vasarą įvyko Italijoje, Trento 
mieste. Tema — “Krikščionybės 
skelbiamas išganymas besikeičian
čiame pasaulyje”. Katalikų teologų 
grupei vadovavo arkiv. Roger Etche- 
garay iš Marseille, Prancūzijos, o 
ortodoksų teologų grupei — Lenin
grado ir Naugarduko metropolitas 
Nikodim. Tai jau ketvirtoji sesija. 
Pirmoji įvyko 1967 m. Leningrade, 
antroji — 1970 m. Bari, Italijoje, 
trečioji — 1973 m. Zagorske, Sov. 
Sąjungoje. Po dabartinės sesijos da
lyviai paskelbė bendrą pareiškimą, 
kuriame patvirtino tradicinį abiejų 
tikybų mokymą, jog Kunigystės šven
timus gali gauti tik vyrai. Jie taipgi 
pabrėžė, kad svarstymai apie mote
rų vaidmenį krikščionių Bendrijoje 
turėtų būti vykdomi šių abiejų tiky
bų bendrai ir kad daug pagalbinės 
medžiagos tam reikalui galima sem
tis iš Marijos, kaip Dievo Motinos, 
garbinimo bei jos vietos Bendrijoje 
nuo pirmjų amžių.

* ORTODOKSŲ KOPTŲ PATRI
ARCHAS SENOUDA III, vadovaująs 
7 milijonam egiptiečių koptų, pa
reiškė, kad nėra jokių esminių teolo
ginių skirtumų tarp koptų ortodok
sų (monofizitų) ir katalikiškųjų dok
trinų. Jis pripažino, kad 451 m. 
Chalcedono santarybos metu krikš
čionija suskilo ne tiek dėl tikėjimo 
skirtumų, kiek dėl nesusipratimų ter
minologijoje, bandančioje išreikšti 
tiesą, jog Kristus yra ir Dievas, ir 
žmogus. Tais laikais sąvokos “as
muo” ir “prigimtis” buvo maišomos 
ir įvairiai suprantamos. Be to, prie 
skilimo prisidėjusios politinės ir as
meninės priežastys, nes į vyskupų 
pasitarimus labai kišosi Bizantijos 
imperatorius ir jo žmona, šį pareiš
kimą jis padarė kard. John Krol lan
kymosi proga Kaire. Kardinolą Krol 
lydėjo katalikų (koptų apeigų) Alek
sandrijos patriarchas kard. Stepha
nos I Sidarouss, kurio tikintieji turi 
tas pačias apeigas, tą pačią liturginę 
kalbą ir tas pačias liturgines knygas, 
kaip ir ortodoksai koptai. Ta proga 
patriarchas Stephanos I pareiškė, 
kad vienintelis dalykas, kurį koptai 
ortodoksai dar turi išspręsti, tai po
piežiaus primato bei neklaidingumo 
klausimas. Patriarchas šenouda III 
1973 m. lankėsi pas Paulių VI krikš
čionių vienijimosi reikalais.

* DIDELĮ NEPASITENKINIMĄ 
sukėlė Vatikanas graikų ortodoksų 
tarpe paskirdamas kunigą Anargiro 
Printesis visų graikų katalikų egzar- 
chu ir vyskupu Graikijoje. Tuo rei
kalu labai griežtai pasisakė graikų 
ortodoksų Atėnų arkiv. Seraphim, 
prikišdamas, kad šiuo veiksmu Vati
kanas norįs visus ortodoksus atversti 
katalikybėn. Pasirodo, kad graikų or
todoksai tikėjosi, jog naujai paskir
tasis egzarchu Anargiro Printesis ne
bus konsekruotas vyskupu, nes eg
zarchu gali būti tik kunigas. Miręs

i. ankstesnysis graikų apeigų katalikų 
egzarchas Hyacynth Gad buvo vys
kupas, tačiau jis buvo konsekruotas 
1958 m., dar prieš II Vaitkano san- 
tarybą. Graikų ortodoksai turi pa
grindo būti jautrūs šiame dalyke, 
nes iki 19 šimtmečio jokių graikų 
apeigų katalikų Graikijoje nebuvo, 
o tiktai lotynų apeigų katalikai, ku
rių Graikijoje yra nedaug. Graikų 
apeigų katalikų yra tik 3.000. Jie at
sirado Graikijoje 19 šimtmetyje iš 
sąjūdžių, bandžiusių atversti graikų 
ortodoksus į katalikybę. Kad tas 
žingsnis būtų lengvesnis, pradėjo 
naudoti graikų ortodoksų apeigas. 
Be to, graikų ortodoksams nepatinka 
ir tas faktas, kad nauju graikų apei
gų katalikų egzarchu-vyskupu yra pa
skirtas ne graikų, o lotynų apeigų 
kunigas.

* KUN. ANDREW GREELEY, so
ciologijos profesorius, kuris yra iš
garsėjęs savo straipsniais įvairiuose 
laikraščiuose bei savo populiariomis 
knygomis, parašė straipsnį laikrašty
je “The Catholic Herald Citizen” ir 

kituose lietuvių reikalu Amerikoje. 
Pasak jo, nei liberalioji dvasininkija, 
nei tos linijos besilaiką žurnalistai 
bei profesoriai neprotestuoja dėl 
Lietuvos pavergimo, o JAV vysku
pai, berengdami 200 metų JAV ne
priklausomybės sukakties proga dis
kusinę programą, visai į ją neįtraukė 
lietuvių reikalų. Visa tai esą todėl, 
kad lietuviai nėra juodaodžiai ir ne
priklauso “trečiojo pasaulio” kraš
tams. Tai esą savybės, kurias reikia 
turėti, jei nori, kad spauda, profesū
ra ir hierarchija tavimi rūpintųsi. 
Jis kaltina už tai amerikiečių inte
lektualus ir amerikietiškąją katalikų 
hierarchiją, kad nesirūpina lietuviais 
ir kitomis panašiomis etninėmis gru
pėmis, o bando iš jų šaipytis, jų svar
bą niekinti ir jų kultūrą tirpdyti 
Amerikos katile.

* LAOS KATALIKAMS paskirti 
du nauji vietiniai vyskupai: kun. 
Thomas Khamhan ir kun. Jean-Bap- 
tiste Outhay. Jie paskirti vietoj iš 
Laoso pasitraukiančių prancūzų vie
nuolių: vysk. Jean-Pierre Urkia, 57 
m., ir vysk. Pierre Bach, 43 m.

* EKVATORINĖS GVINĖJOS val
džia įsakė uždaryti tris katalikų ku
nigų seminarijas. Ekvatorinės Gvi
nėjos dauguma gyventojų yra kata
likai.

* UGANDOS PREZ. IDI AMIN 
išvarė iš savo valstybės 16 italų Ve
ronos Tėvų vienuolijos narių, ši vie
nuolija Ugandoje dar turi 280 savo 
vienuolių besidarbuojančių 7 vysku
pijose.

* ŠVEICARŲ HIERARCHIJA ofi
cialiai atšaukė pripažinimą kunigų 
seminarijos, kuri buvo prieš kelerius 
metus įsteigta Econe mieste ir pava
dinta “Kunigiškosios Šv. Pijaus X 
Draugijos” vardu. Atšaukimas buvo 
padarytas su Vatikano kunigų, švie-' 
timo ir vienuolijų kongregacijų ži
nia. Lozanos, Ženevos ir Friburgo 
vyskupas Pierre Mamie pareiškė, 
tai padaryta dėlto, kad toji semina
rija sąmoningai ir aiškiai atmetusi 
II Vatikano santarybos nutarimus bei 
Pauliaus VI autoritetą. Seminariją 
įsteigė buvęs Dakar arkivyskupas ir 
šv. Dvasios Tėvų vienuolijos buvęs 
generolas arkiv. Marcel Lefebvre. 
Arkiv. Lefebvre pareiškė, kad jo 
įsteigtoji seminarija jungiasi visa sie
la su katalikiškąja ir amžinąja Ro
ma, kuri esanti saugotoja katalikiš
kojo tikėjimo bei tradicijų, tačiau 
atsisako sekti modernistinių, neo- 
protestantinių tendencijų Romą, ku
ri aiškiai išryškėjo po II Vatikano 
santarybos padarytose reformose. 
Pasak jo, visos šios reformos žlugdo 
K. Bendriją, niekais paverčia Kuni
gystę, Eucharistiją bei kitus sakra
mentus, visus veda į teilhardizmą 
bei protestantizmą. Per praėjusius 
mokslo metus seminarijoje buvo 120 
klierikų. Šį rudenį, nežiūrint kano
niško seminarijos panaikinimo, se
minarijos akademiniai metais buvo 
pradėti su 165 klierikais, kurių 15 
gale mokslo metų bus įšventinti ku
nigais. Vienas iš seminarijos dijako- 
nų, Klaus Wodsack, pareiškė, kad 
greitu laiku bus atidaryta vokiškai 
kalbantiems panaši seminarija Ap
penzell kantono Weissbad mieste. 
Kunigiškoji Šv. Pijaus Draugija taip
gi turi savo įstaigas Albano apylin
kėje prie Romos, Friburge, prie Pa
ryžiaus ir Londone. Ateityje planuo
ja atidaryti dvi savo įstaigas JAV-se: 
San Jose, Kalifornijoje, ir Armada, 
Mich. Paskutiniu metu kardinolas 
Julius Doepfner viešai apkaltino ar- 
kivyskupą Lefebvre tikinčiųjų skal
dymu.

* VOKIETIJOJE lotynų apeigų 
katalikų kunigu buvo įšventintas ve
dęs vyras Ulrich Schubach, gyvenąs 
su žmona ir 8 vaikais. Nors Katalikų 
Bendrijos Rytų apeigose į kunigus 
šventinami ir vedę vyrai, tačiau lo
tynų apeigose tai yra išimtis. Kelias 
tokias išimtis tuoj po II D. karo bu
vo padaręs Pijus XII, leisdamas bu
vusiems protestantų dvasininkams, 
tapusiems katalikais, tapti kunigais 
ir gyventi su žmonomis. Šis naujai 
įšventintas kunigas irgi yra buvęs 
protestantų dvasiškis, kuriam tokią 
pat išimtį padarė Paulius VI.

* PORTUGALIJOS vyskupai pa
skelbė viešą pareiškimą, kuriame pa
sisakė prieš visokį smurtą Portuga
lijoje, bet pabrėžė piliečių teisę bei 
pareigą protestuoti ir demonstruoti 
prieš jų teisių pažeidimuš. Šis pa
reiškimas buvo perskaitytas rugpjū
čio 25 d. visose Portugalijos katali
kų šventovėse pamaldų metu.

* MODERNAUS MENO kaikurios
formos, pasak Vatikano dienraščio 
“L’Osservatore Romano”, yra tuštu
mos, neprotingumo ir absurdo pada
riniai. Tai reiškinys visuotinės ver
tybių krizės, kuri pajungia žmogiš
kumą gyvuliškumui, o protą — pa
tologijai. kun. J. SJŠ.

Pirmq kartų istorijoje JAV-bės atsidūrė politiniame ir kariniame pavojuje.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Radikalus posūkis

Daugiau kaip ketveriem me
tam praslinkus nuo jo pareiš
kimo “mes karą laimėsime ir 
čia pasiliksime, kol jį laimėsi
me”, senatorius R. Kennedy, 
siekdamas demokratų kandida
tūros i prezidentus, 1968 m. ko
vo 18 d. Kansas un-te pasakė:

— Jei P. Vietnamo vyriausy
bei Khe Shanh taip svarbus, tai 
tegu siunčia savo karius ten ir 
Į kitas vietas kovoti, o mes ati
trauksime amerikiečių dalinius 
iš P. Vietnamo.

Kas atsitiko amerikiečiams? 
Jie pasisakė už intervenciją 
Vietname pačioje pradžioje, 
kaip ir už pręz. Trumano įsiki
šimą į Korėjos karą. Kokios bu
vo pagrindinės priežastys, sukė- 
lusios smurtą ir žaizdas mūsų 
visuomenėje septintame dešimt
metyje? Ar kokie geologiniai 
skilimai sunaikino racionalaus 
elgesio ir mintijimo pamatus? 
Ir be Rob. Kennedy daug ame
rikiečių žiūrėjo su panieka į P. 
Vietname mums daug kainuo
jančias pastangas ir karo naštą. 
Daugelis amerikiečių reiškė ne
apykantą žiauriu, viešu, neto
lerantišku, tiesiog organizuotu 
smurtu.

Ar tiesa, kad šlykščios, gerai 
suplanuotos ir organizuotos jė
gos buvo mestos į gatvę prieš 
universitetų ir kitas mūsų val
džios institucijas? Netikiu, kad 
tos buvo priežastys, įtaigojusios 
mūsų tautiečius! Tai buvo, ma
no nuomone, oportunistinės pa
sekmės. Esu pilnai įsitikinęs, 
kad tos tamsios naikinimo, 
smurto ir teroro jėgos tik pasi
naudojo gera proga. Tą progą 
suteikė JAV vyriausybė, nes ji 
nesiryžo karo laimėti. Dar la
biau buvo sukrėsti jauni ame
rikiečiai ir jų tėvai, kai jau
nuoliai buvo reikalaujami pa
aukoti savo gyvybes kare, kuris 
nesiekė pergalės. Jis buvo žino
mas kaip “nelaimėjimo” karas.

Noriu aiškiai pabrėžti, kad 
tada negyniau ir dabar neginu 
sprendimo įsikišti į Vietnamo 
karą Jam priešinausi nuo pat 
pradžios. Tačiau neginčijamas 
faktas yra tas, kad mes įsivė- 
lėme į karą pagal savo pačių nu
statytus karinėms operacijoms 
varžtus, kurie jokiu būdu neve
dė mūsų į pergalę. Tai ir yra 
padarinys tos kvailybės, kurią 
dabar išgyvename.

O dabar? P. Vietnamas jau 
kritęs. Ne tik kelių paskutinių 
metų aukos prarastos, bet pra
rastas ir pasitikėjimas ameri
kiečiais. Po taip vadinamosios 
“garbingos” taikos ir P. Vietna
mo apsisprendimo savo pačių 
gyvybėmis ginti taiką buvo vi
sai aišku, kad mes vietnamie
čius palaipsniui apleidome, kai 
tuo tarpu Sov. Sąjunga pilnai 
rėmė Š. Vietnamą, kuris laužė 
visus susitarimus. Iš tikro mū- 
sų pozicijų apleidimas prasidė
jo Paryžiaus derybose, gaila, 
pervėlai. Būtų buvę daug ge
riau, jei Paryžiaus derybos bū
tų buvusios pradėtos keleriais 
metais anksčiau.

Pagalba priešui
Daug padėjo Š. Vietnamui ži

nojimas, kad JAV nesiryš ka
riauti. Kongresas net išleido įs
tatymą, draudžiantį Pietryčių 
Azijoje visas karines operacijas. 
Nepamirškime taip pat ir Coo
per - Church kongrese pravesto 
pakeitimo, kuris uždraudė JAV 
ir P. Vietnamui invaziją į Š. 
Vietnamą. Tai paliko laisvas 4-8 
rezervines priešo divizijas, ku
rias galėjo mesti į karo lauką 
prieš mūsų pačių ir sąjunginin
kų karius.

Koks efektingas ir lengvas 
būdas sovietams diskredituoti 
JAV! Mes pademonstravome pa
sauliui, kad Amerika “neturi va
lios priešintis”, — kaip pareiš
kė Hočimin, — ir revoliucija ne
išvengiamai pasieks pergalę, 
nes amerikiečiai neturi tvirto
nusistatymo Pietryčių Azijoje 
laimėti karą.

Aišku, kariuomenė pralaimė
jo. Neįtikėtinai mūsų pačių ci
vilinių vadų nusistatymas siekti 
tik suvaržyto bei riboto karo at
nešė pralaimėjimų, ir kapitulia
cija buvo neišvengiama.

Sovietinė veikla
Visi žinome, kas yra KGB ir 

jo šaka GRU. KGB atlieka pa
grindines ir ypatingas saugumo 
funkcijas. Nieko nėra panašaus 
Vakarų pasaulyje. KGB ir GRU 
veikia visose sovietų satelitinė
se valstybėse, įskaitant ir Kubą. 
KGB — vienintelė institucija, 
kuri kontroliuoja sovietų gyven
tojų galvojimą, kalbą, judėjimą, 
meną, mokslą, religiją, auklėji
mą, spaudą, policiją ir kariuo-

Blaivi amerikiečio įžvalga

menę. Naudoja priespaudą etni
nėms mažumoms, seka pavie
nius asmenis ir turi neribotą tei
sę betką suimti. Naudoj? prie
vartą piliečiams, kad jie paklus
tų sovietų valdovų norams ir sa
vivalei. Kiekvienas prašymas 
įvažiuoti į Sov. Sąjungą yra tik
rinamas, atmetamas ar patvirti
namas KGB pareigūnų. Kiek
vienam turistui ar besisvečiuo
jančiam Sov. Sąjungoje, ar sate
litinėse valstybėse užvedama se
kimo byla. Kiekvienam svečiui 
sudaroma vizito programa. Jis 
yra sekamas, stebimas, palydi
mas atitinkamų agentų ir KGB 
ir GRU specialiais būdais pa
naudojamas sovietinei propa
gandai.

Kiekviena sovietų ambasada 
plačiame pasaulyje yra pilna 
KGB ir GRU agentų. Jei KGB 
agentai būtų atšaukti, sovietų 
ambasadų personalas smarkiai 
sumažėtų, įskaitant ir rusų am
basadą Vašingtone. Kaikuriais 
atvejais visai neliktų sovietų at
stovų.

Jei KGB sustabdytų savo 
veiklą, Sov. Sąjunga nepajėgtų 
išlaikyti tvarkos krašto viduje, 
atlikti špionažo darbų užsienio 
kraštuose, diskredituoti ar net 
sunaikinti - nužudyti kitų vals
tybių atstovus, skleisti klaidin
gą informaciją ir šmeižtus apie 
jiems pavojingus asmenis įvai
riuose kraštouse. Ji taip pat ne
galėtų planuoti ir įvykdyti sabo
tažo veiksmų bei nužudymų, 
kurstyti demonstracijų bei riau
šių, skatinti terorizmo ir parti
zaninio karo, niekinti ir teršti 
viešose kalbose visų, kurie 
nepritaria jų tikslams ir pla
nams, skleisti klaidingų infor
macijų ir varyti niekinimo, kir- 
šinimo agitacijos. Ji negalėtų 
įvykdyti kaikurių slaptų per
versmo veiksmų, kurie viešai 
nebūtų įmanomi atlikti. Nėra 
jokio įrodymo, kad KGB veikla 
atolydžio laikotarpyje būtų su
silpnėjusi. Priešingai — ji su
stiprėjo. Aiškiai įrodyta, kad 
KGB pastangos tapo suintensy
vintos. Prieš porą metų KGB 
vadas buvo priimtas pilnateisiu 
nariu į politbiurą. To nėra buvę 
nuo Berijos vadovavimo Stalino 
laikais.

Mažinamas karinis 
biudžetas

Nuo pasitraukimo iš Vietna
mo mes mažiname karines pajė
gas. Sovietai nuolatos jas didina 
ir stiprina. 1973 m. sovietai kari
niams reikalams išleido $96 bil., 
o mes $82 bil.; 56% tos sumos 
atiteko kariuomenės išlaikymui, 
o sovietų — tik 27%. Sovietai 
paskyrė naujiems ginklams $70 
bil. ir tuo padidino karinį pajė
gumą, o mes skyrėme tik $30 
bil. ir tai tik papildyti Vietna
mo kare prarastoms ginklų at-

A+A
ANTANUI BALTRUŠIUI

mirus, jo seseriai MAGDALENAI PAKULIENEI su 
šeima bei kitiems artimiesiems nuoširdžių užuo
jautų reiškia —

' Janulių ir Purtulių šeimos
Čikaga, JAV.

A+A
O. LAUGALIENE1

mirus, jos šeimų ir gimines liūdesio valandoje* 

nuoširdžiai užjaučiame —

Martynas ir Marija
Biekša

A+A
STASIUI VENSKUI

netikėtai užbaigus šios žemės gyvenimų, reiškiame

draugiškų užuojautų MARIJAI ir PETRUI

VENSKAMS —

Sudbury, Ont. D. Niekų šeima
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sargoms. “The Wall Street Jour-
nal” atkreipia dėmesį, kad pa
gal pastovų dolerio vertės vie
netą mūsų investavimas strate
ginėms programoms 1961 m. 
siekė $29 bil., o 1974 m. — tik 
$6.8 bil, ir pastebi: “Negali
ma nematyti, kad sovietų kari
nis pajėgumas išsiplėtė ir su
stiprėjo, o mūsų — sumažėjo”.

Strateginiai pavojai
Kokia mūsų strateginė ir gy

nybinė padėtis? JAV kongresas 
atstūmė Turkiją, tą seną 1200 
metų Rusijos priešą. Sovietų 
karo laivai praplaukia Dardane- 
lių - Bosforo sąsiaurį be jokio iš 
anksto gauto sutikimo, tik duo
dami signalą, kad praplaukia.

Mūsų santykiai su Graikija 
nestiprūs. KGB pajėgė sukurs
tyti antiamerikietiškus senti
mentus. Mūsų bazės yra pavoju
je ir galime jų netekti. Italija 
vos išlaiko politinę pusiausvyrą, 
kai komunistai kasdien populia
rėja ir vis daugiau laimi šalinin
kų. Portugalija prarasta, o su ja 
Cape Verde salos prie vakari
nės Afrikos pakraščio, kuris 
kontroliuoja P. Atlanto jūros 
kelius. Portugalija tapo sovieti
ne marijonete. Ar prarasime ir 
Azorų salas? Jos yra raktas į Š. 
Atlantą. Jei Portugalija pasiliks 
Atlanto Sąjungos nare, paleng
vins KGB ir GRU karinio špio
nažo darbus Europoje, kadangi 
Atlanto S-gos karinės paslaptys 
bus lengvai gaunamos iš portu
galų kariškių.

Kaip su Seychelle salomis In
dijos vandenyne į pietus nuo 
Raudonosios jūros? Atrodo, jų 
valdymą perims KGB paruoštų 
ir finansuojamų revoliucininkų 
grupė, pasiruošusi į savo ran
kas perimti ir valdžią.

Pietinės Afrikos iškyšulys 
yra strategiškai svarbus taškas. 
Kažkaip JAV nepajėgia suprasti 
savo gyvybinių gynybos intere
sų. Kadangi mes pasisakome 
prieš rasistinę P. Afrikos politi
ką krašto viduje, paneigiame 
sau ir Cape jūros kelio teikia
mą apie Afrikos žemyną apsau
gą, kurią galėtume sau laiduo
ti, nors ir turėtume rasinių 
problemų. Jei norėtume, galė
tume Simonstowne įsteigti kari
nę laivyno bazę. Kad tai svarbu, 
rodo faktas, kad KGB skleidžia 
šmeižto ir neapykantos gandus, 
nes britai, kurie palieka minėtą 
laivyno bazę, prašė P. Afrikos 
vyriausybę, kad mums duotų 
priėjimą.

Ispanija laikosi ant pražūties 
briaunos. Kai Franco mirs, KGB 
paruoštas pogrindis pakels gal
vas ir tūkstančiai karingų ispa
nų revoliucininkų, kurie šiuo 
šiuo metu slapstosi prie šiauri
nės Ispanijos sienos ir Prancū
zijos mieste Pepperone, paju
dės. (Bus daugiau)

Paruošė St. Dargis

PADĖKA
Mirus mylimam mūsų broliui

Stasiui Telšinskui,
reiškiame gilių padėkų Tėvams pranciškoncfms už laidotu

vių apeigas bei maldas prie karsto, radijo programos ve
dėjui J. R. Simanavičiui, visiems užprašiusiems šv. Mišias, 

atnešusiems gėlių, karsto nešėjams, tarusiems atsisveikini

mo žodį, dalyvavusiems laidotuvių namuose, bažnyčioje, Šv. 

Jono lietuvių kapinėse, p.p. Puterioms už paruoštas vaišes. 

Dėkojame visiems už išreikštų mums užuojautų.

Didžiai nuliūdę —

Brolis Antanas 'ir Joana Telšinskai (Telson)

A + A
PRANCIŠKAI RIAUBIENEI

mirus, giliai nuoširdžių užuojautų reiškiame velio
nės vyrui JONUI RIAUBAI, broliui ANTANUI 
RIAUBAI, seseriai p. RUGIENIENEĮ Muenchene, 
žmonos seseriai ONAI AMIRAS ir kitiems gimi
nėms bei artimiesiems.

Kartu su Jumis liūdintys:
Jonas ir Sofija T u moša
Stefanija ir Marcelius Meškauskai 
Genė Barcevičienė 
Liudas Vyšniauskas

....  .................. m n —

A+A
ONAI EIDUKAITIENEI 

mirus,

vyrų PRANĄ ir dukrą DANUTĘ su šeima giliai 

užjaučiame bei kartu liūdime —

A. L. E. Krakauskai 

Windsor, Ontario

A+A
PETRUI LEDUI

mirus, liūdinčius — žmonų ADELĘ, sūnus ROMĄ 
ir ALMI bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime— n ... ... .Danute ir Viktoras Bilaisiai

Bronė ir Stasys Stravinskiai 
Karolina ir Petras Kubiliai

Čikaga su šeimomis

A+A
STASIUI VENSKUI 

netikėtai užgesus, reiškiame nuoširdžių užuojautų 

MARIJAI ir PETRUI VENSKAMS — 

Marija ir Julius Eugenijus Paulauskas
Striška Sudbury, Ont.

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

Meistriikas darbas, puikūs lietuviiki projektai
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Jubilėjinė ateitininkų stovykla Dainavoje
ALMIS KUOLAS

Nors idealiam ateitininkui 
oro gerumas ar blogumas ne
turėtų turėti didelės Įtakos nuo
taikai, visdėlto septynios die
nos lietaus pajėgė numušti net 
ir idealiausių nuotaiką. Nema
nykite, kad visi 406 užsiregist
ravusieji jubilėjinės ateitinin
kų stovyklos dalyviai niūriai da
lyvavo programoje. Iš tikrųjų 
buvo ir dainų, ir šokių, ir juo
ko net iš pačio lietaus, ypač 
kai naktį nuvirsdavo palapinė, 
tačiau dėl lietaus laisvalaikiai 
liko nepilnai išnaudoti, sporto 
programos buvo sutrukdytos, 
maudymasis buvo malonus tik 
vieną ar dvi popietes, ir apla
mai jautėsi nepasitenkinimas 
brutalios gamtos darbais, kuris 
persimetė net į bendrą nuotai
kų katilą.

Paliekant gamtos negeroves, 
verta trumpai peržvelgti savai
tės Įvykius, kurie sudarė pilną 
programą. Nors stovykla prasi
dėjo sekmadienį, rugpjūčio 24, 
jau šeštadienį liaudis, ypač jau
nimas, kuris norėjo iš anksto 
pastatyti savo palapines, susi
tvarkyti savo busimuosius na
mus, smarkiai darbavosi. Taip 
pat buvo pastatyta ir visa eilė 
didelių bendrų palapinių tiems, 
kurie neturėjo savo atsivežę. 
Įvažiavus Dainavon, matėsi vie
na grandiozinė palapinė, kuri 
vėliau pasirodė būsianti salė. 
Joje keturi šimtai rimtų veidų 
klausėsi referentų, koreferentų 
bei simpozįumų dalyvių žodžių.

Įvažiavus stovyklavietėn ir už
siregistravus, buvo uždrausta be 
specialaus leidimo išvažiuoti. 
Ateitininkai “kaliniai” taip ir 
pasiryžo tolimesniam įtemptam 
darbui.

Sekmadienio diena buvo pa
likta registracijai, atidarymui 
bei susipažinimo vakarui, kuris 
neoficialiai užtruko iki anksty
vo ryto.

Pirmadienis buvo pirmoji pil
na stovyklos diena. Įvadinę pa
skaitą skaitė kun. prof. Stasys 
Yla tema “Ateitininkų misija 
penkių dimensijų perspektyvo
je”. Tema buvo plati. Pradėta 
istoriniu žvilgsniu į ateitininkų 
organizaciją ir pagvildenti atei
tininkų principai. Tema labai ti
ko kaip įvadas į visos savaitės 
paskaitų ciklą. Paskaitos kore- 
ferentas buvo Saulius Kuprys. 
Jis papildė kun. S. Ylos paskai
tą ir iškėlė keletą klausimų, tuo 
Įvesdamas klausytojus Į gyvas 
diskusijas. Gaila, kad dėl laiko 
stokos nebuvo pakankamai pro
gos visus klausimus pilnai iš
gvildenti.

Aplamai, pirmųjų poros die
nų diskusijos nukentėjo dėl lai
ko stokos. Kadangi didelė dalis 
paskaitininkų dalyvavo stovyk
loje, buvo progos privačiuose 
rateliuose toliau įvairius klau
simus gvildenti.

Po įvadinės paskaitos tolimes
nė akademinė programa perėjo 
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iš bendrų minčių į detalius nag
rinėjimus aktualių klausimų. 
Kiekviena diena turėjo savo te
mą, kuri iš ryto buvo nagrinėta 
paskaitoje ir papildyta korefe
rentų bei klausytojų kylančiais 
klausimais. Po pietų gimininga 
tema buvo toliau svarstoma ar
ba antroje paskaitoje, arba sim
poziumuose.

Pirmadienio popietėje kalbė
jo Saulius Girnius, detališkiau 
žvelgdamas į ateitininkų praei
tį ir specifiškai išryškindamas 
vysk. M. Valančiaus vaidmenį, 
paruošiant kelią tautiniam atgi
mimui ir ateitininkų organizaci
jos augimui.

Antradienio tema buvo dau
giau religinio pobūdžio. Dr. V. 
Vygantas paskaitoje “Povatika- 
ninės Bažnyčios pulsas pasau
lyje ir mūsų buityje” davė 
bendrą Bažnyčios vaizdą ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir kituose pa
saulio kraštuose.

Kun. dr. P. Gaida savo paskai
toje “L. K. Bažnyčios Kronika 
— laisvės ir herojinės kovos 
šauklys” gvildeno “LKB Kroni
ką” kaip naują religinės rezis
tencijos ginklą ir svarbiausią re
liginį įvykį Lietuvoje paskuti
nių kelerių metų laikotarpyje.

Trečiadienis buvo skirtas 
nagrinėti marksizmui ir krikš
čionybei. Rytinėje paskaitoje 
dr. K. Skrupskelis aptarė mark
sizmo ir krikščionybės bruožus, 
pabrėždamas grėsmę krikščio
niškai civilizacijai. Po pietų dr. 
A. Damušis gvildeno temą “So
cialinė krikščionių doktrina per
spektyvinėje ateitininkų veik
loje”.

Ketvirtadienį kun. dr. A. Paš- 
kus paskaitoje “Moralinis lū
žis bei pasimetimas Vakarų pa
saulyje ir jo poveikis mūsų vi
suomenei” optimistiškai pažiū
rėjo į dabartinį Vakarų pasaulį, 
pareikšdamas, kad jis dabar iš 
tikro nėra blogesnis. Šių dienų 
moralės laužytojai tiki, kad jie 
nėra nusikaltėliai, bet skelbia 
savo galvoseną kaip priimtiną 
normą.

Dėl įvairumo ketvirtadienį po 
pietų tema “Moralinė revoliu
cija kaip globalinis uždavinys” 
buvo svarstoma ne paskaitoje, 
bet simpoziume. Vadovaujant 
Vytui Naručiui, Rimas Juzai- 
tis, Jolita Kisieliūtė, Roma 01- 
šauskaitė, Jūratė Krokytė ir- 
Daina Kojelytė apžvelgė įvairias 
šių dienų moralines problemas, 
pabrėždami, kad netolimoje at
eityje krikščionys turės pada
ryti visą eilę svarbių moralinių 
sprendimų, kurių negalima jau 
dabar ignoruot, paliekant juos 
grynai mūsų mokslininkams, 
daktarams ar politikams.

Penktadienis buvo atsipalai
davimo diena. Po visų filosofi
nių ir teologinių temų ši diena 
buvo skirta kūrybos esmei na
grinėti. Rytmetinę temą “Kul
tūriniai mūsų uždaviniai, atsi
žvelgiant į okupuotos Lietuvos 
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ir išeivijos padėtį” gvildeno dr. 
K. Keblys. Paskaitoje buvo ap
žvelgta dabartinė mūsų kultū
rinė padėtis. Buvome visi iš
barti, kad neatliekam savo kul
tūrinių pareigų. Po pietų Lilės 
Gražulienės pirmininkaujama
me simpoziume Elenutė Bra- 
dūnaitė, Antanas Dambriū- 
nas, Kęstutis Sušinskas, Almis 
Kuolas ir Emilija Pakštaitė na
grinėjo galimybes išauginti kū
rybingą ateitininką dviejų kul
tūrų sankryžoje. '

Šeštadienį ir sekmadienį bu
vo vėl grįžta į giliąsias temas, 
šeštadienio rytą dr. V. Vardys 
grįžo prie trečiadienio temų — 
kalbėjo apie komunistinę tauty
bių politiką Lietuvoje. Savo ar
gumentus jis pagrindė statisti
kom iš okupuotos Lietuvos gy
venimo, ypač klausimus ryšium 
su mišrių šeimų skaičiais, pa
lygindamas Lietuvos padėtį su 
Latvijos, Estijos bei kitų tau
tybių.

šeštadienio popietė buvo skir
ta giliajai teologijai. Kun. dr. V. 
Rimšelis nagrinėjo temą “Kris- 
tocentrinis humanizmas ateiti- 
niškųjų dimensijų viršūnėje”. 
Joje pabrėžė Kristų kaip mūsų 
gyvenimo tikslą ir centrą.

Sekmadienis liko susumuoti 
savaitės mintims ir uždaryti sto
vyklai. Pirmąją funkciją atliko 
dr. J. Girnius savo tema “Ką 
pasakytų Dovydaitis ateitinin
kams šiandien”, o uždarymas 
teko kun. G. Kijauskui, SJ. Po
sėdžiams užsibaigus, buvo nu
leistos vėliavos ir oficialiai už
daryta stovykla.

Baigiant norėtųsi pakalbėti 
apie mūsų koreferentus. Prie 
kiekvienos paskaitos programo
je buvo numatyta po koreferen- 
tą, kuris papildytų paskaitinin
kų mintis bei pakomentuotų re
ferento iškeltas mintis. Visiems 
koreferentains buvo pažadėta iš 
anksto atsiųsti paskaitas, kad 
galėtų geriau pasiruošti Gaila, 
tačiau daugeliu atvejų tai nebu
vo padaryta, ir mūsų koreferen- 
tai turėjo vietoje susimėtyt ir 
savo kartais nepilnai suformu
luotas mintis dėstyti. Nežinau, 
kam daugiau tenka kaltė — ar 
referentams, kurie nesuspėjo 
pristatyti savo paskaitų, ar ko- 
referentams, kurie kartais at
rodė nelabai skatino paskaiti

Ateitininkų jaunimas užkandžiauja sukaktuvinėje stovykloje Dainavoje š.m. 
rugpjūčio 24 - 31 d.d.

PLB valdyba praneša,
kad išvykoje į Pietų Ameriką lėktuve vietų dar yra. Prašomi 
skubiai registruotis — jaunimas ir vyresnieji.

Paskutinė registracijos
data yra š.m. spalio 6 d.

Po šios datos užsiregistruoti nebebus galima. Dėl registracijos

blankų skambinti (312) 476-0601 Čikagoje.
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ninkus, ,kad bent santraukas at
siųstų. Pagaliau net pačioje sto
vykloje galima buvo dieną prieš 
susieiti su paskaitininkais, pa
sikalbėt ir geriau pasiruošt. Ap
lamai, koreferentų pareigos ne
buvo labai aiškios, jų pastan
gom nebuvo teikiama daug dė
mesio. Jų pasiruošimas dauge
liu atveju toli gražu neprilygo 
išsamiom ir tikrai puikiom pa
skaitom.

Kadangi stovykloje dalyvavo 
moksleiviai, studentai ir sen
draugiai, buvo jaučiama, kad 
kartais reikėjo moksleiviams 
suruošti atskirus pokalbius, 
juos įdomiai ir suprantama kal
ba įtraukti į dienos temas. Jau
čiu, kad tai galima būtų buvę 
praplėst ir moksleiviams turė
ti daugiau atskirų pokalbių. Be 
to, moksleiviai diskusijų metu 
nuobodžiaudavo ar visai iš pala
pinės pasitraukdavo. Būtų buvę 
gera turėti atskirus diskusinius 
būrelius, per kuriuos referento 
mintys būtų pereitos ir papras
tesne kalba paaiškintos. Tai bū
tų paruošę moksleivius kelti 
klausimus ir patiems pagalvoti. 
Buvusioje struktūroje dauguma 
moksleivių nedrįso išsižioti ir 
tuo būdu negavo iš stovyklos 
tiek, kiek būtų galėję.

Vakarinės programos buvo 
suskirstytos į dvi dalis. Pirmoji 
dalis būdavo dažniausiai rimta. 
Savaitės pradžioje tas laikas bu
vo sunaudotas, pristatant įvai
rius ateitininkų organizacijos 
padalinius. Padaryti praneši
mai visų sąjungų, apie “Atei
ties” žurnalą, apie “Ateities” 
knygų leidyklą, šalpos fondus ir 
1.1. Paskutinėmis dienomis bu
vo literatūros vakaras, Čiurlio
nio vakaras, jaunųjų talentų va
karas, opera ir jaunųjų litera
tūros vakaras. Antroji vakari
nės programos dalis būdavo 
linksmesnė. Kai nelijo, bandėm 
kurti laužą arba suėję svetai
nėn dainuodavom ir šokdavom 
iki vidurnakčio.

Aplamai, stovykla buvo įdo
mi, pilna ir angažuojanti. Man 
atrodo, vienintelis trūkumas 
buvo tas, kad moksleiviams bu
vo duota permažai progos įsi
jungti į stovyklos programą ir 
todėl stovykla tapo studentų ir 
sendraugių stovykla, o moks
leivių — pramoginiu pasižmo- 
nėjimu.

Jaunimo kongreso žinios
Trečiajam pasaulio lietuvių jauni

mo kongresui, įvyksiančiam šių Ka
lėdų atotsogų metu Pietų Amerikoje, 
artėjant, pradėsime kas savaitę dėti 
Į šį skyrių svarbiausias kongreso ža
rnas, kurios domintų tenai vykstan
čius ir nevyksiančius. Taip pat šia
me skyriuje stengsimės po vieną ar 
du pristatyti mūsų Kanados lietuvių 
jaunimo kongreso atstovus, kad mū
sų visuomenė, kuri atstovus savo au
komis rems, su jais susipažintų.

INFORMACIJA. Visais kongreso 
reikalais Kanadoje kreiptis: savo ko
lonijose pas III PLJK atstovus arba 
pas KLB pirm. .1. R. Simanavičių tel. 
534-1274; KLJS pirm. Almi Kuolą 
tel. 769-7051; KLJS vieepirm. Gabi
ją Juozapavičiūtę tel. 461-7660.

REGISTRACIJA. Kongreso reika
lu vyksta dvi registracijos. Pirmoji 
registruoja keleivius. Jos adresas: 
III PLJK Išvyka, 4428 So. Rockwell, 
Chicago, Ill. 60632, USA. Antroji re
gistracija rūpinasi kongreso progra
mos dalyviais, šiuo metu laukiame 
registracijos blankų, kuriuos ruošia 
Argentina. Vykstančių į kongresą re
gistracija Kanadoje: G. Juozapavičiū
tė, Apt. 2314, 655 Broadview Ave., 
Toronto, Ont. M4K 2P3. Tie, kurie 
užsiregistravo vykti su ekskursija iš 
Čikagos, automatiškai gaus kongre
so programai registracijos blankus. 
Tie, kurie vyksta atskirai, be ekskur
sijos, prašomi kreiptis į registraciją 
— ten gaus programos registracijos 
blankus. Kongreso programos regist
racija apims šias sritis: dalyvavimą 
stovykloje, nakvynes, studijų dienas, 
ekskursijas. Registruotis turi VISI: 
atstovai, dalyviai, svečiai ir turistai, 
kurie nemano kognrese dalyvauti.

KAINA. Važiuojant su ekskursija 
iš Čikagos į Buenos Aires ir iš Sao 
Paulo atgal į Čikagą, neįskaitant ke
lionės išlaidų iš Buenos Aires į Mon
tevideo ir į Sao Paulo, nemažiau 
$460,95 ir nedaugiau $553,14. Kaina 
laivu iš Buenos Aires į Montevideo 
yra $10. Iš Montevidoe į Sao Paulo 
autobusu — $30, lėktuvu — apie 
$100.

{MOKĖJIMAI. Gavus iš Čikagos 
brošiūrą, reikia užpildyti tenai pri
dėtą formą ir grąžinti KUO GREI
ČIAUSIAI su $116,00 {mokėjimu iki 
1975 m. spalio 6 d. Likutį $344,95 
reikia sumokėti iki š.m. spalio 16 d. 
Visus čekius rašyti: American Natio
nal Bank III LWYC Excursion. Vie
tos lėktuve rezervuojamos pirmumo 
tvarka pagal rankpinigių prisiunti- 
mo eilę. Pirmenybė lėktuve teikiama 
sekančiai: 1. kongeso atstovai, antri
ninkai bei JK ruošoj dalyvaujantie
ji pareigūnai; 2. pareiškęs norą kon
grese dalyvauti 16-30 m. amžiaus jau
nimas; 3. ekskursantai (kongrese ne
dalyvaująs jaunimas ir vyresnieji).

KADA REGISTRUOTIS? Kuo 
greičiausiai, nes pirmą {mokėjimą 
reikia atsiųsti iki spalio 6 d. ir grą

Mėgėjiškas ar
AL. GIMANTAS

Neseniai teko diskutuotu 
svarstant įvairias lietuviškas te
mas, su JAV sostinėje jau il
gesnį laiką gyvenančiu bičiuliu. 
Jis yra pakankamai plačiai su
sipažinęs su amerikine biuro
kratija, jos tradicijomis, meto
dais ir eiga. Taipgi jam giliau 
suprantami amerikinės politi
kos barometro kaikurie svyra
vimai nei mums, eiliniams pi
liečiams, kurie savąją nuomonę 
dažniausiai susidarome tik iš 
radijo, televizijos ir spaudos 
pranešimų, šis šaltinis, tegu ir 
patikimas, bent iki tam tikro 
laipsnio, bet nėra jau toks ne
šališkas, kaip kaikam, iš toli
mesnės periferijos stebinčiam, 
gali atrodyti. Visai kas kita, kai 
pats esi kasdienine administra
cinio aparato dalimi, nors ir ne 
užsienio politikos srityje. Tad 
ir minėto tautiečio kaikurios 
pastabos gali būti naudingos.

Pirmiausia visos delegacijos 
ar atskiri asmenys, kurie vienu 
ar kitu lietuvių ar baltiečių rei
kalu lankosi Vašingtone, turi 
gerai mokėti anglų kalbą. Bai
su, kai mūsų atstovai vos rezgia 
angliškai, sukeldami tik šypse
ną, tegu ir slepiamą, amerikie
čių pareigūnų veiduose. Dabar 
jau tikrai nesunku mūsų tarpe 
rasti tokių, ypač jaunesnės kar
tos atstovų tarpe, kurių angliš
kas žodynas ir akcentas yra 
amerikinis. Mat, čia susiduria
me su reprezentacijos ar iš viso 
prestižo klausimu, o laužyta 
anglų kalba vargu ar prisideda 
prie didesnių simpatijų ir su
pratimo laimėjimo Vašingtono 
įstaigose. Niekas niekur per
daug nemėgsta “foreinerių” ar 
“auslenderių”, ypač tokių, ku
rie nepajėgė gerai išmokti gy
venamo krašto kalbos.

Reikėtų kaikuriom mūsų ar 
baltiečių institucijom turėti sa
vo lyg ir atstovus — budėtojus 
prie kaikurių amerikinių įstai
gų sostinėje. Tačiau jų veikla 
ir rezutlatai tegali būti labai 
riboti, jei pasikliaujama mėgė
jiškumu bei atsitiktinumu, čia 
jau reikia visai kitokio pobūdžio 
pastangų ir akcijos, paremtos 
“lobbying” metodu. Tam patar-
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žinti užpildytą formą, kurią jau turi
te būti gavę iš Čikagos. Galima 
skambinti Čikagon pas Bronių Nai
nį: (312) 776-4028 ekskursijos rei
kalais.

DOKUMENTAI. Kanados ir JAV 
piliečiams reikalingas tiktai pasas. 
Vizų nereikia. Lietuvos ar kitų kraš
tų piliečiai turi gauti vizas. Kiekvie
nas keleivis turi susitvarkyti pagal 
savo krašto sveikatos departamento 
reikalavimus dėl skiepų.

EKSKURSIJOS DATOS. Ekskursi
ja išskrenda iš Čikagos 1975 m. gruo
džio 20 d. ir grįžta iš Sao Paulo sau
sio 10 d. 1976 m.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS. Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
rengia paskutinį prieškongresinį vi
sam jaunimui suvažiavimą Toronte 
1975 m. spalio 25-26 d.d. Suvažiavi
me TURI dalyvauti visi kongreso at
stovai. Taip pat kviečiami KLJS ta
rybos nariai ir jaunimas, kuris keti
na vykti P. Amerikon bei dalyvauti 
visoje kongreso programoje. Tai bus 
paskutinė proga mums pasiruošti. 
Tikimasi, kad visi atstovai jau bus 
paruošę duomenis Kanados krašto 
pranešimui. Anketos buvo išsiunti
nėtos pradžioje vasaros su bendraraš- 
čiu. Pranešimas bus paruoštas bend
romis jėgomis suvažiavimo metu To
ronte. Suvažiavime taip pat dalyvaus 
neseniai 5 mėnesius praleidusi P. 
Amerikoje Marija Saulaitytė. Jinai iš 
savo patirties galės pateikti mums 
naujausias žinias ir talkinti mūsų 
pasiruošimui. GABIJA

DAIVA ŠETIKAITĖ, trečiojo pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso atsto
vė iš Niagaros pusiasalio; 18 metų 
amžiaus; šiemet pradeda studijuoti 
politinius mokslus Brock universite
te, St. Catharines mieste; dirba kaip 
vadovė su skautais, priklauso “Ne
muno” tautinių šokių grupei ir ka
nadiečių tarptautinių šoklų grupei; 
vasaros metu dirbo su “Parks and 
Recreation” kaip vaikų instruktorė; 
ketina mokyti mažesniuosius tautie
čius austi lietuviškas juostas. Daiva 
sako apie save: “Darbų turiu daug, 
bet laiko maža”

u

profesinis lygis?
nauja samdomos profesinės 
agentūros — įstaigos, atskiri as
menys, dažniausiai teisininkai. 
Jiems pavedamas uždavinys — 
nuolat ir visais galimais (kartais 
ir nevisai...) būdais veikti, 
sakykim, kongreso ar senato 
narius, komisijas bei pakomi
ses, vienus ar kitus departa
mentų pareigūnus, įstaigas ar 
pan. Tai, žinoma, surišta su iš
laidomis, bet iki šiol jos turbūt 
nebuvo įrikiuotos į jokius mūsų 
bendrosios veiklos biudžetus. 
Tuo tarpu vis aiškiau ir dažniau 
prieiname išvadą, kad siekiant 
patenkinamų rezultatų, reikia 
išlįsti, bent kaikuriose srityse, 
iš mėgėjiškumo kiauto ir lygio. 
Kitaip ir toliau daužysime kak
ta sieną, kartais stebėdamiesi 
menku to daužymo poveikiu 
. . . Atseit, nors dūžio garsas 
nemažas, bet siena neskyla ir 
tiek. Profesijonalai, rasi, tą pa
čią sieną įveiktų ir greičiau, ir 
tikriau. Nevienu atveju tas 
efektingas greitis kaip tik gali 
būti svariu faktoriumi, ypač kai 
geležį reikia kalti, kol karšta, 
kai skubūs įvykiai ir sprendi
mai daromi šiandien, kai ryto
jaus diena jau reiškia pavėlavi
mą ar pražiopsojimą. Mėgėjiš
kos, atkištinės pastangos daž
niausiai nebūna sėkmingos.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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GIEDRĖ PODERYTĖ atstovaus Sud- 
burio lietuvių kolonijai ir Šiaurės 
Ontario lietuviams trečiajame pasau
lio lietuvių jaunimo kongrese Pietų 
Amerikoje; turi 19 m. ir šiais metais 
pradeda studijuoti Sudburio univer
sitete bandrąjį kursą; lankė šešta
dieninę mokyklą 10 metų, šoko tau
tinius šokius 5 metus, dabar vado
vauja jaunųjų grupei; pirmą kartą 
dalyvavo lietuvių jaunimo suvažiavi
me Londone, Ont. Apie save ir savo 
koloniją Giedrė rašo: “Mūsų, lietu
vių, Sudburyje yra nedaug. Jaunimo 
organizaciją įkurti būtų labai sunku 
ir neįmanoma ką nors veikti. Esu 
laiminga tapusi III PLJK atstove. 
Dąlyvaudama kongrese, norėčiau pa
matyti kaip pasaulio lietuvių jauni
mas organizuojasi, jungiasi ir ką nu
veikia. Būdama lietuvaitė, norėčiau 
kuo nors prisidėti prie lietuvybės iš
laikymo šiame krašte. Kongrese ti
kiuosi daug ko išmokti ir surinktas 
žinais gyvenime panaudoti. Man įdo
miausi yra tautiniai šokiai, bet labai 
mažai apie juos turiu žinių, taigi 
sunku yra ir kitus mokyti. Tikiuosi 
kongrese daugiau tautinių šokių pa
matyti ir pasisemti žinių. Taigi, kaip 
matote, iš kongreso tikiuosi labai 
daug!”

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles N ėst
Telefonas 534-0563

Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas!!!
Nei viena bendrovė nesiunčia 

siuntinių taip pigiai,, kaip 
Jiitertrade 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 
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 būtį iškeičiami j pinigus, 
t.y. į 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., Fifth 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

Station Wagon 
"MOSKVIČ1US”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.
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SKRAIDANTYS AITVARAI
V. Europoje ir S. Amerikoje pla

čiai išpopuliarėjęs skraidymo aitva
rais sportas jau pasiekė ir Lietuvą. 
Jo pagrindą sudaro didžiulį aitvarą 
primenantis sparnas, prie kurio me
talinių rėmų diržais prisiriša tokio 
skraidymo mėgėjas. Padangėn jį iš
kelia lyną tempiantis greitlaivis ar
ba automobilis, šimetinėje valstybi
nėje Toronto parodoje sunkiai susi
žeidė Kanados aitvarų sklandymo 
čempijonas Daniel Genge, nukritęs 
vadenin iš 400 pėdų augščio, kai jo 
aitvaro sparną sulankstė netikėtas 
vėjas. Lietuvoje pirmąjį aitvarą, pa
vadintą deltasparniu, pasigamino ir 
sėkmingai išbandė Vilniaus inžineri
nio statybos instituto ketvirtakursiai 
M. Samajauskas, A. Dumšė, A. Gude
lis ir A. Pipiras, vadovaujami docen
to V. Dovydėno. Jų aitvarą padangėn 
lynu ištempia motociklas. Spren
džiant iš “Komjaunimo Tiesos” pa
skelbtos nuotraukos, pirmajam ban
dymui buvo pasirinktas nedidelis 10 - 
20 metrų augštis. Deltasparnis yra 
lengvai išardomas, telpa motociklo 
priekaboje. Jį nesunku nusivežti 
skrydžiams pasirinkton vieton.

UŽDARĖ GATVĘ
Automobiliai dabartinių Lietuvos 

miestų gyventojams drumsčia ramy
bę, kuro degimo atliekomis teršia 
orą. Savotiška sala pėstiesiems Šiau
liuose taps viena Vilniaus gatvės at
karpa, kurion jau neįleidžiamas 
transporto eismas. Važiuojamoji da
lis grindžiama plokštelėmis, įrengia
mi baseinėliai, sodinami gėlynai, at
naujinami namų fasadai.

GAUSĖJA NELAIMĖS
Gausėjančias eismo nelaimes Lie

tuvos keliuose “Tiesos” skaitytojams 
rugpjūčio 22 d. laidoje primena vi
daus reikalų ministerijos valstybi
nės automobilių inspekcijos viršinin
ko pavaduotojas Vaclovas Vaitasius: 
“Per septynis mėnesius respubliko
je užregistruota 3.119 avarijų — 
visu penktadaliu daugiau, negu per
nai per tą patį laikotarpį. Žuvo 465 
ir sužeisti 2.698 žmonės — irgi di
desni rodikliai, negu 1974-aisiais per 
septynis mėnesius...” Dėl nelaimių 
2.138 atvejais buvo kalti vairuotojai. 
Net 627 vairuotojai važiavo girti. Dėl 
vairuotojų aplaidumo žuvo 305 žmo
nės, buvo sužeisti 1.864. V. Vaitasius 
taipgi pabrėžia dvigubai pagausėju
sias nelaimes, kurių kaltininkai yra 
privačių automobilių savininkai, ne
turintys reikiamos patirties. Nelai
mių priežastimi nevisada būrih per- 
didelis greitis. Per tuos pačius sep
tynis mėnesius beveik šimtas nelai
mių įvyko dėl traktorininkų kaltės, 
o pėstieji, pažeidusieji taisykles, yra 
770 nelaimių kaltininkai. Dėl pėsčių
jų kaltės žuvo 194, sužeista 680 žmo
nių.

DERLIAUS APSAUGA
Kompartijos oficiozas “Tiesa” vis 

dar moko kolcbozininkus ūkininkau
ti, nors jau artėja kolchozų sidab
rinė sukaktis. Rugsėjo 4 d. laidoje 
dienraštis paskelbė vedamąjį “Der
liui — patikimą apsaugą”. Redakcija 
pirmiausia pasidžiaugia sumažėjusiu 
grabštukų skaičiumi, pagerėjusiu 
žemdirbių atsakomybės jausmu, o po 
to pradeda įprastinį pamokslą: “Tik 
dėl aplaidumo palei kluonus mėtosi 
kuokštai gražaus šieno, jo pridrab- 
styta daržinės pašaliais. Dažnai gal
vojama, jog dėl plako šieno varguo
liu netapsiu. Bet jei taip elgsis visi 
ir kiekviename žingsnyje? Pagaliau, 
taip laikomas pašaras sudaro ne tik 
tiesioginius nuostolius. Netvarka ke
lia pavojų kilti gaisrui. Šią vasarą 

Metinis savivaldybės surašymas pradėtas 1975 m. rugsėjo 19, penkta
dienį, ir truks visą tą savaitę. Šis savivaldybės surašymas yra atskiras 
ir skirtingas nuo neseniai buvusio provincinio surašymo, atlikto provin
cijos rinkimams. Tos savaitės laikotarpyje jūsų namuose atsilankys 
keliom minutėm surašinėtojas, turįs asmens tapatybės kortelę, ir teirau- 
sis pagrindinių žinių, riekalingų nustatyti:
• nuosavybės mokesčiams, mokėtiniems viešųjų ar atskirųjų mokyklų 

sistemoms;
• paskirstymui provincinės paramos vietinėm valdžiom, siekiant suma

žinti vietinius mokesčius;
• paruošimui prisiekusiųjų (teismo) sąrašų;
• paruošimui apie gyventojus informacijų, reikalingų kitom savival

dybės programom.
Surašinėtojas turi įrašyti asmens vardą bei pavardę, amžių, nuosavybės 
padėtį (pvz. savininkas ar nuomininkas), mokesčius mokykloms ir visos 
šeimos gyvenamą vietą.
Kai ateis surašinėtojas, patikrinkite, ar įrašytos tikslios žinios surašymo 
lape. Jei netikslios, patikslinkite ir patikrinkite ištaisymus.
Jei nebūsite namie, jums bus paliktas surašymo lapas. Jei reikalingos 
pataisos, jas įrašykite ir tą surašymo lapą įdėkite į jau adresuotą voką, 
paliktą su juo, ir išsiųskite. Jeigu reikės papildomų informacijų, 
kreipkitės į vietinę įkainojimo įstaigą (local assessment office).

ONTARIO

Ministry of 
Revenue

supleškėjo daržinės su pašarais ne 
viename ūkyje. Kiekvienu atveju 
kruopščiai tiriamos nelaimės prie
žastys, ir bemaž visada surandama 
įvairių nusižengimų priešgaisrinės 
apsaugos reikalavimams, į kuriuos 
nebuvo rimtai pažiūrėta. Gal būt, šį 
kartą ne dėl to įsižiebė kibirkštis, 
bet visiškai aišku viena, kad jai bu
vo palikta atvira landa. Kodėl? Per 
šienapiūtę žmonės stengėsi greičiau 
pasidarbuoti, tratino į kluoną vežimą 
po vežimo pašarų. O kai jau viskas 
buvo vietoje, tarsi atlyžo, nebeužte
ko to paties ryžtingumo sekančiam 
etapui — patikimai derliaus apsau
gai. Ne taip seniai kilus gaisrui 
Molėtų rajono Balninkų kolūkyje, 
sudegė 20 tonų grūdų. Apie 30 tonų 
grūdų ugnis sunaikino Jurbarko ra
jono Raudonės kolūkyje. Dega duo
na .. . Su tokia meile žemdirbio 
auginta ir puoselėta, per trumpą aki
mirką virsta pelenais. Tegul nedaug, 
tik maža dalelytė iš didelių talpių 
aruodų. Priekaištas vis tiek tas pats 
— nemokėjimas išsaugoti brangaus 
turto. Be abejo, gaisro niekas nelau
kia, nesitiki jo. Bet vėl, kaip būti 
garantuotam, jog neužsuks raudonas 
gaidys, jeigu nerūpestingai elgiamės 
sandėliuose ar kitose derliaus bei 
pašarų saugojimo vietose, nepaiso
me būtiniausių apsaugos reikalavi
mų. Gaisras — ypač skaudi nelaimė. 
Ir ne vien apie jį kalbėkim. Netvar
kinga vertybių apskaita ūkyje, dėl 
neatidumo ar apsileidimo sugadintas 
pašaras — irgi to paties miško me
džiai. Tai vis rimti nusižengimai so
cialistinio turto apsaugos reikalavi
mams. Tai nusikaltimas žemdirbio 
sąžinei, nes negalima nebranginti to, 
ką pats esi sukūręs ...” Kol lietu
vis ūkininkas kurdavo pats sau, jis 
ir be pamokslų sugebėdavo pasi
rūpinti derliaus apsauga, o dabar 
jis yra tapęs tik tos socialistinės 
kūrybos dalininku.

PROFESORIAUS KELIONĖ
Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos 

prof. Petras Vasinauskas, pasikinkęs 
senamadiškon bričkelei! bėriuką, šią 
vasarą su žurnalistu Vladu Vaice
kausku lankė savo buvusius moki
nius ir senus pažįstamus šiaurinėje 
Lietuvoje. Apie 40 dienų trukusio
je kelionėje Augštaitijos keliais 
jiems teko nuvažiuoti daugiau kaip 
1.500 km. Jiedu lankėsi Dotnuvos 
žemdirbystės mokslinio tyrimo insti
tute, Joniškėlyje, Vabalninke, Du
setose, Ignalinoje, Dūkšte, Švenčio
nėliuose, Vilniuje, žemdirbystės in
stituto Vokės skyriuje, Trakuose ir 
per Kauną grįžo į žemės ūkio Aka
demiją Noreikiškėse. Prof. P. Vasi
nauskas ruošiasi rašyti atsiminimų 
knygą, susiedamas ją su pasikeiti
mais Lietuvos kaime.

RESTAURAVIMO TRESTAS
Kultūros ministerija įsteigė spe

cialų Lietuvos paminklų restauravi
mo trestą, vadovaujamą R. Kamins
ko. Šiai institucijai tenka koor
dinuoti restauravimo darbus ir rū
pintis jų vykdymu visoje Lietuvos 
teritorijoje. ‘ Tiesos” 194 nr. pa
skelbtame pranešime H. Vencevičius 
rašo: “Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
ir kituose miestuose bei rajonuose 
dirba būriai resta'uruotojų. Atstato
mi ištisi architektūriniai ansambliai, 
paminklai, pastatai, susiję su revo
liucinės kovos puslapiais, žymių liau
dies sūnų gyvenimu..Restau- 
ruotojams, kaip matome, tenka ne
dėkingas uždavinys rūpintis ne tik 
mūsų tautos istoriniais paminklais, 
bet ir didžiųjų komunistų pėdsakų 
įamžinimu. V. Kst.

PRADĖTAS METINIS 
SAVIVALDYBĖS 
SURAŠYMAS

Athur Mecn
Minister of Revenue
T. M. Russell
Deputy Minister

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga, remiama Amerikos Lietuvių Tarybos, 
kartu su latviais studentais rengia

BALTIKIU STUDENTU STUDIJŲ SAVAITGALI
KADA: rugsėjo 26-28 dienomis 
KUR: Jaunimo Centre, Čikagoje
KAINA: $10.00 (sumokama prie įėjimo) 
----------------------------------- PROGRAMA:-----------------------------------------

Kadangi studijose dalyvaus visų trijų baltiečių tautybių atstovai, programa vyks anglų kalba. RENGĖJAI

RUGSĖJO 26, PENKTADIENĮ: 10.15 paskaita ----------------------
18.00 registracija “Helsinkio konferencija”
19.30 talentų vakaras 11.30 paskaita
21.00 šokiai 12.30 paskaita “Dievturis” RUGSĖJO 28, SEKMADIENĮ:

13.30 pietūs 11.00 užkandis
RUGSĖJO 27, ŠEŠTADIENI: 14.00 paskaita “Čiurlionis” 12.00 diskusijos

9.00 registracija 14.45 diskusijos 13.30 filmai: “My Latvija” ir
10.00 atidarymas 20.00 Šokiai “Statyba”

WELLAND, ONT.
VVELLANDO APYLINKĖ Tautos 

Fondo 1975 m. vajų baigė. Surinkta 
$156. Aukos kas metai po truputį 
mažėja. Kas kaltas? Blogas vajaus 
pravedimas, žmonių duosnumo su
mažėjimas lietuviškiems reikalams? 
Ne. Kaltė glūdi apylinkės nykime, 
nes jaunimas, baigęs augštuosius 
mokslus, mažame miestelyje darbo 
negauna ir turi jo jieškoti kitur. 
Senesnieji vienas po kito keliauja į 
amžinybę. Daugiau kaip 50% apy
linkės narių yra pensininkai. Vis- 
dėlto tenka pasidžiaugti, kad aukos 
vidurkis yra $6.50.

Aukojo $20: J. Baliukas; po $10: 
V. Bieliūnas, J. Butkus, B. Andriu
šis, B. Luomanas, J. Radvilas, A. 
Stankevičius; po $5: J. Blužas, A. 
Čepukas, J. Kėžinaitis, J. Kutka, M. 
Kuzavas, V. Jasiulionis, J. Paužuolis, 
A. Pivoriūnas, B. Simonaitis, J. Staš
kevičius, A. Smolskis, K. Stankevi
čius, P. Šidlauskas; $4: R. Slavickas; 
$3: P. Adomynas; po $2: A. Žinaitis, 
V. Vitauskas.

Apylinkės valdyba veikia kiek 
esamos aplinkybės leidžia. Rengiami 
visi minėjimai, nes jie apsiriboja 
daugiausia bažnytinėmis apeigomis 
ir dienai pritaikytu pamokslu.

Tenka pasidžiaugti, kad mūsų 
gerbiamas klebonas kun. Juvenalis 
Liauba yra didelis Bendruomenės 
rėmėjas darbu ir lėšomis. Valdyba 
už tai nuoširdžiai dėkoja. Ji taip 
pat nuoširdžiai dėkoja savo nariui 
V. Biliūnui ir poniai už leidimą 
Bendruomeni rengti gegužines savo 
sodyboje, jo kruopštų darbą ren
giant tas gegužines ir renkant au
kas Tautos Fondui. Didelis dėkui 
visiems aukojusiems Tautos Fondui.

KLB VVellando apylinkės valdybą

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

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 VA 4-1001

Apie 200 lietuvių ir kitataučių susirinko š.m. rugsėjo 7 d. prie ąžuolo, kuris 
1936 m. buvo atgabentas iš nepriklausomos Lietuvos ir pasodintas Anna- 
polyje, Maryland valstijoje, JAV-se, prie kapitoliaus. Čia Baltimorės Lietu
vių Taryba, pirmininkaujama adv. E. Armanienės, surengė metinį Tautos 
šventės minėjimą Nuotr. ALK Tarybos

f HAMILTON
TAUTOS FONDO VEIKLA. Ha

miltono TF atstovybė kasmet suor
ganizuoja kultūrinį parengimą su 
gražia menine dalimi ir pamaldomis. 
Š.m. rugsėjo 13 d. TF iniciatyva bu
vo surengtas Tautos šventės minėji
mas kartu su Vilniaus Diena. Daly
vių skaičių gerokai papildė svečiai 
iš St. Catharines, Oakvillės, Niagara 
Falls ir kitų apylinkių. Hamiltono 
lietuviai lyg ir pradėjo vengti apsi
lankymo panašiais atvejais. Gal čia 
turi įtakos įvairus. Šeimyniniai pasi
svečiavimai? Taip pat šia proga TF 
užprašė Mišias už žuvusius kovoje 
už Lietuvos laisvę, kurias rugsėjo 14 
d. atnašavo kun. L. Januška. Šios iš
kilmingos pamaldos buvo baigtos 
Tautos himnu. Pamaldose dalyvavo 
DLK Algirdo šaulių kuopa ir kariai 
veteranai su savo vėliavomis. Kitos 
organizacijos nepasirodė. Didelė pa
dėka priklauso Hamiltono TF atsto
vybei už taip gražiai suorganizuotą 
Tautos šventės minėjimą. H-tis

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO “Giedraitis” gegužinė pra
ėjo gana gražiai. Kadangi oras pasi
taikė saulėtas, tad ir žmonių suva
žiavo daugiau, negu kitais metais. 
Gan įdomiai ir įtemptai vyko žuva- 
vimo varžybos čia pat savam “ežere”. 
Svarbu buvo pagauti. Pirmoji buvo 
D. Bobinienė, II — L. Zubaitė ir III 
— E. Povilauskas. 22 kalibro šaudy
me I-ju buvo V. Svilas, II — A. Bui- 
nys, III — P. Bosas ir IV — M. 
Trumpickas. Visi laimėtojai gavo 
atitinkamas premijas. Buvo gyvas 
susidomėjimas loterija, kurios laimi
kius suaukojo valdybos nariai P. D. 
Bobinai ir M. Trumpickas. Linksma
jai daliai žmonės grupavosi į savo ra
telius ir skirstėsi į nairjis tik su
temus. V-ba

SUSIŽIEDAVO gimnazijos moky
toja Violeta Vilimaitė (Williams) su 
inž. Bernhard Oelkrug. K.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. 'Rug
sėjo 13 d. AV šventovėje J. Ant. 
Gedrimų vyriausia dukra Kristina 
sumainė aukso žiedus su klevelan- 
diečiu Pauliu Alšėnu. Jungtuvių 
apeigas atliko Klevelando Dievo Mo
tinos N.P. liet. par. klebonas kun. G. 
Kijauskas, SJ, asistuojant kun. L. 
Januškai ir kanadiečių St. John par.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street East, telefonas 544-7125 ® ALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai-----------------
kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

Rengėjų komitetą 
sudaro: 

pirmininkas J.Kramens 
vicepirmininkė Milda 
Kupcikevičiūtė (ŠALSS 
atstovė ALToje), 
iždininkas Gintaras 
Burokas, sekretorius 
Algis Tamošiūnas

klebonui mons. Ryan. Gėlėmis iš
puošta par. šventovė buvo pilna ha- 
miltoniečių ir svečių iš kitur. Per 
pamaldas vargonais grojo ir solo gie
dojo Ą. Paulionis. Vestuvinis poky
lis įvyko .naujojoj George & Mary’s 
Banquet centro salėje, kuri turėjo 
sutalpinti beveik 300 svečių. Į salę 
atvykę jaunavedžiai buvo sutikti sa
vo tėvų su duona ir druska. Už lai
mingą jų vedybinį gyvenimą buvo 
pakeltos šampano taurės ir sugiedo
ta “Ilgiausių metų”. Svečių buvo iš 
Klevelando, Čikagos, Waterbury, To
ronto ir kitų vietovių. Dalyvavo daug 
lietuviško jaunimo. Sveikinimo kal
bas pasakė “Gyvataro” vadovė G. 
Breichmanienė, lituanistinės mokyk
los ved. J. Mikšys, MAS centro v-bos 
pirm. Kęst, šeštokas ir, prisiminęs 
savo buvusią mokinę, Kristinos ma
mytę, gražiu žodžiu jaunavedžius ir 
visą Rumbučių šeimą pasveikino bu
vęs Salantų gimnazijos dir. Ig. Se
rapinas. Buvo gauta sveikinimo tele
gramų ir iš Lietuvos. Abu jaunave
džiai yra baigę universitetus, bet ir 
po vedybų dar žada tęsti studijas 
savo pasirinktose srityse, Paulius — 
teisės mokslų, Kristina — fiz. auk
lėjimo. Tai buvo dviejų jaunų sto
vyklautojų pažintis liet, jaunimo sto
vykloje, atvedusi prie šių iškilmių. 
Hamiltoniečiai džiaugiasi dar vienom 
lietuviškom vedybom, kurių čia ne 
tiek daug tepasitaiko.

A.a. ONA LAUGALIENĖ nuo pa
sikartojusio širdies priepuolio mirė 
rugsėjo 7 d. šv. Juozapo ligoninėje. 
Velionė buvo 84 m. amžiaus, našlė 
ir visą laiką gyveno čia pas savo duk
terį D. Juškevičienę. Turėjo ji čia ir 
daugiau savo vaikų: kitą dukterį L. 
Stungevičienę Hamiltone, sūnų An
taną Cambridge, Zigmantą Kitche- 
nery ir du sūnus Vytautą ir Eduar
dą Lietuvoje. Kilusi buvo iš Girdžių, 
netoli Jurbarko. Buvo ištekėjusi už 
matininko, bet dar jauna ir su 6 ma
žais vaikais paliko našlė. Daug var
go, norėdama išleisti savo vaikus į 
mokslą. Paskutiniu laiku, prieš pasi
traukiant iš tėvynės, ūkininkavo sa
vo pavyzdingame ūkelyje Pužuose, 
prie Skaudvilės miestelio. Hamilto
ne gyvendama neužmiršo tėvynėje 
likusiųjų. Jais rūpinosi ir yra ten pa-

(Nukelta į 5-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ... 6%
santaupas ................  7’/i%
term, depozitus 1 m. 8 Vi %

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

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

J. A. Valstybės
MARIJONŲ SV. KAZIMIERO 

PROVINCIJOS naujon vadovybei! iš
rinkti: kun. J. Dambrauskas — pro
vincijolu, kun. S. Saplis — vicepro- 
vincijolu ir I tarėju, kun. V. Rimše
lis — II tarėju, kun. P. Cinikas — 
III tarėju, kun. P. Garšva — IV ta
rėju, kun. V. Parulis — ekonomu.

MARIJA RUDIENĖ, BALFo cent- 
ro valdybos pirmininkė, primena šie
met Įvyksiantį šios organizacijos jau 
XVIII seimą. Pagrindinis dėmesys 
jame teks skyrių veiklos stiprini
mui, įstatų tobulinimui, naujiems 
veiklos metodams ir naujiems užda
viniams. Sustiprintas bendradarbia
vimas su tarptautinėmis šalpos orga
nizacijomis BALFui leis daugiau rū
pintis iš Lietuvos pasitraukusiais 
naujaisiais sovietinės okupacijos di
sidentais. Pakuliniame seime Kleve- 
landė daugiausia teko rūpintis BAL
Fo darnos bei solidarumo atstatymu. 
Naujajame seime bus pasigesta ke
lių mirusių BALFo veikėjų, jų tar
pe — garbės pirm. prel. Juozo B. 
Končiaus ir Leonardo Šimučio.

AKADEMINĖS SKAUTUOS SĄ
JUNGOS stovykloje rugpjūčio 27 — 
rugsėjo 1 d.d. Rako stovyklavietėje 
dalyvavo apie 70 narių ir keliasde
šimt svečių. Kultūrinei daliai atsto
vavo D. Bruškytės paskaita “M. K. 
Čiurlionio kūryba ir pasaulis”, J. 
Dainausko — “Vysk. M. Valančius 
ano meto Lietuvoje”, Br. Kviklio — 
“Senoji lietuvių emigracija ir jų 
spauda XIX amžiuje”. Jis taipgi su
rengė įdomią to laikotarpio spaudos 
parodėlę. Kun. A. Kezys, SJ, stovyk
los dalyvius supažindino su senai
siais Pensilvanijos lietuviais ir 
skaidrių pagalba parodė jų paliktas 
vertybes. Simpoziume “A. Solženici- 
nas, Helsinkio konferencija, atoly- 
dis” pranešimus padarė L. Jadviršy- 
tė, D. Kviklytė, R. Skorubskaitė. Ant
rasis simpoziumas buvo skirtas aka
deminės skautijos veiklai pagyvinti. 
Jam taip pat vadovavo jaunimo at
stovai: G. Sabaliūnaitė, T, Reinys, M. 
Griauzdė ir A. Miglinaitė. Helsinkio 
konferencijos nutarimus ir lietuvius 
liečiančius paskutiniuosius įvykius 
nušvietė specialiu lėktuvu stovyklon 
atskridęs VLIKo pirm. dr. K. Valiū
nas. Stovyklai artėjant prie pabai
gos, rugpjūčio 31 d„ įvyko Akademi
nio Skautų Sąjūdžio suvažiavimas, 
kurio pirmininku buvo išrinktas Br. 
Kviklys, sekr. — R. Skorubskaitė. 
Atskirų veiklos sričių pranešimus 
suvažiavime padarė: ASS vadijos 
pirm. E. Korzonas, ižd. R. Dirvonis, 
ASD pirm. G. Sabaliūnienė, korpo
racijos "Vytis” pirm. V. Garbonkus, 
filisterių pirm. J. Damauskas, Vydū
no Jaunimo Fondo vicepirm. D. Ei- 
dukienė. Posėdžiuose buvo aptartas 
“Mūsų Vyčio” atgaivinimas. Juose 
taipgi pasisakyta už knygų leidybos 
stiprinimą, knygos klubo narių gau
sinimą, pasyvesnių filisterių įtrau
kimą į organizacinį darbą. Stovyklos 
vadovybę sudarė: viršininkas R. Dir
vonis, komendantas M. Griauzdė, 
mergaičių pastovyklės vadovė R. 
Skorubskaitė, vyrų pastovyklės va
dovas A. Tamošiūnas ir ūkio rei
kalų tvarkytoja L. Jadviršytė. Sto
vyklos laikraštėli “Palangos Juzė” 
redagavo D. Kviklytė, N. Sugintaitė, 
M. Kupcikevičiūtė, o menine priežiū
ra rūpinosi D. Mačiukevičiūtė.

“VILTIES” DRAUGIJA “Dirvą” 
nutarė palikti Klevelande. Sudegusį 
pastatą norima pakeisti arčiau lietu
vių centro, 185-tosios gatvės, įsigy
tais kitais namais, šiuo metu “Dir
va”, sumažinusi savo formatą, yra 
kartą per savaitę spausdinama ame
rikiečių spaustuvėje. Jos ateitimi rū
pinasi ne tik “Vilties” draugija, bet 
ir specialiai sudaryta įkurdinimo ko
misija. “Dirvos” šešiasdešimtmetis 
bus paminėtas lapkričio 1 d. Kleve
lande įvyksiančiu Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos ir “Vilties” drau
gijos suvažiavimu. Sukaktuvinis po
kylis bus Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje.

INŽ. KOSTAS ASTRAVAS, savo 
darbą derinantis su pasaulio pažini
mu bei įdomiomis kelionėmis, pasi
rašė sutartį su valstybine Irano bend
rove ir naujon darbovietėn išvyko 
rugsėjo 8 d. Jis dirbs patarėju naf
tos ir natūralių dujų pamonėje. Ti
kėkimės, kad jis savo įspūdžius vėl 
pateiks “Tž” skaitytojams įdomiais 
reportažais. Inž. K. Astravas nori pa
laikyti ryšius su savo pažįstamais, 
Azijoje dirbančiais ir ten keliaujan
čiais tautiečiais. Jo naujasis adresas: 
K. Astravas, c/o OSCO, Ahwaz, P.O. 
Box 1095, Tehran, Iran. Telegramos 
siunčiamos šiuo adresu: Iranex Te
lex 2501.

LK KŪRĖJŲ ■ SAVANORIŲ SĄ
JUNGOS centro valdybą 1975 • 78 
metams sudaro: pirm. J. Švedas, vi
cepirm. J. Vilutis, sekr. J. Tamulis, 
ižd. A. Urbonas ir narys A. Juodka. 
Valdybos adresas: J. Tamulis, 7031 
So. Maplewood Ave., Chicago, III. 
60629, USA. Tel. 925-4076. Sąjungon 
įsijungė du nauji nariai — K. Kriš
čiūnas ir Ig. Užgiris.
Kolumbija

KUN. MYKOLAS TAMOŠIŪNAS, 
SDB, grįžo iš Europos rugpjūčio 12 
d. Kelionėje buvo truputį susirgęs, 
šiemet jam sueina 65 metai amžiaus 
ir 40 metų gyvenimo Kolumbijoje 
(lapkričio 14 d.). Tai beveik visas jo 
gyvenimas be Tėvynės. Iki šiol jis 
netapo Kolumbijos piliečiu.
Brazilija

BRAZILIJOS LIETUVIŲ KUNI
GŲ VIENYBĖS ir BL Bendruome

nės pastangomis Sao Paulyje portu
galų kalba išleista didelio formato 
128 psl. knyga apie žmogaus teisių 
pažeidimus sovietų okupuotoje Lie
tuvoje — “A violacao dos direitos 
humanos na Lituania sob o regime 
sovietico, 1971 -74”. Medžiaga šiam 
leidiniui yra paimta iš JAV LB kraš
to valdybos jau tradiciniais tapusių 
leidinių anglų kalba. Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenė taipgi netrukus 
išleis dr. Juozo Ereto studijėlę apie 
užmirštuosius baltiečius “Die verges- 
sennen Balten”. Portugališkai ji pa
vadinta “Os Balticos os esquecidos”.

JAPONŲ KULTŪROS DRAUGIJA 
kasmet rengia tarptautines folkloro 
šventes Sao Paulo mieste, šiemetinė 
šventė rugsjo 13-14 d.d. buvo jau 
ketvirtoji. Lietuviams joje atstovavo 
tautinių šokių grupė “Nemunas”.

Australija
LIETUVOS BYLOS KOMITETAS 

Sydnėjuje, vadovaujamas prof. A. 
Kabailos, suorganizavo telegramų 
siuntimo vajų Australijos liberalų 
ir opozicijos vadui M. Fraseriui, ku
ris yra pažadėjęs atšaukti darbiečių 
premjero G. VVhitlamo padarytą Pa
baltijo įjungimo Sovietų Sąjungon 
pripažinimą. Ilgesnį padėkos laišką 
M. Fraseriui pasiuntė “Dainos” cho
ras. Telegramų rinkime ypač daug 
pasidarbavo “Dainos” choro narys 
Petras Ropė lietuvių klube ir po pa
maldų prie šventovės. Prof. A. Ka
bailos nuomone, sovietinės okupaci
jos įteisinimo atšaukimą galima at
likti be didesnių komplikacijų.

MELBURNO ATSTOVAIS i jauni
mo kongresą P. Amerikoje išrinkti
— Zita ir Birutė Prašmutaitės, Viltė 
Araitė, Algis Milvydas, Gediminas 
Statkus ir Vytautas Juška. Jaunimo 
kelionę kongresan $1.000 parėmė 
Juozas Kvietelaitis.

KŪRĖJAS - SAVANORIS M.IR. 
LEONARDAS GARBALIAUSKAS, 
80 metų amžiaus, mirė Adelaidėje 
rugpjūčio 25 d; Carinę karo mokyklą 
jis buvo baigęs kartu su pik. K. 
Škirpa Petrapilyje. Tėvynėn grįžo 
ir Lietuvos kariuomenėn įsijungė 
1919 m. kovo 18 d. Dalyvavo kauty
nėse su bolševikais ir bermontinin
kais, buvo apdovanotas Nepriklauso
mybės medaliu, L. K. Gedimino or
dino IV ir III laipsniais. Pokario me
tais ėjo pulko vado, karo teismo pir
mininko pareigas, studijavo teisę 
Kauno universitete, lankė augštuo- 
sįus karininkų kursus. 1927 m. velio
nis pradėjo dirbti teisingumo minis
terijoje kalėjimų inspektoruim. Ar
tėjant II D. karo užbaigai, pasitrau
kė Vokietijon ir į Adelaidę atvyko 
1949 m. Čia jis įsijungė į ALB veik
lą, steigė Lietuvių Namus, buvo il
gamečiu LKVS “Ramovės” nariu, 
ypač pasižymėdamas skirtingų nuo
monių derinimu, ginčų sprendimu. 
Palaidotas Adelaidės Centennial ka
pinėse rugpjūčio 28 d.' Laidotuvių 
apeigas atliko kun. P. Deksnys. Su 
velioniu atsisveikino: ALB apylinkės 
vardu V. Laurinaitis, Lietuvių Na
mų — P. Bielskis, LKVS “Ramovės”
— K. Taparas, kūrėjų - savanorių — 
S. čėsna, Teisininkų Draugijos — M. 
Rudzenskas.
Britanija

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGI
NĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ valdybos 
pirm. K. Kuzminskas iš Čikagos at
vyko Londonan. Svečias yra pasiry
žęs įsteigti šios organizacijos skyrius 
Europos lietuvių kolonijose.

DEVINTOJI JAUNIŲ IR JAUNU
ČIŲ STOVYKLA, įvykusi rugpjūčio 
10-17 d.d. Nottinghame, prie Lietu
vių Židinio, susilaukė gausių daly
vių. Stovyklai vadovavo V. Puodžiū
nas ir K. Skamarauskas. Pirmoji sto
vyklavimo diena sutapo su Pasaulio 
Lietuvių Katalikų Bendrijos visuo
menininko premijos įteikimu Stasiui 
Kasparui. Pamaldas stovyklautojams 
laikė svečias iš Brazilijos kun. H. J. 
Šulcas, kuris stovyklon buvo atsive
žęs skaidrių rinkinį iš P. Amerikos. 
Stovyklavimo užbaigos dieną žodį ta
rė DB Lietuvių Sąjungos vietinio 
skyriaus pirm. K. Bivainis, gražią 
programą atliko jaunimas.
Belgija

ANGELĖ IR MARGARITA, dvi 
lietuvaitės vienuolės širdietės, gyve
na Petit Rechain vienuolyne prie Di- 
son. Praėjusią vasarą jos su įvairių 
kongregacijų vienuolėmis aplankė 
Lurdą ir kaikurias Vokietijos vieto
ves. Jos džiaugiasi, kad dabar ir vie
nuolynuose gyvenant galima pamaty
ti pasaulį.

Vokietija
NORDRHEIN-WESTFALIJOS LIE

TUVIŲ pasitarimas įvyko Solingen - 
Walde. Jam vadovavo VLB krašto 
valdybos ryšininkas su NRW vyriau
sybe M. R. Kiužauskas. Pagrindinis 
dėmesys teko šeštadieninėms lietu
vių mokykloms. Pasitarimo dalyvius 
jis supažindino su iš JAV gautais 
lietuviškais vadovėliais. Mokyklų ve
dėjai buvo paprašyti pasisakyti jų 
naudojimo Vokietijoje klausimu. 
Problemą sudaro toliau nuo šeštadie
ninių mokyklų gyvenantys vaikai, 
nes lig šiol nėra lietuvių kalbos va
dovėlio vokiečių kalba. Viltis gauti 
finansinę paramą iš Nordrhein-West- 
falijos valdžios jaunimo kelionėms i 
kongresą P. Amerikoje nepasiteisi
no. Ji nebus gauta. M. R. Kiužauskas 
džiaugėsi gražiu tautinių šokių mo
kytojos Ž. Vilčinskaitės darbu. Chorą 
pasižadėjo suorganizuoti V. Odinie- 
nė iš Wuppertalio ir A. Bučinskas iš 
Bocholto. Nutarta surasti techninių 
bei organizacinių darbų vadovą
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#1. Aušros Vartų parapija #4. Multicultural Centre #5. Katalikų šventovė #7. Ham. Forum koncertas
#2. “Holiday Inn” viešbutis Dailės paroda #6. Protestantų šventovė #8. Delta gimnazija
#3. James Street kareivinės sporto rungtynės

Pirmadienį, spalio 6 diena: 
Hamiltono miesto burmistras skelbia 
LIETUVIŲ SAVAITĘ

Antradienį, spalio 7 dieną,
3 v.p.p.: dailininkų A. A. Tamošaičių 
PARODOS atidarymas Daugiakultūriame 
Centre (Main St. E. ir Catherines St.)

Trečiadienį, spalio 8 dieną,
7 v.v.: buv. Kanados ir Lietuvos šachmatų 
meisteris P. Vaitonis duoda šachmatų 
simultaną Daugiakultūriame Centre

Ketvirtadienį, spalio 9 diena 
tolimesnių Kanados apylinkių lietuvių 
sutikimas prie Jaunimo Centro ir miesto 
apžiūrėjimas

Penktadienį, spalio 10 diena

įaunimo susipažinimo
VAKARAS

Jaunimo Centre (48 Dundurn St. N.).
Pradžia 9 valandą vakaro

Šeštadienį, spalio 11 dieną:
10 v. r. KLB krašto tarybos sesijos 
ATIDARYMAS Hamiltono AV parapijos 
salėje; 2 v.p.p. — Delta Collegiate salėje 
(Main St. E. ir Graham) vyrų KREPŠINIO 
RUNGTYNĖS tarp Toronto Aušros ir 
Hamiltono Kovo; . ■' 7 valandą vakaro

XXI KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

susipažinimo VAKARAS
Hamiltono Armories salėje; groja J. 
Vaičiaus orkestras (salė miesto centre — 
James ir Cannon g-vė)

Sekmadienį, spalio 12 dienų:
1 v.p.p.: pamaldos lietuviams evangelikams 
latvių liuteronų šventovėje (pamaldas 
laiko kun. A. Žilinskas); 1.30 vai. po pietų 
pamaldos lietuviams katalikams Hamiltono 
katedroje (King St.W. netoli AV šventovės)

4 v. p. p. Hamiltono Forumo arenoje 
(Barton St. E. ir Sanford)

Pirmoji Kanados Lietuviu.
Dainų ir Tautinių
Šokiu ŠVENTĖ

Informacijos centrai veikia nuo 
ketvirtadienio, spalio 9, Jaunimo Centre 
tel. 528-8257 ir "Holiday Inn" viešbutyje 
tel. 528-3451.

Organizacinis komitetas
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Toronto Prisikėlimo parapijos choras su dabartiniu savo dirigentu E. Krikščiūnu. Choras šiuo metu ruošiasi da
lyvauti Kanados lietuvių dainų ir tautinių šokių Šventėje spalio 12 d. Hamiltone

Sudbury, Ontario
A.a. STASYS VENSKUS, 

gimęs 1950 m. vasario 14 d., Noran- 
doj, Kvebeko provincijoj, netikėtai 
užbaigė savo žemiškąją kelionę 
Springboke, Pietų Afrikoj, kur dir
bo kaip geologas. Mėgo keliauti ir 
buvo aplankęs daug pasaulio kraštų. 
Buvo gero, taikaus būdo, gražiai iš
auklėtas religinėj - tautinėj dvasioj. 
Sudburyje pavyzdingai lankė ir šeš
tadieninę lietuvių mokyklą. Stasys 
— tai pirmutinis iš šios mokyklos 
mokinių, iškeliavęs į kitą pasaulį ir 
palikęs liūdinčius savo tėvelius bei 
mokslo draugus. Sudbury buvo at
giedotos gedulingos Mišios už a.a. 
Stasio vėlę. Pamaldose dalyvavo 
daug tautiečių ypač jaunimo, ir bu
vo užprašyta daug Mišių. Mokslo 
draugai Magdutės Stepšytės inicia
tyva padėjo prie altoriaus gedulo 
vainiką. Tautiečiai užprašė daug 
giedotinių Mišių. Džiugu konstatuo
ti faktą, kad turime sąmoningų, in
teligentiškai galvojančių tautiečių. 
Velionies tėvas Petras Venskus pra
šė po pamokslo paskelbti, kad nie
kas į Torontą laidotuvėms nesiųstų 
nei gėlių, nei vainikų. Kas norėtų 
Stasio atminimą pagerbti, teužprašo 
Mišias arba teskiria auką lietuvybei 
paremti. Palaikai iš Afrikos lėktuvu 
pervežti į Torontą, kur iš Lietuvos 

Kankinių parapijos buvo palaidoti 
Sv. Jono lietuvių kapinėse Mississau- 
goje.

Gyvenimo pavasarį nuskintas žie
de, ramiai ilsėkis svetingos Kana
dos žemėje, o siela tesidžiaugia ten, 
kur amžinai pavasaris žydi.

Reiškiu nuoširdžią užuojautą Ma
rijai ir Petrui Venskams bei visiems 
jo draugams. Kun. Ant, Sabas

London, Ontario
LITUANISTINĖS MOKYKLOS pa

mokos prasidėjo rugsėjo 20 d. tose 
pačiose šv. Jono mokyklos patalpo
se kaip ir pernai (Hill Street). Pa
mokos vyksta nuo 9 v.r. ligi 1 v.p.p. 
Mokyklos tėvų komitetas kviečia vi
sus tėvus dalyvauti svarbiame susi
rinkime rugsėjo 28, sekmadienį, Ši
luvos Marijos šventovės salėje tuoj 
po 11 v. pamaldų. K.

SPAUDOS BALIUS šiems metams 
buvo numatytas didelio masto, bet 
negavus tinkamos salės teko nuo tos 
minties atsisakyti. Pernai daug lon- 
doniškių buvo išvažiavę į vestuves, 
tačiau parapijos salė neįstengė su
talpinti baliun atvykusiųjų, o šiemet 
žadėjo atvykti ir tie, kurie pernai 
negalėjo dalyvauti. 1974 m. spaudos 
baliaus pelnas buvo rekordinis para
pijos salei. Jis buvo paskirtas “T. 
Žiburiams” ir “N. Lietuvai” paremti.

Dėl susidėjusių aplinkybių šiemeti
nis balius nukeltas į ateinančius me
tus ir įvyks naujoje, erdvioje ir la
bai jaukioje salėje įprastu laiku — 
1976 m. rudenį su stipria programa. 
Salė jau gauta. Dabar pradedami pa
ruošiamieji darbai. Tad iki pasimaty
mo 1976 m. spudos baliuje — kon
certe. Rengėjai

Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

siuntusi labai daug siuntinių. Buvo 
labai malonaus ir tiesaus būdo mo
teris santykiuose su kitais. Gerai iš
auklėjo savo vaikus, kurie visi pasi
žymi skautiškoj veikloj. Ir jos lai
dotuvės buvo skautiško pobūdžio. 
J laidotuvių namus kalbėti Rožinio 
susirinko labai daug žmonių. Taip 
pat gausus jų būrys palydėjo ją ir į 
Missisaugą Šv. Jono lietuvių kapines 
amžinajam poilsiui. K. M.

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

lęšiai (contact lenses).
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IŠRAIŠKOS...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kos šokiai paaiškinti. Vadovės 
ponios Aldonos gerai parinkti 
programos dalykai, geras sce
nos apšvietimas, besikeičiančios 
spalvos ir puiki muzika daug 
prisidėjo prie mūsų jaunų bale- 
tininkių grakščių ir darnių ju
desių. Publika nepagailėjo plo
jimų, ir pabaigoje šokėjos turė
jo dar kartą pasirodyti — atlik
ti vieną šokį virš programos. 
Publikai labai patiko šokis iš 
operos “Jūratė ir Kastytis”.

Rugpjūčio 24, sekmadienį, vi
sos šokėjos su vadove dalyvavo 
lietuviškose pamaldose Lietu
vių Centre. Mišias viešnių in
tencija atlaikė kun. M. Tamo
šiūnas, po kurių Lietuvių Cent
ro salėje joms buvo suruoštas 
kuklus priėmimas. Jo metu 
kiekvienai iš jų buvo įteikta ma
ža dovanėlė Medellinui prisi
minti. Baletas Medellino rengė
jų ir jas kvietusių buvo pava
dintas “Ballet Lituano Aldona” 
(Lietuvių Baletas Aldona). Tuo 
vardu jis čia ir buvo pristatytas. 
Pasirodė, kad krikštynos ir nau
jai duotas vardas baletui atne
šė didelį, užtarnautą pasiseki
mą. Medellino simfoninio or
kestro direktorius baletą pa
kvietė atvykti Medellinan atei
nančiais metais ir vėl šokti, bet 
jau palydint simfoniniam or
kestrui.

Vieną dieną pailsėjusios, rug
pjūčio 29 d., kun. M. Tamo
šiūno lydimos, baleto dalyvės 
atsisveikino su Medellinu ir iš
skrido Bogoton, iš kur po poros 
dienų grįžo į šiaurės Ameriką.

Energingai baleto vadovei Al
donai Valeišaitei - Brusokienei 
bei visoms šokėjoms linkime ir 
toliau sėkmės išraiškos šokyje! 
Mes ir vėl lauksime jūsų visų 
ateinančiais metais Medelline.

P. T.

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

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422
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Visi rodė tikrovę, sovietai - propagandą
Toronte kasmet rengiama Ka

nados paroda rugpjūčio mėnesį. 
Nors ji vadinama tautine paro
da, bet iš tikrųjų yra tarptauti
nė, nes joje dalyvauja ir iš viso 
pasaulio kaikurios tautos. Žino
ma, kanadiečių pasirodymas to
je parodoje yra gausiausias. 
Kaikuriuos dalykus parodo tik 
kanadiečiai: gyvulius, paukščius 
ir kitus. Kaikurios tautos pasi
rodo su savo valgiais.

Buvo laisvojo pasaulio ir ko
munistinių kraštų skyriai. Pas
tarieji savo gaminiais nieko ne
nustebino. Gal tik kainų augš- 
tumu ir nemokamai duodama 
propagandine medžiaga. Pažįs
ta ntiems komunistinę sistemą 
ta propaganda neturi jokios 
reikšmės, nors iš komunizmo 
nepažįstančių kaiką ir suvilioja.

Iš komunistinių kraštų di
džiausius skyrius turėjo Kinija 
ir Sovietų Sąjunga. Pastaroji 
turėjo jį net trijose patalpose 
— po vieną dviejuose paviljo
nuose ir vieną “Inturist” vardu.

Sovietų skyriuje buvo įvai
rių smulkmenų: medinių meš
kų, “babuškų”, šiaudinių lėlių 
ir kitokių žaislų bei dirbinių, 
šiaudinė lėlė — 15 dolerių, me
dinis erelis — 99 dol. Knygos 
daugiausia rusų kalba. Buvo jų 
ir anglį} kalba. Propagandinės 
brošiūros buvo dalinamos ne
mokamai. Gintaro dirbinių 
daug, bet dauguma jų buvo 
menkos vertės. Dauguma ginta
rinių karolių padaryti iš kapotų 
gabalėlių. Pavergtoje Lietuvoje 
gabūs menininkai iš gintaro pa
daro vertingų meno kūrinių, 
bet jie į valstybinius sandėlius 
nepatenka. Charakteringa, kad 
1967 m. Monteralio pasaulinėje 
parodoje, rusų paviljone, prie 
gintarinių dirbinių buvo užra
šas: “Palanga, SSSR”, o dabar 
tik — “SSSR”.

Propagandinėje brošiūroje ra
šoma, kad Sovietų Sąjungoje 
yra 7-ji dalis ariamos pasaulio 
žemės, kad sovietai išaugina 
daugiau javų ir pagamina kito
kių maisto produktų. Betgi ne
rašo, kad Maskva beveik kas
met iš JAV, Kanados ir net kitų 
kraštų perka javus; iš Bendro
sios Europos Rinkos perka 
sviestą, iš N. Zelandijos ir kitų 
kraštų — mėsą. Jie giriasi, esą 
bolševikąj 1917. m, šaukė pa
sauliui, kad būtų baigtas karas, 
bet nemini, kad patys bolševi
kai tęsė tą karą, puldami Pa
baltijį, Lenkiją, Ukrainą, Kau
kazo tautas. Leninas sakė, kad 
pasaulinį karą reikia baigti be 
aneksijų, o bolševikai aneksavo 
daug kraštų.

Propagandinėje brošiūroje ra
šoma, kad Sovietų Sąjungoje 
kasmet paleidžiama į darbą po 
400 naujų įmonių. Jų daug, bet 
gaminių mažai, ir tie ląbaį bran
gūs. Įdėta nuotrauka, rodanti 
kaip tiesiamas naftotiekis, bet 
per klaidą parodo, kad tiesimo 
įrankiai — traktoriai yra iš už
sienio — “Caterpillar”. Pažy
mėta, kad gyventojai mažai mo
ka už valdinius butus, bet nepa
sako, kad Sovietų Sąjungoje 
žmonės labai mažai uždirba ir 

Esame visai
Kanadoje yra per 1300 Royal Bank skyrių. 
Tai reiškia, kad Royal Bank skyrius yra 
visai arti jūsų su paslaugiais tarnautojais, 
kurie gali patarti jums, kaip geriausiai 
pasinaudoti mūsų teikiamais 
patarnavimais.

Mes turime daugybę bankinių 
patarnavimų, kad galėtume patenkinti 
kiekvieno kliento poreikius.

Mes galime teikti naudingų patarimų 
kiekvienu jūsų asmeniniu finansų reikalu. 
Pavyzdžiui, kaip taupyti pinigus, kad jie 
lygiai kietai dirbtų jums, kaip ir jūs 
kietai dirbote jiems.

O 
</)

Tad kodėl neužeiti j Royal Bank šiandienę? 
Jo skyrius yra visai prie jūsų.
Kai atsilankysite, pamatysite, kodėl mes 
esame žinomi visoje Kanadoje kaip 
“paslaugusis bankas“.

ROYAL BAN K 
the helpful bank

kad tie butai yra labai maži: 
kartais viena virtuve naudojasi 
2-3 šeimos. Geresnio buto — su 
nuosava virtuve — reikia laukti 
keletą metų, gyvenant 4-riem as
menim viename kambaryje. 
Įdėta spalvota nuotrauka gerai 
paruošto valgių stalo su gerais 
mėsos kepsniais ir kitokiais val
giais. Kad tokių kepsnių yra 
Kremliuje ar didžiųjų komunis
tų namuose, netenka abejoti, bet 
daug Sovietijos eilinių žmone
lių kasdien taip nesimaitina. 
Kartą vienas pensininkas iš pa
vergtos Lietuvos rašė: “Gavau 
pensiją — 40 rublių į mėnesį. 
Ant duonos ir kruopų užteks”.

' Kita darbininkė rašo: “Uždirbu 
60 rublių į mėnesį. Dirbu viena, 
o valgome 4. Dažniau valgome 
sriubą su duona. Mėsos nusiper- 
kame tik šventadieniais. Čia 
mėsos gaminitĮ kilogramas 1,5- 
4,5 rb.”

Rašoma, kad 1975 m. yra Mo
terų Metai. Sovietų Sąjungoje 
moterys turi lygias teises sil vy
rais, bet nepasakoma, kiek mo
terų buvo partijos sekretoriais. 
Tiesa, kai Stalinas buvo kom
partijos sekretorium, jo privati 
sekretorė buvo Kaganovičiaus 
sesuo.

Rodoma didžioji teatro rūmų 
patalpa. Daug baletininkų ir ki
tokių teatro menininkų, tik ne
pasakyta, kodėl iš Sovietų Są
jungos bėga menininkai, nors 
jie ekonomiškai geriau aprūpin
ti už ministerius. Prisipažįsta
mą, kad Sovietų Sąjungoje ra
šytojai laisvai rašyti negali, nes 
ardytų krašto vieningumą. Nuo
traukoje rodomas rašytojas M. 
Solochovas, kuris 1965 m. lai
mėjo Nobelio' premiją. Sovietai 
globoja plagiatorius, o tikram 
Nobelio premijos laimėtojui A. 
Solženicinui neleido išvykti į 
Švediją atsiimti Nobelio premi
jos.

Brošiūroje nepraleidžiama nė 
politika. Paminėta, kad 1971 m. 
gegužės mėnesį Kanados prem
jeras P. Trudeau lankėsi Sovie
tų Sąjungoje. Jis kalbėjo, kad 
abi sistemos — kapitalistinė ir 
komunistinė — gali sugyventi. 
Sovietai mini ir prekybą su Ka
nada. Jie iš Kanados perka kvie
čius, miltus, gyvulius, batus, o 
Kanadai parduoda vatą, saulė- 

. grąžų aliejų., laikrodžius, foto 
aparatus.' ! '/

Sovietai parodoje dalino ir 
savo “digest” anglų kalba — 
“Socialism”. Ir čia kalbama 
apie tautų išsilaisvinimą iš ver
gijos Afrikoje, tik nekalbama 
apie tautij išsilaisvinimą Euro
poje. Kalbama ir apie kitokias 
laisves, tik nekalbama apie tas, 
kurios yra aprašytos A. Solže- 
nicino knygoje “Gulago saly
nas”. Neminima geležinė uždan
ga nei Berlyno gėdos siena.

Kanados parodoje laisvasis 
pasaulis nori pasirodyti su tik
rove, o komunistinis pasaulis — 
su propaganda. J. J.

“Tėviškės Žiburiai”, atšventę 
sidabrinę sukaktį, kviečia malo
nius skaitytojus rasti naujų pre
numeratorių.

Q
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Lietuva tarptautinėįe filatelijos parodoje
BR. JURKSAS

Šiais metais pasaulinė filate
lijos paroda ir tarptautinis fi
latelijos kongresas įvyko Ispa
nijos sostinėje Madride balan
džio 4-13 dienomis. Pasaulinės 
parodos yra lyg didžiausios fi
latelijos šventės ir jos skiriasi 
nuo tarptautinių parodų savo 
apimtimi bei didumu. “Espana 
’75” — taip buvo pavadinta ši 
paroda — turėjo aiškų pasauli
nį veidą, nes joje buvo atvaiz
duotas visas pasaulis; dalyvavo 
žymiausi .pasaulio filatelistai, o 
miniose lankytojų galėjai maty
ti įvairių rasių ir tautų žmo
nes, pamiršusius politines ne- 
santaikas ir apjungtus bendru 
magišku interesu — filatelija!

Organizacija
Reikia pažymėti, kad pasau- 

nė filatelijos paroda Ispanijo
je įvyko pirmą kartą. Prieš tre
jus metus per “Belgica ’72” pa
rodą pradėtos derybos su Tarp
tautine Filatelijos Federacija 
buvo užbaigtos 1973 m. gegužės 
22 d. per 43-jį Federacijos kon
gresą Muenchene ir nuo tos 
dienos buvo pradėtas intensy
vus organizacinis darbas. Rei
kia taip pat pažymėti, kad Fran
co valdžia nesigaili paramos ir 
pinigo, kai susiduria su tarptau
tine reprezentacija. Garbės ko
mitetą sudarė pats ministeris 
pirmininkas Carlos Arias Na
varro su kitais devyniais minis- 
teriais, Madrido burmistras ir 
tarptautinės bei Ispanijos filate- 
linių federacijų pirmininkai. Jie 
padengė milžiniškas išlaidas, 
nemokamai davė puikius Mad
rido parodos paviljonus, polici
jos apsaugą ir kitus valdinius 
patarnavimus. Pats didžiausias 
darbas, kaip ir visose parodose, 
teko atlikti vykd. komitetui ir 
įvairiom subkomisijom. Tik 
lankius parodą, buvo galima 
prasti ir įvertinti jų puikiai 
liktą darbą.

Parodos apimtis
Trys pagrindinės sekcijos

ėmė “El Palacio de Cristal” 
(stiklo rūmus): oficialioji sekci
ja turėjo 35 stendus, kuriuose 
veikė 20 kraštų pašto skyriai, 
pašto ženklų spaustuvių atsto
vybės ir visi Ispanijos pašto pa
tarnavimai. Kanados paštas 
man atrodė gražiausiai repre
zentuotas, po jo sekė Danijos ir 
Grenlandijos; Rusijos ir Kubos 
prasčiausi; JAV skyriaus patar
nautojai su savo “hipiškais” rū
bais kultūringo įspūdžio neda
rė, bet užtai nemokamai dalino 
JAV pašto išleistus suvenyri
nius parodos lapelius.

Komercinę sekciją sudarė 90 
stendų įvairių nacionalinių ir 
kitų kraštų filatelijų, kuriose 
buvo galima pirkti (augštomis 
kainomis) įvairių kraštų pašto 
ženklų ir vokų. Lietuvos pašto 
ženklų beveik niekas neturėjo, 
išskyrus S. Serebrakian iš Mon
roe, N.Y. Pas vieną prekybinin
ką iš Londono buvo lietuviškas 
“Graf Zeppelin” vokas, už ku
rį prašė 200 svarų.

Svarbiausią parodos dalį, ži
noma, sudarė pašto ženklų sek
cija su 6000 rėmų (8 albumo la
pai rėme) ir užėmė virš šešių 
kilometrų eilę. Rėmai, jų išdės

Pašto ženklų paroda "Espana '75" ir kongresas • Reportažas iš Madrido 
apmokėtos kelionės ir pirmos 
klasės viešbutis.

“Grand Prix” premijos buvo 
trys, ir jas laimėjo: ispanas J. 
Galvez Naranjo už Čilės klasiki
nių pašto ženklų rinkinį; italas 
P. Provera už Austrijos ir Lom
bardo Veneto rinkinį; ispanas 
A. Perpina Sebria už Ispanijos 
devyniolikto šimtmečio specia
lizuotą rinkinį.

“Honor” — garbės premijos 
irgi buvo trys: Europos garbės 
premiją gavo ispanas A. Are- 
naza už Ispanijos 1860 m. seri
jos pašto istoriją; Amerikos gar
bės premiją — brazilietis M. 
Araujo Ferreira už braziliečių 
imperijos ženklus ant vokų ir 
fragmentų; likusio pasaulio gar
bės premiją — vokietis Horst 
Dietrich už Afganistano 1839- 
81 m. rinkinį. Reikia pastebėti, 
kad “honor” premiją gali gauti 
tik toks rinkinys, kuris jau yra 
laimėjęs bent du aukso meda
lius kitose tarptautinėse paro
dose. Kitos premijos buvo: didy
sis ir mažasis aukso medalis, 
paauksuoto sidabro, sidabro, si
dabruotos bronzos, bronzos me
daliai ir diplomai.

Parodos lankymas
Svetimšaliai filatelistai, kurie

Nelaimingi atvejai
— Du kartus vedžiau ir abu 

kartai buvo nelaimingi. Pirmoji 
žmona man pabėgo.

— O antroji?
— Antroji nepabėgo.

Atlyginimas ir eilutės
— Kodėl tau daugiau moka 

už eilutę? — klausia jaunesnis 
laikraštininkas vyresnįjį.

— Ogi todėh. kad aš rašau 
ir tarp eilučių, — atsakė šis.

Į klausimą — klausimas
Australietė j jai besiperšan- 

čio naujojo australiečio klausi
mą, ar ji mokanti virti:

— O ar tu, darling, moki 
skalbti?

ap- 
su- 
at-

už-

tymas, apšvietimas sudarė pui
kų vaizdą. Čia buvo suvežti gar
sūs pasaulio rinkiniai, jų tarpe
— anglų karalienės Elzbietos 
II, Monako princo Rainerio III, 
garsiausia Ispanijos kolekcija, 
priklausanti architektui L. Cer- 
vera Vera, Irwin Weinberg re
tenybės su brangiausiu pasau
lio pašto ženklu (Br. Guayanos 
1856 metų vienas centas), Ray
mond H. Weill kolekcija su re
čiausiu pasaulio voku, 1847 m. 
Mauricijaus vienu penu ir t.t. 
Būtų neįmanoma čia aprašyti, 
kiek retenybių, turto meno ir 
žmogaus darbo buvo galima ma
tyti išstatytuose 1400 rinkiniuo
se ir kiek vargo turėjo 44 teisė
jai juos tinkamai įvertinti ir 
premijuoti.

Lietuva parodoje
Man, kaip lietuviui, žinoma, 

buvo įdomiausia toje pašto 
ženklų jūroje atrasti Lietuvą. 
Mano pasitenkinimui ir džiaugs
mui ji buvo gerai reprezentuo
ta 90 albumo lapų rinkinyje 
olandų kilmės filatelisto Jan 
Poulie iš Šveicarijos. Prie šio 
rinkinio išstovėjau dvi valan
das, stebėdamas labai retus Lie
tuvos pašto ženklų variantus, 
kurių niekad nebuvau matęs.

Trys albumo lapai su Telšių 
pašto ženklais ir vokais mane la
biausiai domino. Pagal aprašy
mą, tų ženklų būta tik 450 vie
netų. Ant linijuoto (sąsiuvinio) 
popieriaus 54 vienetai ir ant ne- 
linijuoto 396 vienetai. Pastarų
jų tarpe vieni turi pažymėtus 
skatikus iš abiejų-šonų (Sk... 
Sk.), kiti tik iš dešinio šono 
(... Sk). Vokai siųsti iš Telšių 
į Varnius, 14. I. 20 data. Jų bu
vo keturi, ženklų buvo vartotų 
ir nevartotų. Tai rečiausi Lietu
vos lokaliniai pašto ženklai.

Pirmosios baltųjų pašto ženk
lų laidos sudarė 45 lapus. Jų 
tarpe įdomūs 2 vokai: 15 sk. su 
Wilna antspaudu į Kauną ir 
Kybartų pašto valdybos violeti
niu antspaudu siųstas į Elbingą.

Pirmojo oro pašto laidoje ma
tėsi du bandomieji 20 sk. kar
pyti pašto ženklai žalios ir ruža- 
vos spalvos: 80 sk. porelė be 
vidurinės perforacijos ir regu
liarūs 20 ir 80 sk. karpyti. Būtų 
sunku čia išvardyti įvairiausias 
pašto ženklų variacijas artojo, 
de jure, naujos valiutos, kregž
dutės ir kitų laidų. Šis rinkinys 
buvo premijuotas aukso meda
liu, o man buvo malonu, kad 
Lietuva neliko be reprezentaci
jos šioje svarbioje parodoje.

Teisėjai ir premijos
Kaip esu minėjęs, vertintojų 

komisiją sudarė 44 teisėjai iš 30 
skirtingų valstybių. Jie visi bu
vo rinktiniai filatelijos žinovai 
ir specialistai. Jų tarpe buvo 
vienas mano asmeninis draugas
— kap. F. Lemos da Silveira iš 
Portugalijos, aerofilatelijos spe
cialistas ir kartu Lietuvos fila
telijos entuziastas. Jis mane in
formavo apie įvertinimo proce
są ir supažindino su keletu gar
sių filatelistų, kaip dr. Enzo 
Diena iš Italijos, garsiu pašto 
ženklų specialistu, kurio ant
spaudėlį kartais galite užtikti 
ant retesnių Lietuvos pašto 
ženklų. Visiems teisėjams buvo

yra dalyvavę panašiose paro
dose, tvirtino, kad ši paroda lan
kytojų skaičiumi buvo rekordi
nė. Į parodą buvo trys įėjimai 
ir prie visų susidarydavo ilgiau
sios eilės žmonių, kurie kartais 
išlaukdavo dvi valandas, kol pri
eidavo prie bilietų kasos. Vie
nai nėščiai moteriškei, belau
kiančiai eilėje, atėjo gimdymo 
valanda. Parodos ambulansas ją 
greit nuvežė į ligoninę, o paro
dos garsiakalbiai pranešė, kad 
gimė “naujas filatelistas”...

Ispanijos paštas išleido paro
dos 8 pašto ženklų seriją dvie
juose numeruotuose lapeliuose 
— iš viso vieną milijoną. Šias 
serijas buvo galima gauti tik su 
įėjimo bilietu ir tik po dvi se
rijas vienam asmeniui. Gal dėl
to ir tos laukiančiųjų eilės nie
kados nesibaigdavo, o speku
liantai jau parodos dienomis jas 
pardavinėjo po 1000 pesečių 
($20.00). Visos serijos buvo iš
parduotos. Keletą tokių serijų 
man pavyko įsigyti, o kartu pa
ruošti ir lietuviškų vokų su pa
rodos antspaudais. Suinteresuo
ti galite kreiptis pas mane: D. 
Bruno Jurkšas, Francos Rodri- 
guez 49, 5-F, Madrid 20, Spain.

(Iš biuletenio “Lietuva”)

3.

4.

Taip, jau turime savo olimpinių metų meda
lius — Balticoins. "The Baltic Saga" — tai 
mūsų istorija aukso, sidabro ir platinos me
daliuose. Kiekvienas jų sveria 30 gramų yra 
40 mm dydžio. Kaina, perkant tiesiai iš ga
myklos — tik $26.50 už 99.9% sidabro 
medalį, $324 — už 22 karatų 91.6% aukso 
medalį, $393 — už platinos medalį.

Viena Estijos, Lotvijos ir Lietuvos istorijos naktis. 
Masiniai trėmimai 1941 m. birželio 13-14 dienomis. 
Ginkluotos Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės kovo
tojų pasipriešinimas 1940-1952.
Jungtinių Tautų žmogaus teisių deklaracija skirto 
visom tautom. Estai, latviai ir lietuviai taip pat 
turi teisę j savo kraštų, kalbq ir nepriklausomybę.

6. "Mirties šukos nekartų perėjo per Estijų, Latvijų ir 
Lietuvų. Visdėlto nebuvo abejones kurioje pttsėje 
teisė. Baltijos valstybės turėtų būti suverenios, nepri
klausomos." Winstonas Churchillis 1950.
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1. Nepriklousomos Estijos, Lotvijos ir Lietuvos herboi.
2. Nelemtoji Hitlerio-Stolino sutartis, nuvedusi į Estijos, 

Latvijos ir Lietuvos okupacija bei sunaikinimą. Jų 
nepriklausomybė ir laisvė turi būti atstatyta.

Lietuviškos jungtuvės Klevelande—Aldonos Narušytės ir inž. Rimo Raukos. 
Abu jaunavedžiai yra veiklūs jaunimo organizacijų nariai. Iš kairės: Sofija 
Gruzdytė, Robertas Šilbajoris, Rita Staškutė, Vytas Rauba, Aldona ir Rimas 
Raubos, Algis Bansukas, Viktoras Narušis, Kim Amato Nuotr. J. Garlos

5.

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

Hamilton, Ont., L8P 1X7, Canada.

in 

in

99,9% silver $26.50 each $.............

22 karat gold $324 each $ .........

$..............

$ 1.00

$.............

Prašau atsiųsti man:

THE BALTIC SAGA medals

THE BALTIC SAGA medals

Ontario gyventojai turi pridėti 5% pardavimo mokesčio

Už kiekvieną užsakymą už Kanados ribų reikia pridėti po $1 už pašto ženklus 

Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin

Name

City

Address

Province .................
(Please print)

Postal Code

m? .-.L...

Jei planuojate
statyti naują gimnastikos

salę, meno centrą, čiuožyklą,
žaidimų aikštę,

paskaitykite šias eilutes

Persilpna daugiakulturė politika
Senatorius P. Yuzyk, kalbė

damas konferencijoje, kuri gvil
deno “trečiojo pasaulio” ir imi
gracijos problemas Albertos 
universitete Edmontone, pareiš
kė, kad laikas Kanados vyriau
sybei paspartinti žingsnius dau
giakultūrės politikos vykdyme. 
Esą Otavos vyriausybė paskyrė 
$19.000.000 skatinti neangliškai 
ir neprancūziškai kultūrai, ta
čiau ta suma nebuvo pilnai pa
naudota, nors prašymų netrūko 
— dalis jų buvo atmesta. Dau
giakultūrės politikos vykdymą 
kliudo nebuvimas atskiros mi
nisterijos. Daugiakultūrių rei
kalų ministeris J. Munro turi 
naudotis valstybės sekretoriaus 
personalu. Dėlto kyla jurisdik- 
cinių nesusipratimų. “Daugia
kultūrių reikalų ministeris tu
rėtų turėti atskirą departamen
tą” — pareiškė sen. P. Yuzyk. 
Jis priminė, kad trečiasis Kana
dos gyventojų elementas, kuris 
1871 m. surašyme sudarė tiktai 
8%, o jau paskutiniame gyven
tojų surašyme — 26%. Šis ele
mentas vyrauja Saskačevane, 
Albertoje ir Manitoboje.

Daugiakultūris sąjūdis, pasak 
senatoriaus, prasidėjęs prieš 10 
metų, kai dvikultūriškumo ir 
dvikalbiškumo komisija susidū
rė su neigiama reakcija, atei
nančia iš trečiojo gyventojų ele
mento. Dabar šis sąjūdis yra ge-

rokai išsiplėtęs, ir vyriausybė 
neturėtų delsti su daugiakultū- 
rės tarybos rekomendacijų vyk
dymu. Ypač reikėtų vykdyti ma
sinį trečiosios kalbos mokymą. 
Senatoriaus mintis parėmė ir 
kiti kalbėtojai. Sen. P. Yuzyk 
ypač pabrėžė reikalą sušaukti 
federacinę-provincinę konferen
ciją daugiakultūrės politikos 
vykdymo klausimu, šie pareiš
kimai buvo paskelbti “Edmon
ton Journal” 1975 m. rugsėjo 
4 d.

ZIGMAS LAPINAS, Montrealio 
“Gintaro” vadovas, demonstruoja 
lietuviška, muziką bei jos instrumen
tus tautinių šokių kursuose Dainavos 
stovyklavietėje prie Detroito

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Ontario provincijoje yra nauja ministerija. Tai kultūros ir pramogų 
ministerija.

Lėšos vertingiem projektam ateina iš naujos mūsų loterijos 
“Wintario”. Tie projektai liečia kultūrę ir pramogas.

Tai projektai, kurie gali praturtinti jūsų ontariečių draugų 
gyvenimę. Taip pat doleriai yra skiriami esamiem ir naujiem kultūrinio 
bei pramoginio pobūdžio jrengimam jūsų bendruomenėje.

Tam, žinoma, yra nustatytos sęlygos. 
Visi reikalavimai yra išdėstyti mažoje knygelėje, 
kurię mes kę tik išleidom. Ji vadinasi “How to 
Share in Wintario”. Norintieji gauti nemokamu 
egzempliorių prašomi rašyti: “How to Share”, 
Queen’s Park, Toronto.

Mes sakome: “Visi laimime su Wintario” 
Dabar naujoji jūsų ministerija pradės veikti, kad 
taip būtų.

MINISTRY OF 
CULTURE AND 
RECREATION.

Bob Welch, Minister
Malcolm Rowan, Deputy Minister

How to share 
in .Wintano

MINISTRY OF 
rni CULTURE AND 

J RECREATION



Rūpestingai išsirpintas vaisius
Adomo ir Filomenos Kantautų dvylikos metų darbas "A Lithuanian Bibliography"
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
V. A. JONYNAS

Perdaug nesuklysim pasakę, 
kad priversta keisti profesijas 
stamboka išeivijos dalis yra pa
sukusi knygotyron. Pavartę, 
sakysim, Lietuvių Instituto na
rių sąrašą, aptiksim, kad besi
darbuojančių bibliotekose narių 
skaičius nemažas. Maždaug tiek, 
kiek bananų respublikose gene
rolų. Pakankamai, kad galėtų 
ruošti perversmus ir “skelbti 
Maciūną caru” (parafrazuojant 
poetą). Žinoma, jei juose būtų 
gyva karinga protėvių dvasia.

Bibliotekininkai paprastai bū
na taikaus būdo žmonės ir to
kių dalykų nedaro. Galbūt iš vi
so ne kažinką daro, pasitenkin
dami prastumtos dienelės ruti
na. Tiesa, turėjom A. Ružanco- 
vą, ištvermingai redagavusį 
“Knygų Lentyną”. Yra Čikagoj 
grupelė žmonių, leidžianti išeivi
jos spaudos metraštį. Kada ne 
kada pasitaiko aptikti lietuvišką 
pavardę bibliografinio (bet nie
ko bendro su lietuvių kalba ne
turinčio) leidinio sudarytojų tar
pe. Šiaip gi būdami vydūniškai 
tariant “sau-žmonėmis”, biblio
tekininkai kuičiasi kas sau.

Laimei, pasitaiko išimčių. To
kia yra Adomas ir Filomena 
Kantautai, kurių neseniai išėjęs 
iš spaudos leidinys: A Lithua
nian Bibliography; a checklist 
of books and articles held by 
major libraries of Canada and 
the United States yra neabejoti
nai viena reikšmingiausių kny
gų, pasirodžiusių išeivijoj. Tai 
nuostabios ištvermės pareikala
vęs veikalas, primenąs Lambros 
Comitas (Caribbeana) ir jam pa
našių pasišventėlių (Horecky, 
Besterman) triūsą.

Džiugu ir šiek tįek komiška, 
kad jam buvo lemta išvysti 
šviesą Kanadoj. Juk Kanados 
bibliotekų sistema, nei jų turi
mi knygų ištekliai anaiptol nėra 
palankūs tokio masto užmojui. 
Kur jau kur, atrodo, tik ne “lau
kiniuose” Kanados vakaruose 
galėjo kilti toks sumanymas. 
Bet išeivijos gyvenime pasitai
ko tokių keistenybių. i

Kaip sužinom iš aplanko, 
Adomas Kantautas, studijavęs 
prieš karą ekonomiką bei pre
kybos mokslus Kopenhagoj, ga
vo 1960 metais bibliotekininko 
diplomą. Priimtas Albertos uni
versiteto bibliotekon, jis dar
buojasi tenai daugiausia techni
nės knygų paruošos skyriuose 
kaip bibliografas ir retų leidi
nių kataloguotojas. Ten jam kilo 
mintis, kankinusi nevieną išei
vį, sudaryti kiek galint išsames
nę lietuviškų knygų arba leidi
nių apie Lietuvą, esančių Kana
dos bei JAV bibliotekose, inven
torizaciją. Ne bibliotekininkė 
jo žmona Filomena taip pat bu
vo įvelta į šį peklišką darbą. Jai 
labiausiai skaitytojas jaučia 
užuojautą, nes nesunku atspėti, 
kad ant jos pečių gulė visas 
“virtuvinis darbas”: kartotekos 
ūkvedystė, susirašinėjimai, 
rankraščių perrašinėjimai, gal 
net korektūrų taisymas. Ne juo
kas, kai tų kortelių prisirenka 
per 10.000. O kur dar visokie 
permalimai, sustatant vardų bei 
pavadinimų rodykles. Nemažiau 
už diplomuotą bibliotekininką ji 
nusipelno skaitytojų padėkos. 
Juo labiau, kad jos pavardės pa- 
sigendam “reveransų” (acknow
ledgments) skyriuj, kur išvardi
nami visi asmenys bei įstaigos 
(išskirtino dėmesio verti būtų J. 
Balys ir V. Maciūnas), vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėję prie 
šio leidinio įgyvendinmo.

Tarp kitko šis “mandagybių” 
skyrius leidžia atitaisyti netiks
lią informaciją, pasirodžiusią 
“Drauge”, kurioj buvo teigia
ma, jog Kantautai nesulaukę jo
kios finansinės paramos. Gal ji 
buvo simboliška, bet buvo. Ži
noma, ji neatkeliavo pati viena. 
Veržlūs Kantautai, atrodo, nepa
būgo klabinti įvairiausių įstaigų 
duris, trukdydami ant kapšio pi
nigų snaudžiančių veiksnių ra
mybę. Taip šis tas nubyrėjo iš 
federacinės Kanados valdžios, iš 
nelauktai pralobusios Albertos 
ministerijų ir net lietuviškų in
stitucijų bei fondų. Rasit todėl 
šis puikiai išleistas, prabangus 
leidinys, įkainotas juokingai ma
ža, beveik užgaulia šioj inflia
cijos gadynėj kaina — dešimt 
dolerių.

Kaip ten bebūtų, nesunku at
spėti, kad dalis tų sumų kiek pa
dengė Kantautų lankymosi po 
įvairias bibliotekas išlaidas. O 
tų klajonių buvo nemažai, nes 
Kantautai anksti pramatė, kad 
pasitenkinti vien kongreso bib
liotekos katalogu, kuris, bent 
teorijoj, privalėtų turėti sure

gistravęs Amerikos ir Kanados 
stambiųjų bibliotekų fondus, 
mūsų atveju pernelyg nepatiki
mas dalykas. Įžangose minima, 
kad autoriai yra aplankę per 46 
bibliotekas ir pasirausę ne vien 
po oficialias kartotekas, bet ir 
privačius (pvz. V. Maciūno, J. 
Balio) sąrašus. Jau vien tai, kad 
jie neaplenkė lietuviškų įstaigų, 
kaip Alkos muzėjus, Balzeko 
muzėjus, ir kolegijų fondų, lei
džia spėti, kad Lithuanian Bib
liography yra kur kas pilnesnė, 
negu National Union Catalog. 
Negana to, nepasitenkindami 
šia bučių sistema, Kantautai 
praplėtė savo žūklės ribas į toli
muosius kvadratus, kreipdamie
si raštu į visą eilę (63) bibliote
kų, prašydami jų kartotekų kor
telių kopijų, žodžiu, rėžtas geras 
lankas. Tiesa, autoriai pasišykš- 
ti statistikų, nustatančių kieno 
parama jiem buvusi išganin
giausia, bet daugely atvejų ma
tosi, kad kaikurios knygos yra 
keliose bibliotekose. Skaitytojui 
tai maloni paslauga arba neri
mą keliąs reiškinys.

Nevisai aišku, kaip atidžiai 
autoriai peržvelgė kaikurių sau
gyklų, kaip pvz. Harvardo uni
versiteto ar New York Public 
Library, spausdintus katalogus. 
Šia proga pirm visko būtina pri
siminti, kad Lithuanian Biblio
graphy inventoriaus termininė 
data yra 1971 m. gruodžio pa
baiga. Todėl nėra ko stebėtis, 
jei, sakysim, tokia paranki bib
liografija, kaip Baltic Material 
in the University of Toronto 
Library, kuri pasirodė 1972 me
tais, “praslydo” leidinio sudary
tojams. Arba Harvardo univer
siteto Finnish and Baltic Histo
ry and Literature (Widener Lib
rary shelflist, 40), pasirodęs ir
gi 1972 m.

Toks jau nedėkingas biblio
grafinių leidinių likimas, kad 
jie, nespėję gimti, pasensta. Ir 
niekad nėra be spragų, tobuli. 
Bet iš visų čia esamų bibliogra
finių žinynų, Kantautų leidinys 
yra pats pilniausias. Belieka da
bar tik jį laikas uno laiko papil
dyti tęsiniais.

Pravartu šia proga taip pat 
patikslinti, kad Lithuanian Bib
liography pagrindinis tikslas 
buvo sužymėti knygas, kurios 
prieinamos skaitytojui šiame 
kontinente. Kitaip sakant, jis 
nepretenduoja į išsamų visų lie
tuviškų knygų žinyną. Jis nelai
kytinas, sakysim, nuostabiosios 
Lietuvos TSR bibliografijos, ku
rios pirmas tomas pasirodė Vil
niuje 1969 m., pakaitalu ar var
žovu. “A book may be of very 
great value and importance but 
if none of the libraries survey
ed owns it, it is not included” 
— rašo autoriai pratarmėje. Su
prantama, tai sumažina jo, kaip 
mokslo įrankio, vertę.

#
Kaip visi žinome, bibliogra

finių leidinių įžangos turi būti 
skaitomos su tokiu pat atidumu, 
kaip draudimų polisų smulkus 
šriftas. Tai galioja ir šiuo atve
ju, bet būtų perilga recenzijos 
rėmuose viską suminėti. Pasa
kytina tik tiek, kad kažinkokių 
neleistinų dalykų nematyti. Ne
bent, kad nevisai aišku, kokie 
kriterijai apsprendė grožinės 
raštijos kūrinių įterpimą ar at
metimą. Autoriai pasisako, kad 
jiems rūpėjo surinkti mokslinio 
pobūdžio veikalus, nors teko iš
vardinti ir kaikuriuos populiari- 
zacijos rašinius bei grožinės li
teratūros kūrinius. Jų liberalu
mas šios pirmosios kategorijos 
spaudai buvęs nemažas (“... it 
was necessary to include popu
lar works and even publications 
of rather poor quality, just to 
provide some information on 
less usual but important top
ics”).

Skaitytojui kelia įtarimą, kad 
jų laikysena grožinės raštijos 
atžvilgiu buvo griežtesnė. Ar 
taip buvo iš tiesų, nežinia. Dau
gių daugiausia būtų galima spė
lioti, kad lankydamiesi Toronte 
autoriai paskubomis peržvelgė 
Toronto universiteto kartoteką. 
Taip, sakysim, skaitytojas nesu
žinos, kur dairytis tokių veika
lų, kaip Vyt. Janavičiaus Pake
liui j Atėnus arba K. Almeno 
Šienapjūtė, I. Mero Ant ko lai
kosi pasaulis (vokiškam verti
me). Vėl gi nedrąsu būtų kaltin
ti autorius šių pavadinimų pra- 
ganymu. Galėjo juk tos knygos 
būti įstrigusios kur nors katalo
go skyriuje kaip tik tuo metu, 
kai Kantautai tikrino kartoteką. 
Bibliotekoj niekad nežinai. . . 
Jei tai minim, tai todėl, kad vi
sų pirma Kantautų įžanginiame 
žodyje įžvelgėm neaiškumų, o 
antra, kad pabrėžtumėm, kaip 
svarbu būtų turėti Lithuanian 

Bibliography tęsinį. Suminėti 
pavadinimai gali pasirodyti ne
reikšmingi, bet mums, pergyve
nusiems barbarišką rusų ir vo
kiečių okupantų elgesį su knyga, 
sunku išsigydyti nuo kaikurių 
baimių. Kas užtikrins, kad kai- 
kurie veikalai, pasirodę paverg
toj Lietuvoj, nedings vieną die
ną be pėdsako? Sovietijoj tai ne 
naujiena.

Visi sutiksim, kad bibliografi
niai leidiniai nėra lengvo pasi
skaitymo knygelės. Veikiau tai 
rūstūs, atgrasūs leidiniai. Net ir 
enciklopedijos tuo atžvilgiu pa
trauklesnės — pilnos nuotrau
kų, diagramų, žemėlapių, ne
skaitant linksmybių bei nesąmo
nių tekste. Keista tačiau, sklai
dydamas Lithuanian Bibliogra
phy, nesijauti draugėj su nuo
bodžiu pašnekovu. Visų pirma 
yra savanaudiškas pasitenkini
mas laikyti rankose raktą į visą 
rinkinį leidinių, apie kurių eg
zistenciją šiame kontinente nė 
svajoti nesvajojai. Bet kartu ap
ima liūdnumas, kad jų taip ma
ža. Pyktis, kodėl taip maža! No
stalgijos apimtas, jieškai anų 
dienų knygų, buvusių profesorių 
veikalų — Karsavino, Dubo, 
Sruogos (Rusų literatūros isto
rija). Jų nėra. Kodėl? Prisime
ni lyg per miglas, kad valdžios 
buvo įrengusios kažkur Ameri
kos universitete lietuvišką kam
barį su baldeliais, užuolaidom, 
bet savo universitetinius leidi
nius bus užmiršusios. Ar ir mes 
nekartojam tų klaidų? Kai
kurios universitetinės bibliote
kos nepagaili, rodos, grašių lie
tuviškai knygai įsigyti. Supran
tama, visa tai daroma daugiau 
ar mažiau atsižvelgiant į dėsto
mų kursų reikalavimus. Bet 
kaip sistemingai, protingai tai 
daroma? Ar mūsų bibliotekinin
kų “penktoji kolona” vaidina 
kokį vaidmenį? Vienas Dievas 
žino. Vėl imi dairytis atidžiau, 
ar yra pvz. “Poezijos pavasario” 
(vėl ta nelaimingoji literatūra) 
komplektai? Nėra. Kodėl?

SIS s]s

Įžangoj autorius sakosi turė
jęs naudoti Kongreso bibliote
kos standartizaciją. Vienok ne
mažiau apmaudu yra išvysti to
kius makaronizmus kaip:

Vilna. Geologijos Institutas.
Vilna. Valstybinis Dailės Muzie

jus.
Vilna. Universitetas. Lietuvių kal

bos katedra.
Prasimanė koks “mišiūginas” 

tą vilną ar bovelną, ir “nei ka
ras, nei badas nei maras” šios 
įstatymo raidės nepakeis. Tokia 
jau bibliografininko amato pa
trauklioji pusė.

Technišku požiūriu Kantautų 
darbas atliktas be priekaišto. 
Net korektūros klaidų beveik 
nėra. Kadangi kompiliatorių 
naudotasi kitų ekspertų padary
tu darbu, nereiškia, kad nepasi
taiko nesąmonių. Taip, sakysim, 
Petrui Vaičiūnui priskiriama 
pjesė “Buridano asilas”. Tikru
moj jis ją tik išvertė (žr. Lietu
vių Eenciklopediją). Prisiminus, 
kad leidinyje suminėta per 10.- 
000, leidinių, tai herkuliškas 
darbas. Geras dalykas yra tas, 
kad autoriai sumini leidinį ke
liuose skyriuose, jeigu jame ap
tariami dalykai aprėpia įvairias 
sritis. Nepagailima taip pat ir 
nuorodų (Mosvidius, Martin see 
Mažvydas, Martynas).

Baigiant norisi suabejoti, ar 
vertėjo pavadiniman įterpti žo
dį “articles”. Kadangi šią kom
piliaciją sudarydami Kantautai 
naudojosi bibliotekų ir privačių 
asmenų kartotekom, natūralu, 
kad jie nepraleido progos sužy
mėti ir kortelių, nurodančių 
straipsnius. Jų nuošimtis gal ir 
nemažas. Skaitytojui tačiau ne
aišku, kaip sistemingai buvo 
perkratyti kaikurių žurnalų in
deksai ir ar nevertėjo straips
nių bibliografijos išleisti atski
ru leidiniu. Priekaištauti ne
reiktų. šioje srityje yra bekraš
čiai dirvonuojantys plotai. Jei 
Kantautų pėdomis paseks kiti, 
jų atliktas darbas neliks veltui.

Adam and Filomena Kantautas, 
A LITHUANIAN BIBLIOGRA
PHY; a checklist of books and 
articles held by the major libra
ries of Canada and the United 
States. Edmonton. The Universi
ty of Alberta Press, 1975. xxxix 
/ 725 p. $10.00.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
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Dailininkė Edita Stankuvienė stebi gamtos groži ir jį perkelia drobėn

GAMTOJE JIEŠKOJO GROŽIO...
A.a. dailininkė Edita Stankuvienė - Glanertaitė

DAIL, DAGYS
Gražios vasaros viduryje ap

siniaukė dangus dailininkei Edi
tai Stankuvienei. Ji mirė 1975 
m. liepos 30 d. iškankinta iki 
šiol dar nenugalėtos vėžio ligos. 
Ilgoką laiką ji buvo šios ligos 
kankinama dvasiškai ir fiziškai. 
Jos gražus ir giedras gyvenimas 
likimo buvo privestas prie ne
apsakomai sunkios pabaigos.

Velionė 1974 m. lapkričio 
mėn. pajuto burnoje lyg ir dan
ties skausmą. Dantų gydytojai 
tyrė, jieškojo to skausmo prie
žasties. Pagaliau prieš Naujus 
Metus paaiškėjo — ten esąs vė
žys. Buvo padaryta operacija ir 
tikėtasi, kad gyvenimas galės 
būti tęsiamas nors ir su labai 
sužalota burna. Nekartą ji vyk
davo į ligoninę ir vėl grįždavo į 
namus, kai lyg prašviesėdavo 
jos likimo debsys. Liepos 13 d. 
savo darželyje dar nusiskynė 
keletą gėlių, pasistatė ant sta
lo ir paprašė vandeninių dažų 
bei popieriaus. Ji tapė jas, kol 
nuleido nusilpusias rankas. Po 
to vėl nuvyko į ligoninę ir ne
begrįžo. Tai buvo paskutinis jos 
paveikslas. Kada ir koks buvo 
jos pirmutinis darbas, gal ir ji 
pati nežinojo. Ji težinojo, kad 
jos gyvenimas skiriamas menui, 
kad jos darbas yra kūryba. Ta
tai ji vykdė su užsispyrusiu at
sidėjimu.

Dail. Edita Glanertaitė-Stan- 
kuvienė buvo gimusi Kaune 
1925 m. vasario 27 d. Mokytis 
pradėjo savo gimtajame mieste, 
o gimnaziją baigė Vokietijoje. 
Meną — tapybą studijavo pas 
privačius dailininkus, mokyda
masi piešti daugiausia gamto
vaizdžius ir modelius. Lankyda
ma Ontario College of Art, mo
kėsi tapyti portretus. Vėliau, 
gerokai subrendusi kaip daili
ninkė, E. Stankuvienė tapybą 
dėstė kitiems. Jos studentai ver
tino ją už įtaigiai teikiamas 
jiems žinias apie meną.

E. Stankuvienė niekad ilgai 
nelaukė rankas sudėjusi geros 
nuotaikos darbui ir nesidairė 
vien tiktai apie savo namus, kol 
koks kamputis ją sužavės. Ji, 
lydima savo vyro inžinieriaus 
Juozo, energingai ir atsidėju
siai vasarą bei rudenį keliauda
vo po Kanados šiaurę, po parkų 
pašlaites ir paežerius, tapyda
ma, škicuodama tų vietovių 
dumblynus, įvairiaspalvius me
džius, senų ūkių apleistas dar
žines. Net žiemą ji nepabūgda- 

EDITA STANKUVIENE Pavasario pradžia Kanadoje Aliejus

vo šalčių — išvykusi į gamtą, 
dažais gaudydavo jos snieguo
tas, niūrias ir saulėtas nuotai
kas.

Pavasarį abu Stankai vykdavo 
į JAV, kur Atlanto pakraščių 
uostuose rasdavo tapybai ver
tingos medžiagos — įvairiausių 
žvejų laivų pavidalu. Iš tų visų 
kelionių, kaip ratuota bitelė, su 
užbaigtais kūriniais ar jų ap
matais grįždavo į namus, kur 
juos sutvarkydavo, o iš įdomiau
sių motyvų nutapydavo daug di
desnius paveikslus, nes didelio 
formato paveikslų gamtoje ne
įmanoma padaryti.

E. Stankuvienė buvo įgudusi 
tapyti vandeniniais bei alieji
niais dažais. Aliejinius dažus 
ant plokštumos tepdavo peiliu. 
Ši technika reikalauja energingo 
ir skubaus darbo, nes pradėtas 
paveikslas per tą patį seansą 
turi būti ir baigtas. Kai jis pra
deda džiūti, nebegalima liesti. 
Atitinkami dažai iš karto turi 
būti uždėti numatytose vietose, 
nes jei bandysi juos pataisyti 
pertepdamas, sumurzinsi bei 
sugadinsi. Dail. Edita šitai buvo 
nugalėjusi. Malonu būdavo pa
rodose žiūrėti į jos gamtovaiz
džius ir jausti kaip vikriai ir 
tiksliai judanti ranka impresio- 
nistiškai ekspresionistine tech
nika įmažina gamtos vaizdus ir 
pateikia juos meno mėgėjams. 
Taip uoliai dirbdama, kaip jos 
vyras išsireiškė, ji yra padariu
si apie porą tūkstančių įvairaus 
dydžio darbų; dauguma jų yra 
nedideli gamtoje daryti apma
tai bei akvarelės. Pasilikusių 
autorės namuose jų tėra tik gal 
kelios dešimtys; visi kiti yra 
išėję į žmones.

Dail. E. Stankuvienė priklau
sė porai Kanados dailininkų 
draugijų. Su jomis dalyvavo ei
lėje parodų Toronte ir kituose 
miestuose. O savo individualių 
parodų yra turėjusi keliose To
ronto privačiose galerijose, iš 
kurių mažai darbų sugrįždavo į 
namus. Kartą, rodos, 1972 m., 
buvo surengusi savo parodą Či
kagos Jaunimo Centro patalpo
se (Čiurlionio galerijoje). Apie 
ją K. Bradūnas daug palankiau 
atsiliepė “Drauge”, negu apie 
kiek vėliau ten buvusią mano 
skulptūros parodą. Gražių įver
tinimų ji yra susilaukusi ir ki
toje spaudoje.

Dabar, jos gyvybei užgesus, 
apie ją liudys jaunos, gyvos ir 
sveikos paliktų darbų spalvos.

LIETUVOS TYRIMO INSTITU
TAS Niujorke paruošė spaudai nau
ją knygą “Mažoji Lietuva”, kuri bus 
išleista serijos "Studia Lituanica” 
III tomu. Prof. M. Brako redaguota 
knyga turi šešis kelių autorių paruoš
tus skyrius: dr. Jono Stiklioriaus — 
“Mažoji Lietuva tarptautinėse sutar
tyse” anglų kalba, dr. Povilo Rėklai
čio — “Mažoji Lietuva Prūsijos kar
tografijoje” vokiečių kalba, dr. Al
girdo Budreckio — du skyrius anglų 
kalba “Lietuviai žalnierėliai XVIII 
š. Prūsijos armijoje”, “Prūsijos ka
raliaus patvarkymai ir proklamaci
jos, rašyti lietuvių kalba”, dr. Jurgio 
Gimbuto — “Kapų paminklai Mažo
joje Lietuvoje” anglų kalba ir dr. 
Viliaus Pėteraičio — “Mažosios Lie
tuvos vietovardžių svetimėjimas XX 
amžiuje” lietuvių kalba. Knyga turės 
apie 300 psl. ir 49 iliustracijas su 
dar niekur nespausdintais žemėla
piais. Instituto pirm. Juozas Audė
nas ir leidinio redaktorius prof. Mar
tynas Brakas rugsėjo 3 d. rankraštį 
Bostone įteikė Lietuvių Enciklope
dijos leidėjui Juozui Kapočiui ir su
sitarė dėl spausdinimo sąlygų.

MILAŠIAUS BIČIULIŲ DRAUGI
JA Paryžiuje išleido dešimtą “Les 
Amis de Milosz” sąsiuvinį, kuriame 
nagrinėjamos O. L. Milašiaus eilia
vimo savybės, ryškinamos jo pasku
tiniųjų kelerių metij gyvenimo nuo
taikos — poezijoje prasiveržęs siel
vartas- dėl pasaulio likimo. Kroniko
je pateikiamas žurnalisto ir poeto 
a.a. prof. Pierre Mathias nekrologas. 
Jis priklausė šios draugijos steigė
jų gretoms ir buvo ilgamečiu valdy
bos nariu. Draugija iš 27 garbės ko
miteto narių jau yra netekusi 5, iš 
8 valdybos narių — 3.

* KUN. LADAS BUDRECKAS išlei
do dvi savo komponuotas giesmes 
mišriam chorui — “Sveika, Marija” 
ir “Kalėdų nakties bernelių gies
mę”. Leidinio mecenatas — prel. J. 
Kakalius. Spaudė pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne, N.Y. Leidinį plati
na “Muzikos Žinios”, 6 Oak St., 
Clark, N.J. 07066, USA.

KOMPOZ. GIEDRA GUDAUSKIE
NĖ, gyvenanti Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje, yra sukūrusi orkestri
nę siuitą “Los Angeles peizažai”, 
kurią sudaro keturios dalys — “Oli- 
vero gatvė”, “Kiniečių kvartalas”, 
“Lietuvių bažnyčia Šv. Jurgio gat
vėje” ir “Hollywoodas”. Specialiame 
koncerte, skirtame JAV 200 metų 
sukakčiai, šią siuitą atliks Alvin 
Mills diriguojamas Brentvvoodo sim
foninis orkestras. Siuitos orkestraci- 
ja pasirūpino pats dirigentas. Kon
certo programon yra įtraukti ir kitų 
septynių amerikiečių kompozitorių 
kūriniai.

ALOYZO BARONO romaną “Mė
nesiena”, išverstą latvių rašytojo 
Janio Zarinšo, Čikagoje išleis latvių 
leidykla “Gramatu Draugs”. Ji jau 
yra išleidusi A. Barono romaną “Ab
raomas ir sūnūs”, kurį taip pat vertė 
J Zarinš. ši leidykla taipgi netru
kus skaitytojams pateiks ir latvių 
kalbon išverstą A. Solženicino “Gu
lago salyną”.

DAIL. NIJOLĖS SIVICKAITĖS- 
MOCKIENĖS 69-nių freskų ir skulp
tūrų paroda, rugpjūčio 29 d. atidary
ta Kolumbijoje, Medellino miesto 
bibliotekoje “Biblioteca Publica Pi
loto”, truks iki spalio 4 d. Dailinin
kė yra gimusi Lietuvoje, studijavusi 
Vokietijoje. Penkiolika metų gyve
nusi Venecueloje, dabar gyvena Ko
lumbijoje, Medelline. Savo darbų pa
rodą ji yra surengusi ir Kolumbijos 
sostinėje Bogotoje.

SOL. STASĖ PAUTIENIENĖ, sop
ranas, dalyvavo tarptautiniame mu
zikos festivalyje Kalifornijoje, Santa 
Monica miesto auditorijoje. Lietuvių 
kalba ji padainavo kompoz. Giedros 
Gudauskienės “Piemenėlį” ir K. V. 
Banaičio operos “Jūratė ir Kastytis” 
ariją “Neplauk, Kastyti, į marias”.

AMERIKOS PSICHOLOGŲ KON
FERENCIJOJE Čikagoje kelis pra
nešimus padarė Cincinnati Xavier 
universiteto prof. dr. Vytautas Bie
liauskas, grįžęs iš vasarinio semina
ro Šveicarijoje.

KALIFORNIETĖS KOMPOZ. O. 
METRIKIENĖS dainą “Pergalė” su
komponuotą Bernardo Brazdžionio 
tekstu, išleidžia Phoenixe, Arizono
je, gyvenanti mecenatė Akvilė An- 
čiūtė. Arizonos lietuviai žada išleisti 
ir daugiau šios kompozitorės kūrinių.

“LAISVĖS VARPAS”, Petro Viš
činio vadovaujama lietuviška radijo 
valanda, spalio 12 d. savo rudens pa
rengimą Bostone papildys čikagiečių 
solistų Nerijos Linkevičiūtės ir Ber
nardo Prapuolenio koncertu. Jų 
akompaniatorium bus bostonietis 
pianistas Saulius Cibas. N. Linkevi
čiūtė, B. Prapuolenis ir kalifornietė 
pianistė Raimonda Apeikytė neseniai 
grįžo iš koncertinės išvykos P. Ame
rikoje. Ši trijulė turėjo devynis la
bai sėkmingus koncertus Venecue- 
los, Urugvajaus, Argentinos ir Bra
zilijos lietuvių kolonijose. Jaunuo
sius menininkus P. Amerikon buvo 
pasiuntusi PLB valdyba artėjančio 
III jaunimo kongreso proga.

SOL. ARNOLDAS VOKETAITIS, 
gražiai pasirodęs Čikagos Lietuvių 
Operos G. Verdi “Meilės eliksyro” 
spektakliuose, Kolorado vasariniame 
operų festivalyje dainavo G. Offen- 
bacho “Hofmano pasakose”. Rugsėjo 
4-6 d.d. jis atliko Don Basilio vaid
menį G. Rossini operos “Sevilijos 
kirpėjas” spektakliuose Los Angeles 
graikų teatre.

LIETUVOS RESPUBLIKINĖS 
BIBLIOTEKOS darbuotojai, bendra
darbiaujantys su R. Vokietijos vals
tybine biblioteka R. Berlyne, pasi
rūpino M. K. Čiurlionio sukaktuvine 
paroda. Vilniečiai R. Berlynan pa
siuntė M. K. Čiurlionio dailės darbų 
reprodukcijų, jų aplankų, albumų, 
gaidų, nuotraukų ir plokštelių. Paro
dą papildo 1938 m. Leipcige išleista 
M. K. Čiurlionio monografija, J. 
Čiurlionytės atsiminimų knygos lie
tuvių ir rusų kalbomis, P. Galaunės, 
J. Gaudrimo, V. Landsbergio, A. 
Savicko moksliniai darbai, poetų S. 
Nėries, K. Borutos, A. Venclovos, E. 
Mieželaičio, A. Miškinio, J. Degu
tytės eilėraščiai, skirti M. K. Čiur
lioniui, dailininkų J. Zikaro, A. Gu
daičio, V. Jurkūno, V. Kalinausko, 
B. Motūzos tapybos ir grafikos kūri
niai. Parodą padėjo surengti ir jos 
atidaryme dalyvavo trys vilniečiai: 
respublikinės bibliotekos direkto
riaus pavaduotojas A. Lukošiūnas, 
vyr. bibliografė T. Budienė ir dail. 
S. Ikamas. Jis šiai parodai sukūrė 
specialų plakatą ir knygženklį.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS sa
vo gastroles Vilniuj pradėjo B. Sruo
gos pokario metais parašyta drama 
“Pajūrio kurortas”, kurios veiksmas 
vyksta vokiečių koncentracijos sto
vykloje. Pasak rež. Aurelijos Ra
gauskaitės, B. Sruoga šio savo kūri
nio nelaikė užbaigtu ir režisoriams 
leido kaikurių epizodų pertvarky
mus bei papildymus. Kadangi ir 
“Pajūrio kurortas”, ir “Dievų miš
kas” atspindi tuos pačius B. Sruogos 
pergyvenimus Stutthofe, rež. A. Ra
gauskaitė “Pajūrio kurortą” papildė 
minėtosios atsiminimų knygos me
džiaga ir B. Sruogos laiškąis. “Pajū
rio kurortas” laikomas vienu geriau
sių praėjusio sezono pastatymų Šiau
lių dramos teatre.

M. K. ČIURLIONIO šimtosioms gi
mimo metinėms skirtą dešimties 
koncertų festivalį rugsėjo 14-21 d.d. 
surengė Vilniaus filharmonija. Kon
certų programas atliko: Vilniaus 
operos sopranas G. Kaukaitė, žymu
sis vargonininkas L. Digrys, J. Do
marko diriguojamas filharmonijos 
simfoninis orkestras su pianiste J. 
Novickaja, M. K. Čiurlionio pianistų 
konkursų laureatai B. Vainiūnaitė, A. 
Maceina, R. Kontrimas, A. Juozapė- 
naitė, A. Rabinovič ir O. Moskalja- 
nova, Vilniaus styginis kvartetas, 
Lietuvos kamerinis orkestras su di
rigentu S. Sondeckiu, vargonininkas 
B. Vasiliauskas, L. Abariaus vado
vaujamas Vilniaus radijo ir televi
zijos choras, valstybinis Kauno cho- t 
ras, Vilniaus M. K. Čiurlionio vidu
rinės meno mokyklos mokiniai. Rug
sėjo 18 d. įvyko muzikinis-literatūri-.<iy-«« 
nis vakaras “Mūsų Čiurlionis”. M. K. ■' 
Čiurlionio, L. Povilaičio, V. Barkaus
ko, J. Jurgučio, V. Montvilos, G. 
Kuprevičiaus kompozicijas, S. Nė
ries, E. Mieželaičio ir J. Degutytės 
eilėraščius atliko M. Glinkos jau
nųjų dainininkų konkurso laureatė 
Regina Mačiūtė, bosas Stanislovas 
Rubinovas, skaitovė A. Janušauskai
tė, dramos aktorius Vytautas Ky
bartas, M. K. Čiurlionio pianistų 
konkurso laureatas Augustinas Ma
ceina.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 
naująjį sezoną pradėjo prancūzų 
klasiko R. Planųuette operete “Kor- 
nevilio varpai”. Spektaklis yra lai
komas premjeriniu, nes jam buvo 
pasirinkta komiškos operos versija, 
kurią sukūrė Leningrado mažojo 
operos ir baleto teatro vyr. rež. prof. 
E. Pasynkovas, kompoz. J. Falikas ir 
poetas I. Tesleris. šiuos reformuotus 
“Kornevilio varpus” Kaune pastatė 
leningradiečiai — rež. prof. E. Pa
synkovas, baletmeisteris G. Zamue- 
lis, dail. I. Birulia. Spektaklio diri
gentas — S. Domarkas. Pagrindinius 
vaidmenis atliko solistai D. Diringe- 
vičiūtė, J. Bukauskaitė, V. čepkus.

TARPTAUTINIS KERAMIKŲ 
SIMPOZIUMAS, trukęs ištisą mėne
sį, buvo surengtas Vilniuje. Dalyvių 
tarpe minimas ir iš JAV atvykęs 
dail. P. Vaškys. Simpoziumo metu 
buvo aptariamos kūrybinės proble
mos, rengiami atskirų grupių vaka
rai, paminėtas mūsų keramikos ve
terano prof. L. Strolio amžiaus sep
tyniasdešimtmetis. šia proga Vilniu
je buvo surengta antroji sąjunginė 
keramikos paroda “Sovietų Sąjungos 
keramika-75”, kurioje trūko tik Kir
gizijos ir Kazachijos atstovų. Lietu
vai su monumentalių plokščių ciklu 
bene ryškiausiai atstovavo dail. A. 
Ličkutė, laimėjusi šiemetinę respub
likinę premiją. Parodoje su balto 
šamoto, raudono molio ir porceliano 
kūriniais dalyvavo dail. L. šulgaitė. 
Spaudoje taipgi minimi dailininkai
J. Jadsudytė, J. Adomonis, A. But
vilą, A. Laucius. O. Naruševičienė,
K. Karkaitė, Ona ir Bronius Baliu- 
kevičiai, šiai parodai davę reikšmin
gą įnašą. Parodą apipavidalino vil
niečiai architektai V. ir A. Nasvy- 
čiai.

MASKVOS SAVAITRAŠTIS “Li- 
teraturnaja Gazeta” rugpjūčio 27 d. 
laidoje paskelbė ištrauką iš naujo 
V. Bubnio romano “Nesėtų rugių 
žydėjimas”, išverstą V. Čepaičio.

ALGIMANTAS MASIULIS, Pane
vėžio dramos teatro aktorius, plačiai 
reiškiasi filmuose. Šiuo metu jis ku
ria jau 27-tą ir 28-tą vaidmenį Rygos 
ir “Mosfilmo” kino studijose. Rygoje 
A. Masiulis dalyvauja rež. S. Ta- 
rasovo Anglijos Robin Hoodo nuo
tykių filme “Robino Hudo strėlės”, 
Maskvoje — rež. Vytauto Žalakevi- 
čiaus filme “Keturiasdešimt ketvir
tųjų rugpjūtis”. V. Kst.
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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?«9e S’" Toron,°' °nt • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 | term, indėlius 1 metų 8’/i%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tas 8’/4%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 7’/a% 
Ketvirtadieniais 10-7 | depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 E DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 E asmenines , 9!/2%
Sekmadieniais 9.30-1 E 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, J’J DBUX\ cXge)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sov. FRANK PETTIT

1'mF.Jb NU0 LŪŠN0S IKI DANGORAIŽIO!
I Verslo bei pramonės pastatų elektros
I įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsauga

’ Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

QTEDUAN’Q E1IDC 406 Roncesvalles Avė. 
dltrmd tm 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 
ir baterijos. •

1000 College St. • LE 1-3074
radijo aparatai. • Parduodamos lempos 

Prityręs specialistas su ilgo praktika.

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

muotos liberalų partijos 4 atsto
vus bei vieną nepriklausomą li
beralą, konservatoriai su 30 at
stovų turės pakankamai veiks
mingą daugumos vyriausybę. J. 
Smallwoodo grįžimas politikon 
suskaldė liberalus ir pasitarna
vo konservatoriams.

Aštraus Kanados žydų protes
to susilaukė sovietų medicinos 
darbuotojų delegacija, lankyda
masi Montrealyje, Toronte ir 
Vankuveryje. Jos eilėse buvo 
devyni psichiatrai iš Maskvos 
Serbskio instituto, kuriame spe
cialiais vaistais yra kankinami 
politiniai kaliniai, stengian
tis pakeisti jų Įsitikinimus. Iš tų 
devynių psichiatrų du buvo aiš
kūs KGB atstovai, atliekantys 
minėtuosius eksperimentus su 
politiniais kaliniais. Sovietinė 
delegacija buvo sutikta protesto 
demonstracijomis. Specialius 
protesto raštus Kanados imigra
cijos ministeriui R. Andras pa
siuntė Kanados Žydų Kongresas 
ir Amerikos Psichiatrų Draugi
jos V. Kanados skyrius, vado
vaujamas Britų Kolumbijos uni
versiteto psichiatrijos prof. N. 
Hirto. Spaudai padarytame pa
reiškime jis pabrėžė, kad Serbs
kio institutas turi specialias kan
kinimo kameras politiniams ka
liniams palaužti. Prof. N. Hirtas 
jau šešerius metus renka me
džiagą apie Serbskio instituto 
veiklą ir yra buvęs liudininku 
JAV senato komitete. Gaila, kad 
į šį sovietų “psichiatrų” vizitą 
neatkreipė dėmesio ir kiti ka
nadiečiai, kilę iš Sovietų Sąjun- 

'gos okupuotų kraštų.
Svečias iš Venecuelos Z. Pes- 

liakas su žmona Eugenija, lydi
mi anksčiau Venecueloje gyve
nusios torontietės Birutės Ta
mošiūnienės, lankėsi “TŽ” re
dakcijoje ir kitose Toronto lie
tuvių institucijose. Z. Pesliakas 
gyvena Valencijoje, kur yra ne
gausi lietuvių kolonija, ir daly
vauja jos veikloje. Dirba impor
to srityje kaip savarankiškas 
verslininkas. “T. Žiburiai’ jį pa
siekia oro paštu per savaitę 
laiko.

Kanados paštininkų streiką 
iki vidurio spalio atitolino de
rybų pratęsimas, uždelsiantis 
kvetekiečio teisėjo J. Moisano 
vadovaujamos tarpininkų komi
sijos pranešimo paruošimą. Uni
ja streiką gali skelbti tik savai
tei praėjus po šio pranešimo 
įteikimo vyriausybei. Pašto mi- 
nisteris B. Mackasey, matyt, da
rydamas spaudimą paštininkų 
unijai bei jos 22.000 narių, pra
našauja ilgą 2-3 mėnesių strei
ką. Jis taipgi grasina uždaryti 
paštą, jeigu unija pradėtų la
bai pamėgtus dalinius streikus. 
Pasak ministerio B. Mackasey, 
unijos reikalavimas padidinti 
atlyginimus 71% ir įvesti 30 va
landų darbo savaitę esąs neįgy
vendinamas. Jam pritaria ir 
spauda, kuri betgi pasisako 
prieš pašto uždarymą ar tokį 
ilgą streiką. Ji primena veiks
mingesnę priemonę — streiko 
teisės atšaukimą paštininkams 
parlamento sprendimu. Laiška
nešių unija jau prieš keletą mė
nesių pasirašė naują sutartį, va
dovaudamasi logiškais reikala
vimais. Panaši sutartis yra siū
loma ir paštininkams, bet jų 
unijos vodovybėje vyrauja at-, 
sakingumo jausmo neturintys 
radikalai. Dėl šios priežasties 
pašto ministeris B. Mackasey 
reikalauja, kad unijos narių bal
savimui primiausia būtų pateik
tas valdžios tarpininkų paskuti
nis pasiūlymas ir tik po to skel
biamas streikas, jeigu pasiūly
mas bus atmestas, Kaikurie ko
mentatoriai primena vyriausy
bei, kad daugelis jos valdžios 
įstaigų jau dabar yra atsisakiu
sios pašto paslaugų ir naudojasi 
privačiais kurjeriais.

Kanados statistikos duomeni
mis, nedarbas Kanadoje rug
pjūčio mėnesį pakilo iki 7,3%. 
Lyginant su liepa, pakilimas nė
ra didelis — vos 0,1%, bet per
nykščiame rugpjūtyje be darbo 
buvo tik 4,2% visos darbo jė
gos. Iš bendro 10.402.000 dir
bančių kanadiečių net 736.000 
yra be darbo. Opozicija atkrei
pė parlamentarų dėmesį ir į ne
darbo draudą, kurios išmokos 
per pirmąjį šių metų pusmetį, 
lyginant su tuo pačiu 1974 m. 
laikotarpiu, padidėjo net 41% 
ir pasiekė $1,76 bilijono. Be
darbių skaičių, kaip jau įprasta, 
gerokai padidins rudens ir žie
mos mėnesiai. Kanadiečių pra
gyvenimo išlaidos rugpjūčio 
mėnesį taip pat pakilo 1%, o 
tai liudija, kad metinė infliaci
ja jau pasiekė 12%.

Torontu! gresia mokytojų 
streikas, nes daug gimnazių ir 
pradinių mokyklų mokytojų 
naujuosius mokslo metus pra
dėjo be pasirašytos sutarties. Su

SPORTAS
SPORTAS VISUR

Remigijus Valiulis dalyvavo astuo
nių šalių jaunių lengvosios atletikos 
varžybose Čekoslovakijoje. Čia jis 
400 m bėgime laimėjo I v. ir pasiekė 
naują Lietuvos jaunių rekordą — 
48,5 sek.

Pasaulio irklavimo pirmenybėse 
Britanijoje Sov. Sąjungai atstovavo 
4 lietuviai. Sovietų aštuonvietėje, ku
ri laimėjo II v., irklavo ir vilnietis 
Ant. Cikotas. Keturviečių valčių 
lenktynėse trečias vietas laimėjo 
kauniečiai — Vyt. Butkus ir E. Ka
minskaitė. Nepasisekė vilnietei G. 
Ramoškienei, kuri praėjusiais me
tais šiose pirmenybėse laimėjo II v. 
Šį kartą vienviečių lenktynėse ji bu
vo trečia.

V. Gedminaitė dalyvavo Ukrainos 
lėktuvų sporto pirmenybėse. Čia ji 
tapo absoliučia Ukrainos meistere.

Sov. Sąjungos jaunių ir mergaičių 
rankinio pirmenybės įvyko Moldavi
joje. Po šių pirmenybių į Sov. Są
jungos mergaičių rinktinę pakviesta 
pasvalietė S. Mažeikaitė ir kaunietė 
G. Garšvinskaitė.

šiaulietis Petras Motiekaitis avio- 
modelių varžybose pasiekė naują 
pasaulio rekordą. Jo sukonstruotas 
sraigtasparnio modelis su gumos va
rikliu pakilo į 820 m augštj. Senasis 
rekordas buvo 595 m ir priklausė 
italui.

Europos stalo teniso s-ga paskelbė 
20 geriausių Europos vyrų ir mote
rų žaidėjų sąrašą. Jame yra ir kau
nietė Asta Stankienė (16-toje vie
toje).

Sov. Sąjungos jaunių irklavimo 
pirmenybėse stipriai pasirodė Lietu
vos jaunieji irkluotojai. Jie laimėjo 
pirmas vietas keturviečių ir dvivie
čių valčių lenktynėse. Keturvietės 
įgulą sudarė K. Babarskas, R. Bene- 
vičius, R. Bartkus, V. Snokaitis ir 
vair. K. Venslauskas. Dvivietės įgu
lą sudarė K. Babarskas, R. Benevi- 
čius ir vair. K. Venslauskas.
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio mokykla, trukusi dvi 
paskutines rugpjūčio savaites T. 
pranciškonų stovyklavietėje, buvo 
sėkminga. Materialinės naudos turė
ta mažiau, tačiau teko džiaugtis di
deliu lietuvių krepšininkų susidomė
jimu šia mokykla. Mokyklą lankė 
139 krepšininkai, kurių didesnė pu
sė buvo lietuviai — 37 vytiečiai, 18 
Hamiltono koviečių, 13 iš Čikagos ir 
Niujorko, 6 aušriečiai, po 1 iš Mont- 
realio ir Londono, t.y. 77 lietuviai. 
Stovyklos mokestis lietuviams krep
šininkams buvo žymiai mažesnis. Vy
riausiu stovyklos treneriu ir šiais 
metais buvo H. Singelton. Daug gy
vumo ir įvairumo stovyklon įnešė 
svečiai treneriai iš Toronto augštųjų 
mokyklų: J. Jackson, B. Smith, V. 
Drake ir teisėjavimo vadovas. Džiu
gu, kad jauniausiems stovyklauto
jams vadovavo lietuvių kilmės krep
šininkas iš Niujorko P. Turner. Sto
vyklai vadovavo ir viską tvarkė A. 
Eižinas, padedamas žmonos. Malonu, 
kad stovykla jau rado rimto pritari
mo jaunesnių vytiečių tarpe. Šiame 
darbe jiems dar talkino A. Klimas, 
Vine. Didžbalis ir A. Vaičeliūnas.

Antrą savaitę stovyklavo ir mer
gaitės, kurioms vadovavo O. Radze
vičienė. Stovyklos programą sudarė 
praktika, teoriniai pasikalbėjimai, 
filmai ir vakariniai žaidimai, kurie 
buvo populiariausi, žaidėjai buvo su
skirstyti pagal pažangumą į A ir B 
grupes. A grupėje buvo 6 komandos 
ir B — 4. Be to, buvo pravestos var
žybos vienas prieš vieną. Pagal re
zultatus buvo nustatomi komandiniai 
ir pavieniai laimėtojai. Atrinkta 16 
geriausių ir pažangesnių krepšinin
kų. Džiugu, kad jų tarpe buvo 4 lie
tuviai. R. Kaknevičius (Aušra) bu
vo išrinktas geriausiu žaidėju abie-

pradinių mokyklų mokytojais 
jau yra pasiektas provizorinis 
susitarimas, kuris jų vidutinį at
lyginimą 1977 m. pavasarį padi
dins iki $17.415. Sutarties ne
turintys gimnazijų mokytojai 
reikalauja net $27.500 pradinio 
metinio atlyginimo. Problemą 
sudaro ne tik toks didelis reika
lavimas, bet ir nuolatinis moki
nių skaičiaus mažėjimas visoje 
Kanadoje. Spėjama, kad 1988 
m. reikės atleisti apie 60.000 
mokytojų arba labai sumažinti 
mokinių skaičių klasėse. Nerei- 
lingų mokytojų laikymas per 
daug sumažintose klasėse su jų 
augštais atlyginimais švietimo 
išlaidas gali padaryti nepakelia
momis. ___________
• Yra šeimų be lietuviško laik

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

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

jose savaitėse. R. Kybartas (H. Ko
vas) pirmąją savaitę laimėjo vienas 
prieš vieną turnyrą. A. Radzevičius 
pirmąją savaitę buvo išrinktas ge
riausiu gynėju, R. Duliūnas — ant
rą savaitę. Taip pat kiekvieną savai
tę buvo renkama 15-kos stovyklauto
jų rinktinė, kuri žaisdavo prieš savo 
mokytojus. Į jaunesniųjų rinktinę bu
vo išrinkti V. ir E. Gataveckai (Auš
ra) ir R. Šimkus (Niuj.); į vyresnių
jų — Kybartas, Antanaitis, Duliū
nas, Krawczyk, Kaknevičius. Baigu
siems mokyklą įteikti diplomai, o 16 
pasižymėjusių krepšininkų buvo ap
dovanoti taurėmis. Padidėjus susido
mėjimui lietuvių tarpe, numatoma 
stovyklą žymiai praplėsti — pratęsti 
stovyklavimo laiką iki 3 savaičių, 
įjungti kitas sporto šakas — stalo 
tenisą, tinklinį ir duoti atskirą sa
vaitę krepšininkėms. Pagausėjus lie
tuviams stovyklautojams, bus kvie
čiami ir lietuviai treneriai. Jau yra 
numatyta pakviesti vieną iškiliausių 
mūsų ir Yale universiteto krepšinin
ką M. Baškauską.

Baigiant norėtųsi perduoti stovyk
lautojų padėką p. Beresnevičienei ir 
jos talkininkėms A. Tutlienei, G. 
Vaitkienei ir S. Balionienei už ska
niai gamintą maistą. Taip pat dėko
jame V. Vaitkui ir J. Nacevičiui už 
stovyklavietės elektros sutvarkymą 
ir naujus įrengimus. Ypač didelė pa
dėka priklauso stovyklos pradiniam 
ir nuolatiniam organizatoriui M. Du- 
liūnui, kuris ir dabar įdeda daug pa 
stangų stovyklos tobulinimui.

Tarpusavio turnyre sužaistos vie- 
nerios rungtynės. M. Ignatavičius nu 
galėjo R. Kymantą. Sekančias rung
tynes turi žaisti A. Banelis — S. 
Rukša ir M. Ignatavičius — A. Sup- 
ronas. Turnyre dar yra likę 8 žai
dėjai, kurie turi sužaisti 6-7 rungty 
nes. A. Balnis yra pasiekęs baigmę 
ir gali laimėti I-II vietą. E. Kuchals- 
kis pasiekė pusbaigmį ir gali laimė
ti I-III vietą. A. S.

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų susirinkimas 

įvyks rugsėjo 28, sekmadienį, 7 v.v. 
ateitininkų kambaryje. Bus praneši
mas iš kongresinės stovyklos, pasi
kalbėjimas apie ateinantį suvažiavi
mą Detroite ir renkama nauja val
dyba. Kviečiami ir tie studentai, ku
rie domisi, bet dar neįsirašė į atei
tininkus.

Moksleiviai jau suplanavo savo 
veiklą iki N. Metų. Kviečiami įsi
jungti ir tie, kurie dar nepriklausė 
jokiai organizacijai. Kreiptis į Rimą 
Gustainytę tel. 445-4521.

Jaunučių ateitininkų — ber
niukų ir mergaičių susirinkimas šau
kiamas rugsėjo 28, sekmadienį, 2 v. 
p.p., L. Vaikų Namuose pas seseles. 
Kviečiame ir naujus narius. Veiks 
atskiri mergaičių ir berniukų būre
liai: 1-4 sk.; 5 ir 6 sk.; 7 ir 8 sk.

“Ateities” žurnalas turi skolų, nes 
daug prenumeratorių yra skolingi. 
Kurie yra gavę pranešimus iš admi
nistracijos, bet dar nėra atsilyginę, 
prašomi tuojau skolą pasiųsti.

Skautų veikla
• Kam rūpi lietuvybė, sava bend

ruomenė ir tauta, kam rūpi vaikų 
auklėjime išlaikyti pusiausvyrą tarp 
materialinių gėrybių ir dvasinių ver
tybių, — tas leidžia savo vaikus į 
jaunimo organizacijas. Į “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntus kandidatai gali 
įstoti nuo 6 m. amžiaus. Kreiptis į 
vienetų vadovus.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
žiemos sezono veiklos pradžia šv. Mi- 
šiomis — Prisikėlimo šventovėje 
spalio 5 d. Uniformuoti skautai-tės 
renkasi į didžiąją salę 9.45 v.r. Tą 
pačią dieną Prisikėlimo parodų salė
je 4 v.p.p. abiejų tuntų sueiga.

• Rugsėjo 27-28 d.d. “Rambyno” 
tunto sk.-vyčių iškyla į Romuvą. Bus 
peržiūrėtas ir sutvarkytas stovykla
vietėje laikomas tunto inventorius 
ir palapinės paskirstytos draugo
vėms.

• Romuvos stovykloje skaučių 
draugovių varžybose I v. laimėjo 
“Miško” dr-vė, surinkusi 159 taškus, 
II v. “žaros” dr-vė — su 143 taškais; 
skilčių varžybose I v. laimėjo “Pelė
dos” su 73 t., II v. — “žvaigždės” 
su 72 t.

• V. Turūtaitė sėkmingai baigė ka
nadiečių organizuotus vadovių kur
sus specialioje stovykloje. Kursai bu
vo skirti ne vien skautėm.

• Užjaučiame sesę Liudą ir brolį 
Marių Rusinus, Lietuvoje mirus jų 
senelei.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadovybės dėkoja XIII Romuvos sto
vyklos pareigūnams ir šeimininkėms 
už paaukotą laiką ir darbus.

• Čiurlionio minėjimo proga Ana
pilyje skautai akademikai rengia 
Čiurlionio kūrinių reprodukcijų pa
rodą, kuri bus atidaryta ir sekmadie
nį, rugsėjo 28, nuo 11 v.r. iki 1 
v.p.p. C. S. 

■ i
■ 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 GATVE, atskiras, 10 kambarių, pajamų namas, 3 prau
syklos, užbaigtas rūsys, vandeniu šildomas; 9% morgičius; įmokėti 
apie $20.000.
ARTI DUNDAS GATVES, 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. Dargj.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS 
Namų tel. IIU 9-1543

STASYS DARGIS 
Namų tel. 248-9196

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

PARAMA
MOKA:

8’/i% už 1 m. term. dep.
7]/2% už taupymo s-tas
8!/į% už pensijų planų

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

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, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

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

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

1113 Dundas St. W., -j- ■ E2O CzlC/I Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario e " NUOLAIDA

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
70 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 įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai,

971 College St., Toronto 4, Ontario programos,
visi verslo bei

Telefonas: 533-4363 reklaminiai
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

CHOLKRn
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.
ROYAL YORK — BLOOR, 8 kambarių per du augštus puikus atski
ras namas. Gražus didžiulis kiemas, 3 prausyklos, pilnai užbaigtas 
rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.
SWANSEA, gražus atskiras originalus tributis. Garažai su privačiu 
įvažiavimu; skubus pardavimas.
VAKARŲ TORONTE, 5 butų atskiras mūrinis pastatas — trijų ir 
dviejų miegamųjų. Vandeniu-alyva šildomas; balkonai, garažai su 
privačiu įvažiavimu.

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



Čikagos lietuviu, horizonte
------- -------- --------- VLADAS RAMOJUS '------------------------- —

JAUNŲJŲ KONCERTAS
Rugsėjo 14, sekmadienį, įsisiūba

vo lietuviškoji veikla Čikagoje. Tos 
dienos rytą prasidėjo skautų suei
gos, tad jaunimo ir tėvų buvo pilnas 
ne tik Jaunimo Centras, jo kavinė, 
bet ir koplyčia per abejas Mišias. 
Tos dienos popietę “Pirmyn” choras 
turėjo pobūvį Lietuvos Vyčių sode
lyje, o ekumeninio būrelio nariai 
buvo išvykę pokalbiams į Mackevi
čių sodybą užmiestyje. Į tuos pobū
vius ir pašnekesius jūsų korespon
dentas turėjo kvietimus, bet dėl tie
sioginio darbo darbovietėje kvieti
mais negalėjo pasinaudoti. Pats įdo
miausias tos dienos Įvykis — “Mar
gučio” vadovo P. Petručio rengtas 
sol. A. Pakalniškytės ir pianisto V. 
Smetonos koncertas Jaunimo Centro 
salėje. Į pirmąjį naujojo sezono kon
certą susirinko per 500 žmonių. Pro
grama buvo netikėtai puikiai atlik
ta. Publika abu menininkus pasitiko 
labai šiltai. Dviejų jaunų lietuvių 
koncertas visiems paliko tikrai gra
žų įspūdį, žinoma, didžiai patenkin-

tas ir koncerto rengėjas P. Petrutis. 
Spalio 12 <1. Jaunimo Centre “Mar
gutis” rengia M. K. Čiurlionio mi
nėjimą, kur paskaitą skaitys kun. St.
Yla- MUZIKINIS VEIKALAS

“Dainavos” ansamblis, kad ir kiek 
pavėluotai, rengiasi paminėti 30 m. 
sukaktį. Savo laiku ansamblio val
dyba kreipėsi į vieną kitą rašytoją, 
prašydama parašyti libretą lietuviš
kam muzikiniam veikalui. Pagaliau 
tą uždavinį atliko “Dainavos” an
samblio narė rašyt. D. Brazytė-Bin- 
dokienė. Ji parašė pasakiškos nuo
taikos libretą iš žvejų gyvenimo Bal
tijos pajūryje. Veikalui muzika pa
rašė ir dainas pritaikė naujasis 
ansamblio meno vadovas muz. A. 
Jurgutis. Taip gimė naujas, linksmas 
lietuviškas muzikinis veikalas. Rug
sėjo 9 d. repeticijoje su juo buvo 
supažindinti dainaviečiai. Libreto 
autorė aiškino tekstą, o muz. A. Jur
gutis pagrojo dainų, arijų, duetų 
melodijas. Dainaviečiai veikalu liko 
sužavėti. Tikimasi, kad šis veikalas 
susilauks didelio pasisekimo ir lie

tuvių visuomenėje, kai bus išvestas 
į sceną. Kol kas dar nenustatytas ga
lutinis veikalo pavadinimas, tad jo 
ir neskelbiu. Veikalas yra chorinis 
ir turi septynis choro pasirodymus. 
Solo vaidmenis atliks M. Momkienė, 
N. Paulauskaitė, V. Radys ir J. Sav- 
rimas. Veikalui, režisuoti pakviesta 
akt. Z. Kevalaitytė - Visockienė. 
Premjera numatoma vasario pabai
goje.

KOVA UŽ SEIMĄ
Muz. Aloyzas Jurgutis, “Dainavos” 

vadovas, Čikagos Lietuvių Operos 
chormeisteris ir konservatorijos dės
tytojas, pernai pavasarį pasitraukęs 
iš sovietinės ekskursijos ir pasilikęs 
Vakaruose, praėjusio spalio 5 d. įvy
kusioje pirmoje spaudos konferenci
joje išreiškė viltį, kad po pusės me
tų sovietai išleis į Vakarus jo žmoną 
ir dukrą. Jis išvystė akciją šeimai 
sujungti. Kontaktuota dešimtys se
natorių, JAV kongreso atstovų, ame
rikiečių politikų. Turimomis žinio
mis, sovietai leido Jurgutienei ir 
dukrai užpildyti visus išvykimui rei
kalingus dokumentus ir patikrinti 
sveikatą. Deja, po tų šviesių akimir
kų išvažiavimo reikalas staiga susto
jo. Muz. A. Jurgutis už savo šeimos

sujungimą kovoja ne vienas. Į talką 
atėjo specialus komitetas “Citizens 
Concerned for Marija and Daina 
Jurgutis”. Komitetui vadovauja S. 
Kudirka, bet faktinasis bylos vedė
jas su sovietiniu milžinu yra vykd. 
komiteto sekretorius adv. P. Žlimba- 
kis. Komitetas laiškais ir asmeni
niais kontaktais pasiekė daug žino
mų augštų pareigūnų. Kaikurie se
natoriai jau yra kreipęsi j patį L. 
Brežnevą ir Podgorną, prašydami, 
kad Jurgučio žmona ir dukra būtų 
išleistos pas vyrą ir tėvą. Tikimasi, 
kad ir muz. A. Jurgučio šeima susi
jungs laimingam gyvenimui. Kova 
už Jurgučių šeimos susijungimą pa
reikalauja nemažai lėšų. Jei kas no
rėtų pinigine auka paremti šią bylą, 
pinigus tesiunčia: “Citizens Con
cerned for Marija and Daina Jurgu
tis”, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
60603, USA. Iki šiol organizacijos 
ir visuomenė jau sudėjo per $1,000.

TRUMPAI
— Inž. Albertas Vengris, vos per

kopęs 50 m. ribą, širdies priepuolio 
ištiktas, mirė rugsėjo 5 d. Rengiant 
prieš jo mirtį įvykusį buv. Kauno 
jėzuitų gimnazijos auklėtinių suva
žiavimą ir gimnazijos 50 m. sukak

ties minėjimą, inž. A. Vengris buvo 
veiklus tos šventės rengėjų komiteto 
narys. Buvo pažadėjęs ir nuotraukų 
“TŽ”, bet jų nebesuspėjo paruošti. 
Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse. 
— Vos pasibaigus a.a. inž. A. Veng
rio laidotuvėms, į tas pačias kapi
nes atlydėti ir kun. dr. A. Baltinio 
palaikai 50-ties automobilių proce
sijos. Mišias už velionį Šv. Jurgio 
liet, šventovėje aukojo aštuoni ku
nigai su kun. dr. A. Juška kaip pa
grindiniu Mišių aukotoju. Pamokslą 
pasakė vysk. V. Brizgys. Velionies 
palaikus iš šventovės išlydėjo 25 
kunigai ir daug tikinčiųjų. Kapinėse 
paskutines apeigas atliko kun. Z. Ra
manauskas, artimas velionies drau
gas. Ten sugiedotas ir Lietuvos him
nas. — Korp. “Giedros” kultūrinin
kės pasiryžusios deramai atžymėti 
moters metus. Spalio 5 d. Jaunimo 
Centre jos rengia sol. Dalios Kuče- 
nienės rečitalį. Solistė D. Kučėnienė 
yra dukra žinomo rašytojo ir laik
raštininko kpt. J. Noreikos, nacių 
laikais kalinto Stutthofo koncentra
cijos stovykloje, vėliau žuvusio par
tizanų laisvės kovoje okup. Lietu
voje.
Toronto, Ontario
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SKAITYTOJAI PASISAKO

SPALIO 2 TRAUKIMUI WINTARIO SKELBIA

Keturiskart
daugiau laimėsA

už doleri!
atskiri "didžiojo laimėjimo" numeriai

Pradedant spalio 2 dienos traukimu, keturi 
atskiri laimingi numeriai bus traukiami vietoj vieno. 
Tai reiškia keturiskart daugiau laimės ir 
įdomumo su kiekvienu traukimu!

kartus daugiau galimybių išlošti
Su keturiais laimingais numeriais vietoj 

vieno kiekvienos Wintario bilietas duos jums 
keturias atskiras galimybes būti didžiuoju 
laimėtoju.

Budėki! Matyki kiekvieną traukimą 10.30 
"Global" televizijos tinkle ir kaikuriose 
"Northern" stotyse. (Pasitikrinkite savo 
vietovės televizijos programoje).
Dalyvauk laimėtojo 
džiaugsme.

Pavyzdžiui:*

kartus daugiau laimėjimų
Kaip priedas prie $100,000.00 didžiausio laimėjimo 

bus naujas $50,000.00 laimėjimas ir du nauji po 
$25,000.00 laimėjimai. Ir mažesnių piniginių laimėjimų 
skaičius padidintas virš $12,000 viename traukime.
Bet bilietų kaina pasilieka tik $1.00.

r FIRST PRIZE $100,000. NUMBER
SERIES &

5 1 2 3 4 5 1 WINNER OF $100,000.

1 2 3 4 5 35 WINNERS OF 10,000.

2 3 4 5 288 WINNERS OF 500.

3 4 5 2916 WINNERS OF 25.

■
second prize $50.000. NUMBER

SERIES TICKET NUMBER

10 5 4 3 2 1 1 WINNER OF $50.000.

5 4 3 2 1 35 WINNERS OF 1.000.

4 3 2 1 288 WINNERS OF 100

3 2 1 2916 WINNERS OF 25

THIRD PRIZE $25,000. NUMBER
SERIES TICKE NUMBER

15 1 3 5 7 9 1 WINNER OF 525.000.

1 3 5 7 9 35 WINNERS OF $1,000.

3 5 7 9 288 WINNERS OF 100.

5 7 9 2916 WINNERS OF 25.

FOURTH PRIZE $25.000. NUMBER \ ‘ ' i-A
SERIES TICKET NUMBER

20 2 4 6 8 0 1 WINNER OF $25,000.

2 4 6 8 0 35 WINNERS OF 1,000.

4 6 8 0 288 WINNERS OF 100.

6 8 0 2916 WINNERS OF 25.
FOTAL: 12,960 WINNERS $1,177,000/
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Bilietai jau parduodami! Keturiskart daugiau laimės už dolerį!

“Gintaras” po vasaros atosto
gų pradėjo repeticijas ir ruošia
si Kanados lietuvių pirmajai 
tautinių šokių ir dainų šventei 
Hamiltone. Repetuoja visos trys 
šokėjų grupės. Vadovų kursus 
Dainavoje baigė ir pažymėjimus 
gavo šeši “Gintaro” nariai: N. 
Čižikaitė, R. Karasiejienė, D. 
Nausėdienė, II. Paškauskaitė, G. 
Vasiliauskaitė, J. Žolpys. J. Ka- 
rasiejus dalyvavo kaip šokių in
struktorius. Praėjusią savaitę 
vyr. gintariečia'i, pakviesti Onta
rio liberalų partijos, atliko pro
gramą St. Lawrence Hall, o spa
lio 18 d., Hartfordo Lietuvių 
Bendruomenės kviečiami, atliks 
programą jų renginyje. Oktetas, 
vadovaujamas Giedrės ir Rimo 
Paulionių, ir orkestras, vad. J. 
Govėdo, taipgi pradėjo repetici
jas. Gintariečiai dėkoja P. V. 
Dalindoms už $10 auką.

Kanados Balticčių Federacija 
nutarė steigti informacijos biu
rą. JĮ sudarys visų trijų tautų 
atstovai. Jie paruoš informacinę 
medžiagą, liečiančią šias tautas. 
Ji bus skelbiama anglų kalba 
biuleteniuose, kuriais galės nau
dotis spauda ir kitos komunika
cinės priemonės. Be to, Kana
dos Baltiečių Federacija nutarė 
skelbti politinių kalinių savaitę 
pradedant spalio 13 d.

A.a. Stasys Venskus, 25 m., 
mirė rugsėjo 7 d. Pietų Afriko
je nuo kenksmingų dujų. Velio
nis Toronto Universitete baigė 
archeologijos mokslus ir buvo 
išvykęs su viena bendrove bran
giųjų metalų tirti bei jieškoti. 
Velionies kūnas buvo pergaben
tas Į Torontą ir iš Lietuvos Kan
kinių parapijos palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse rugsėjo 
22 d. Paliko tėvus, gyvenančius 
Sudburyje, ir labai artimus bi
čiulius p.p. Jackus Toronte. Re
ligines laidotuvių apeigas atliko 
velionies pusbrolis kun. A. Noc- 
kūnas, MIC, atvykęs iš Čikagos.

A.a. Kazys Kareckas, 49 m., 
mirė rugsėjo 20 d. Šv. Juozapo 
ligoninėje. Velionis buvo kilęs 
iš Anykščių. Darbovietėje turė-

IR VĖL VIENUI VIENI
Kai komunizmas plečiasi pasauly

je, stiprėja Vakarų ir laisvojo pa
saulio “diplomatijos” ar naivumo dė
ka, nevienas klausia: o kas gi sulai
kys tą raudonąjį tvaną? Liko tik du 
didieji varžovai: vienas naivus, kitas 
suktai gudrus.

Pavergtieji kraštai ir laisvasis pa
saulis žiūri su viltimi į Ameriką. Ta
čiau pastaroji rūpinasi tik savo kai
liu ir savo interesais. Ji principus 
parduoda už savo dolerius.

Argi Amerikos valdžios žmonėms 
nėra žinoma, ką komunizmas yra pa
daręs Europai ir kitiems kraštams? 
Ar mes, lietuviai, turime jiems vis 
priminti apie Pabaltijo okupaciją, 
išvežimus, terorą, religinius perse
kiojimus? Pati Amerika kariavo 
prieš komunizmą Koiėjoj, Vietname 
ir kitur, tačiau užmerkė akis prieš 
Vengrijos, Čekoslovakijos ir kitų pa
stangas išsiplėšt! iš vergijos. Tos vi
sos istorijos jiem yra vis primena
mos. Jie jas išklauso, bet... Taip 
mes, lietuvaii, pasiliekame apraudo
ti savo nedalią vienui vieni. Jieško- 
me paguodos savo tikėjime, už kurį 
aukojamasi ir mirštama. Lietuviai 
įrodė, kad jie gina ne tik savo tėvų 
kraštą, bet ir visų krikščionių tikė
jimą.

Dažnai mūsų akys krypsta į Vati
kaną. Laukiam paguodos, užtarimo, 
tiesaus žodžio, nevynioto į vatą, pa
smerkimo tų, kurie yra nusikaltę, 
nevengiant pavadinti budelio tikruo
ju vardu.

Ir Stalinas žinojo, kad krikščioniš
kasis pasaulis turi didelę moralinę 
jėgą, tačiau vakariečiams atkirto: 
“O kiek gi Vatikanas turi divizijų?” 
Vatikanas skelbia, kad pasaulyje yra 
milijonai katalikų. Tegu tad nebijo 
pasakyti tiesaus žodžio. Šiuo atžvil
giu Lietuvos katalikai, būdami skai
čiumi daug silpnesni, išdrįso pasa
kyti pasauliui per “LKB Kronikas",

koks yra jų “vyresnysis brolis”. Ne
atsilieka ir išeivijos skauda. Lietu
vos tikintieji maldaute maldauja Va
tikaną, kad neskirtų naujų vyskupų, 
nepasitaręs su išeivijos vyskupais. 
Kitaip bus palaužtas lietuvių pasiti
kėjimas kunigais. Argi Vatikano dip
lomatai nemato komunistinio triu
ko? Mano nuomone, nereikia būti 
augštai išmokslintam, kad suprastum 
komunistų pinkles.

Vatikano dialogas su Maskva yra 
keistas: išgelbėjo porą dvasiškių, bet 
su sąlyga nekalbėti prieš komuniz
mą. Tai daroma norint palengvinti 
tikinčiųjų būklę, tačiau tuo būdu 
Vatikanas pasmerkia save tylai, štai, 
kad ir š.m. liepos mėn. lankantis 
Lietuvos maldininkams Romoje ("T. 
Ž.” 1975. VIII. 21) per popiežiaus 
audienciją nebuvo užsiminta nė vie
nu žodžiu, kad lietuviai kenčia, kad 
yra persekiojami, kad varžomos tei
sės išpažinti savo tikėjimą. Buvo pa
brėžtas lietuvių gilus tikėjimas, iš
tikimybė ir kad tokie dalykai yra 
miela matyti.

Proporcingai imant, lietuvių tau
ta yra sudėjusi nemažesnę auką gi
nant savo religiją, negu kitos tautos. 
O gal net didesnę. Tačiau lietuviai 
turi mažiausia, šventųjų bei palai
mintųjų. Greičiausia čia lemia ne 
aukos, o diplomatinės plonybės. Gal 
ir be reikalo mes verkšlenam, kad 
negaunam kardinolo. Tai tik puoš
mena — padėties nepakeis. Mums 
reikia tiesaus ir nedviprasmiško žo
džio, moralinės paramos kovoje ne 
tik už lietuvybę, bet ir už religijos 
išlaikymą. Kitaip mes vėl paliekame, 
anot tos knygos pavadinimo, vienui 
vieni. A. P.

• Kaip gaila, kad gerti vande
nį ne nuodėmė, — sušuko vie
nas italas, — koks jis būtų gar
dus!

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 

Novo 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 menižką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namą telefonas 278-4529

Lavintas Plowers
(lietuviška gėlių parduotuvė)
1288A Weston Road • Telefonas 762-7817

Telefonai vakarais 535-0213 536-4281

k GĖLĖS ĮVAIRIOMS PROGOMS

Gėlės Kalėdoms, vazonėliai, vainikai

NEMOKAMAS PRISTATYMAS VISAME MIESTE

Balio Maskeliūno Įstaiga
tel. 277-0814

Pajieškojimai
Jieškomas svarbiam reikalui bu

vęs vokiečių okupacijos laikais Lie
tuvoje Vilkaviškio apskrities valdy
bos matininkas Leščinskas. Atsiliepti 
“Tėviškės Žiburių” administracijos 
adresu.

Jieškoma Lydija Žmuidzinaitė pa
likimo sutvarkymo reikalu. Karo me

tu dirbo 1944 m. “Bauhuette” prie 
Vienos, Austrijoje. Po karo atvyko 
į JAV ar Kanadą. Pranešti “Tėviš
kės Žiburių” administracijai.

• Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau jsijun- 
gėt j “T. žiburių” skaitytojų 
šeimą?

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Europinio gjĮjjgĮĮjg D A NIŠKA S

“nesūdytas” margarinas -

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., y . rnr 
TORONTO, ONTARIO ' “I- □
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU------ •
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungų 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 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. 482 Roncesvalles Ave., 
Toronto 3, Ontario

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

jo gerą darbą. Būdamas geros 
širdies, parūpino lietuviams 
daug darbų. Palaidotas iš Prisi
kėlimo parapijos šv. Jono lietu
vių kapinėse, dalyvaujant daug 
tautiečių. Paliko žmoną, dukrą 
ir sūnų.

A.a. Stasės Macijauskaitės - 
Bastienės mirties metinės pami
nėtos rugsėjo 13 d. gedulo pa
maldomis Prisikėlimo šventovė
je. Velionės vyro užprašytas Mi
šias atnašavo kun. A. Simanavi
čius, OFM, kun. P. Ažubalis ir 
kun. B. Bagdonas, OFM. Po pa
maldų dalyviai Pr. Basčio buvo 
pakviesti užkandžiams L. Na
muose. Velionė palaidota liet, 
kapinėse 1974 m. rugsėjo 28 d. 
Ji buvo gimusi Lietuvoje, Upy
nos par., Skaudvilės vis. Medici
nos seserų mokyklą buvo baigu
si Lietuvoje. Visą laiką dirbo 
savo profesijoj^. K.

KL Fondo pranešime “TŽ” 
36 nr. aukotojų sąraše a.a. P. 
Augustinavičiaus atminimui per 
klaidą Įrašyta VI. Simonavičiaus 
pavardė; turėjo būti: Alfonso 
Simonavičiaus. Fondo pareigū
nai atsiprašo už Įvykusią klaidą.

• Modernaus žmogaus noras 
— mokėti 1912 m. mokesčius, 
1928 m. palūkanas ir 1932 m. 
kainas, o gauti 1975 m. uždarbį.

i MARYTĖ (GUTAUSKAITĖ) HURST

743-0100
FRANK BARAUSKAS, FRI

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

Dresher-Barauskas 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) •

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 H MONTREAL
Anapilio žinios
Telefonas: 277-1270

— Sveikiname Klevelando lietuvių 
Čiurlionio ansamblį, švenčiantį 35 m. 
veiklos sukaktį, jo steigėjus ir per 
visą tą laiką pagrindinius vadovus 
Alfonsą ir Oną Mikulskius.

— Rugsėjo 15 d. klebonijoje įvy
ko parapijos tarybos posėdis. Infor- 
muotasi apie naujosios šventovės sta
tybą, svarstyta parapijos veiklos gai
rės, ypač parapijos jaunimo reika
lai.

— Kurijos pageidavimu, šventovės 
statyba bus vykdoma rangovo, pa
rinkto varžytinių būdu.

— Statybos fondui aukojo $200: 
V. B. Vaičiūnai; $150 (500): J. J. 
Rovai; $25: A. J. Vyšniauskai. Gera
dariams nuoširdi padėka.

— Sv. Jono liet, kapinėse palai
dotas a.a. Stasys Venskus ir a.a. Ka
zys Kareckas. Velionių artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Tikybos pamokos vaikams pra
sidės po Padėkos savaitgalio.

— Šį sekmadienį linkime lietu
viams evangelikams vieningai išrink
ti savo parapijos vadovu kun. A. 
Žilinską.

— Praėjusį sekmadienį parapijos 
choras pirmą kartą po vasaros ato
stogų giedojo 11 v. pamaldų metu.

— .Kat. moterų draugijos susirin
kimas įvyks spalio 5, sekmadienį, po 
11 v. pamaldų mažojoj salėj.
' — Pamaldos: šį šeštadienį, 7 v.r., 

už Tačiliauskų ir česaičių mirusius, 
7.30 v.r. už a.a. Stasį Kymantą, 8 v.r. 
už a.a. Mariją ir Kazimierą Šimkus; 
sekmadienį: 10 v.r. už a.a. Vero
niką Jurienę (užprašė Jamdolių šei
ma), 11 v.r. už Vytautą Kablį ir a.a. 
Jurgį Jasiūr.ą, neseniai mirusį Lie
tuvoje.
Lietuviu Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Ši penktadienį, 6.30 v.v., kon- 

firmandų pamoka.
t— Šį sekmadienį, rugsėjo 28 d., 

11 v.r., bendros dvikalbės pamaldos. 
Po jų — 12 vai. antri kun. A. Ži
linsko rinkimai. Visi balsuojantieji 
nariai nuoširdžiai skatinami šių svar
bių pamaldų ir rinkimų nepraleisti. 

> — Mirė Antanas Stankaitis Bar
rie ligoninėje rugsėjo 10 d.; palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinėse rug
sėjo 13 d. po pamaldų Išganytojo 
šventovėje. Velionis buvo 65 m. am
žiaus; paliko liūdinčią žmoną Augus
tę Toronte, sesę Genę bei brolį Ka
zimierą Lietuvoje. Apeigas atliko 
kun. A. Žilinskas. Nuoširdi užuojau
ta šeimai.

— Rugsėjo 14 d. Išganytojo šven
tovėje lietuviškų pamaldų metu pa
krikštyta Estee Christa, g. 1974. IV. 
20, dukrelė Charles ir Kilios (Lo- 
rencaitės) Marczinski. Kūmai — Al
vina ir Augustinas Bukauskai. Svei
kiname.

Lietuviams evangelikams svar
bi diena yra šis sekmadienis — 
rugsėjo 28. Po 11 v.r. pamaldų 
Išganytojo šventovėje bus bend
ras visos parapijos (anglų ir lie
tuvių) susirinkimas, kuriame 
dar kartą bus balsuojamas kvie
timas kun. A. Žilinsko lietuvių 
klebonu. Jei du trečdaliai visos 
parapijos pasisakys už kvietimą, 
lietuvių evangelikų byla bus iš
spręsta jiems palankia prasme. 
Jei truks bent vieno konstituci
jos reikalaujamo balso, lietuviai 
evangelikai atsidurs keblioje 
būklėje. Dėlto visų lietuvių 
evangelikų dalyvavimas minėta
me' balsavime yra labai svarbus.

Latvių kalba dėstoma univer
siteto studentams dviem gru
pėm — pradinei ir pažengusių
jų. Lektorė — Anda Liberis.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N, A,
PARDUODAMI skanūs žieminiai 
obuoliai. Kreiptis: L. Jakaitis, 5445 
8th Line, Oakville, Ont. (viena mylia 
į šiaurę nuo Eglinton, Low Base 
Line) arba tel. 878-4830, Oakville, 
Ont.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
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,  
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

ESU NAŠLE, dirbanti. Jieškau gero 
būdo gyvenimo draugo. Rašyti “Tž” 
adresu, ant voko pažymint “Našlei”.

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
— Rugsėjo 23 d. palaidotas Kazys 

Kareckas; žmonai, sūnui, dukrelei ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

— P. Afrikoj mirus Stasiui Vens- 
kui - Venskevičiui, jo artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

— Sveikiname Bronę ir Igną Jony
nus, Birutę ir Vladą Končius, pami
nėjusius 25 metų vedybų sukaktį.

— Susituokė Petras Paškevičius ir 
Marlene J. Harley.

— Nuo rugsėjo 23 d. šiokiadieniais 
Mišios bus laikomos ateitininkų kam
baryje; sekmadieniais jos bus laiko
mos didžiojoje salėje. Taip bus daro
ma remonto metu.

— Choro repeticija bus ketvirta
dienį, 7.30 v.v. Ateinantį sekmadienį 
tuoj po 11.30 v. Mišių bus repeticija 
moterų balsams muzikas studijoje.

— Šventovės atnaujinimo darbai ei
na visu spartumu. Norėdami išveng
ti didesnių išlaidų, kviečiame para
pijiečius į talką. Darbo yra jauniems 
ir suaugusiems, staliams ir nesta- 
liams. Nuoširdi padėka visiems, iki 
šiol prisidėjusiems prie remonto au 
ka ar darbu.

— “Jaunimas ir negatyvios aplin
kos įtaka” paskaita bus ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 28 d., 3 v.p.p., 
parapijos patalpose.

— KLK Moterų centro valdyba 
ruošia popietę parapijos salėje spa
lio 26 d.

— Mišios šeštadien', 8 v. —»už Ka
oliną Pdiščepionkienę, užpr. J. Priš- 
čepionkos; 9 v. — už Edvardą Stan
kaitį, užpr. J. B. Stankaičių; 9.20 v.
— už Florijoną ir Danielių Vaičiū
nus, užpr. A. Vaičiūnienės; sekmad., 
8 v. — už Juzę Sinkauskienę, užpr. 
dr. J. Urbaičio; 9 v. — už Antaną 
Balnį, užpr. E. G. Kuchalskių; 10 v.
— padėkos Mišios, užpr. J. G. Kak
nevičių; 11.30 v. — už Juozą Marti
naitį, užpr. S. Martinaitienės; 7 v.v.
— už Stasę Bastienę, užpr. J. A. Pu- 
terių.

Lietuvių Namų žinios
-r- Pr. sekmadienį LN popietėje 

atsilankė 230 asmenų; 214 suvalgė 
lietuvišku būdu gamintų valgių. Sve
čių knygoje pasirašė St. ir O. Dau
gėlos iš Kalifornijos, ’kun. senį. A. 
Trakis iš Čikagos, p.p. Guobiai iš 
Detroito, P. ir F. Dargiai iš Herwi- 
do, J. J. Jonaičiai iš Sudburio, E. 
Vindašienė su dukra iš Delhi.

— LN įvairiems darbams jieško 
vyro. Suinteresuoti prašomi kreiptis 
į LN raštinę arba skambinti tel. 533- 
9030.

— Teatro “Aitvaras’’ repeticijos 
vyksta kiekvieną antradienį 7-10 v. 
v. Vytauto D. menėje.

— “Rambyno” tunto skautų suei
gos būna šeštadieniais 1 • 2 v. p.p. 
Vytauto D. menės scenoje.

— Sporto klubo “Vytis” stalo te
niso pratybos vyksta antradieniais 
6.30 -10 v.v. Gedimino pilies menėje.

— Š.m. rugsėjo 28, sekmadienį, 3 
v.p.p., tarporganizacinis komitetas 
rengia Tautos šventės minėjimą Ge
dimino pilies menėje.

— Rugsėjo 21 d. Gedimino pilies 
menėje įvyko Lietuvių Evangelikių 
Moterų Būrelio pobūvis. Ta proga 
Būrelis L. Namams paaukojo $25. 
LN ųž auką dėkoja.

— Spalio 25 ir 26 d.d. rengiamai 
dail. V. Petravičiaus ir Ir. Šimkienės 
meno darbų parodai Gedimino pilies 
menėje tvarkomos paveikslų sukabi- 
nimo priemonės ir apšvietimas. Pa
rodą organizuoja LN Moterų Būrelis.

— Rugsėjo 18 d. baltų istorijos 
studijuoti į Dubliną išvažiuojanti Ra
sa Mažeikaitė atsisveikino su LN val
dyba. Atsisveikinirno metu jai įteik
tas $600 LN čekis.

— Pr. savaitę Antanui Stauskui 
suėjo 18 metų. Ta proga jis savo LN 
įnašą $25 papildė dar $75. Dabar A. 
Stauskas ir amžiumi, ir įnašu yra 
pilnateisis LN narys. Savo įnašus pa
pildė Vytautas Miniotas $10 ir Sta
sys Daugėla $20.

— LN narys X. Y. paskolino L. 
Namams paskolos lakštų sąlygomis 
$440.

PADĖKA
Už sėkmingą gydymą dėkoju dr. J. 

Reial ir dr. Yčui. Už lankymą ligo
ninėje reiškiu padėką: kun. A. Si
manavičiui, OFM, p.p. V. Anysienei,
O. S. Beresfordams, J. Dragūnienei, 
dr. J. Kaškeliui, kūr.-savan. pirmi
ninkui VI. Kazlauskui, Z. D. Kazlaus
kams, O. Kregždienei, J. Kosovski,
P. Kuliešiui, V. Laugaliui, J. Mar- 
cinėnienei, J. Mason, J. Morkūnui, 
pensin. klubo pirm. S. Paciūnui, J. 
Palševski, W. Patterson, A. Pyragiui, 
J Riaubai, seselėms (St. Joseph’s) 
Edna, Augustina ir Lioba, G. 
Schweinhuber, A. Stankui, J. Stanai
čiui, A. Sklėrienei, B. Trukanavičiui, 
L. Urbai su žmona, G. Urbonui ir 
J. Urbonui. Ypatingą padėką reiš
kiu seseriai M. Šenferienei už nuo
latinį lankymą bei globą.

Viktoras štreitas

Jieškomas vyras, 
kuris norėtų dirbti lietuvių 
spaustuvėje. Kreiptis į 
“LITHO-ART”, 971 College 
St., Toronto, Ontario. Tel. .

533-4363.
Vakarais galima skambinti

telefonu 233-7321.

MIKALOJAUS K. ČIURLIONIO 1OO METU

sukakties MINĖJIMAS - 
KOIICCHW 
rugsėjo 27, šeštadienį, ANAPILIO salėje

PROGRAMOJE!--------------- “-----------------------------------------------------------------------------
J. 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.

• Šio koncerto proga Toronto akademikai skautai mažojoje Anapilio salėje 
rengia M. K. Čiurlionio reprodukcijų paroda rugsėjo 27, šeštadienį, ir 
rugsėjo 28, sekmadienį.

• 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

Dail. M. K. Čiurlionio 100 me
tų gimimo sukakties minėjimas 
,— koncertas rengiamas rugsė
jo 27, šeštadienį, Anapilio salė
je. Pagrindinę programos dalį 
atliks Čiurlionio ansamblis iš 
Klevelando, vadovaujamas O. ir 
A. Mikulskių. Šį ansamblį suda
ro: mišrus choras, moterų ir vy
rų chorai, kanklių orkestras, 
taut, šokių grupė, solistai voka
listai ir instrumentalistai — iš 
viso 96 asmenys. Jų koncertu 
susidomėjimas, didelis. Vietas 
rezervuojasi ne tik torontiečiai, 
bet ir kitų kolonijų lietuviai. Iš 
Londono, Ont., atvyks pilnas au
tobusas tautiečių.

Ciurlioniečiai iš Klevelando 
atvyksta dviem autobusais šj 
šeštadienį apie 2 v.p.p. ir apsi
stos “Newport Tower” viešbu
tyje (pas lietuvius Mississaugo- 
je). Tel. 274-2338. Savaitės me
tu pakvietimų { koncertą - minė
jimą galima gauti Prisikėlimo 
bankelyje ir pas apyl. valdybos 
narius. Iš provincijos pakvieti
mai užsakomi pas V. Biretą tel. 
261-4312. Pakvietimai bus gau
nami taip pat šeštadienį prieš 
Čiurlionio minėjimą Anapilio 
salėje.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus narių susirink-i 
mas — spalio 5, po 11.30 v. Mi
šių, Parodų salėje. Be sykriaus 
einamųjų reikalų ir kavutės, iš
girsime kun. Antano Prakapo 
paskaitą tema: “Pranašystės”. 
Narės ir viešnios mielai laukia
mos. ' Valdyba

šalpos grupės “Daina” pirma
sis rudens susirinkimas įvyks 
spalio 5, sekmadienį, 3 v.p.p., 
pas L. Novogrodskienę, 28 
Ormskirk Ct. Tel. RO 9-8846. 
Visos narės kviečiamos dalyvau
ti. Bus tariamasi dėl parengi
mo, kuris įvyks lapkričio 29 d. 
Lietuvių Namuose. Tikimasi ir 
viešnių. M. F. Y.

Baltistikos kursas studentams. 
Toronto universiteto “School of 
Continuing Studies” ir šiais 
mokslo metais dėsto baltistikos 
kursą “Political and Social His
tory of the Baltic Nations”. Dės
tytojais pakviesti estai, latviai 
ir lietuviai. Koordinatorius — 
prof. Karl Aun. Nors už tą kur
są neduodamos užskaitos, ta
čiau baltiečiams studentams yra 
labai naudingas. Pernai tą kur
są gana gausiai lankė estų ir lat
vių studentai. Lietuvių buvo vos 
vienas ar du. šiemet ir lietuviai 
studentai turėtų susidomėti tuo 
kursu. Jo pirmoji paskaita — 
š.m. spalio 6 d. Kreiptis šiuo 
adresu: University of Toronto, 
School of Continuing Studies, 
119 St. George St., Toronto, 
Ont. M5S 1A9. Tel. (416). 928- 
2400.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus organizuojami 
virimo - kepimo kursai prasidės 
š.m. spalio 7, antradienį, 7.30 v. 
v., Prisikėlimo par. virtuvėje. 
Įėjimas iš kiemo pusės. Malo
niai kviečiame visas suintere
suotas pasinaudoti šia reta pro
ga. Registtruotis pas A. Kuolie
nę tel. 769-7051 arba atvykus į 
pirmą pamoką.

I

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia visus Į

šokiu vakaro
BALIU InSB

Įėjimas-$3.00, | | LletUVIU
studentam ir pensininkam — $2.00 i-i: Namuose

• Šokių maratonas su ypatingom premijom • Trijų serijų 
kongresinė loterija. • Baras, vaišės. • Meninė programa.

• gros orkestras ''MUZIKA”.

-------------------------- .......................................

Mieli draugai, 
AČIŪ!

STASIUI VENSKUI 
(Venskevičiui)

tragiškai žuvus, likusius didžiame liūdesyje tėvus
— MARIJĄ ir PETRĄ VENSKUS nuoširdžiai 

užjaučiame — )

/B. J Stankai L. Griškonienė
J. Bataitis Z. Griškonytė

Mylimai žmonai
a.a. PRANCIŠKAI mirus,

šaulį JONĄ RIAUBĄ nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi —

VI. Pūtvio šaulių kuopa

“Atžalyno” sambūris pradėjo 
naują veiklos sezoną. Repetici
jos daromos L. Namuose dukart 
į savaitę trim grupėm. Priima
mi ir nauji šokėjai. Nariai pra
šomi sąžiningai lankyti repetici
jas. Lėšoms sutelkti sudaryta 
piniginė loterija, kurios bilietai 
jau platinami. Traukimas — lap
kričio 30 d. Tėvų komiteto susi
rinkimas numatytas spalio 26, 
sekmadienį, 5 v.v., L. Namuose.

Keramikos ir pritaikomosios 
dailės paroda rengiama lapkri
čio 1 ir 2 dienomis mažojoje 
Anapilio salėje. Savo meno dar
bus išstatys Sofija Pacevičienė, 
Gražina Balsienė, Genovaitė Va- 
liūnienė ir Gražina Krašaus- 
kienė. Anapilio Moterų Būrelis

MOUNTAIN VIEW MOTEL 
Tel. (416) 528-7521 

1870 Main St. W., Hamilton, Ont.
Hwy. #2, prie MacMaster universiteto. 10 minučių automobiliu 
arba 15 min. autobusu iki miesto centro. Savininkai — lietuviai.

į

! s

ALGIS
STANKUS

Metinis “T. žiburių” spaudos 
balius — 1976 m. vasario 7, šeš
tadienį, Anapilio salėje.

KL Bendruomenės Toronto 
apylinkės valdybos posėdyje 
rugsėjo -23 d. aptartos paskuti
nės detalės Čiurlionio minėji
mo, svarstytas solidarumo įnašų 
vajus, suvesta Karavano apy
skaita.

Kanados Lietuvių Verslinin
kų Sąjunga Toronte persitvarko 
— į savo eiles jungia ne tik 
verslininkus, bet ir įvairius pro
fesionalus. Panašiai tvarkosi ki
tu tautybių tos rūšies organiza
cijos. Verslininkų sąjunga pa
aukojo “TŽ” $10 ryšium su 
paslaugomis plečiamai organi
zacijos veiklai.

III Pasaulio
Lietuvių
Jaunimo
Kongreso

MONTREALYJE
Aušros Vartų parapijos salėje
spalio 4
• Bus baras ir dvi loterijos •

• 4-8 v. v.: šokių maratonas
• 7 v. v.: vakarienė ir šokiai 

Gros “Perkūnas”.

REMKIME JAUNIMĄ!

LIETUVIŲ DIENA. 1976 m. Lie- 
tuviij Diena bus Montrealyje. Lietu- 
viij Dienai rengti sudarytas komite
tas: Vytautas Gruodis — pirm., Juo
zas Šiaučiulis — I vicepirm., Romas 
Otto — II vicepirm., Albertas Norke- 
liūnas — III vicepirm., kun. Jonas 
Kubilius — religiniams reikalams, 
Vilija Malciūtė — sekretorė, Petras 
Klezas — iždininkas, Jonas Narbutas
— LD leidiniui bei informacijai, 
Liudas Stankevičius — reklamai (ra
dijas ir televizija), Petras Vąupšas
— baliaus reikalams, Kristina Ben-
džiūtė — dailės parodai, Rasa Luko- 
ševičiūtė — jaunimo pobūviui, Juo
zas Piečaitis — meninei daliai, Jo
nas Adomonis ir Jonas Dalmotas — 
nakvynių reikalams.

šeštadieninė mokykla rugsėjo 20 
d. pradeda 27-sius mokslo metus. 
Pamokos pradėtos 9 v.r. tose pa
čiose patalpose, kaip ir pernai (Eco- 
le Cherrier, St. Hubert ir Cherrier 
gatvių kampas), šiais mokslo metais

Toronto, Ontario
Kanados lietuvių katalikų pa

rapijų ir kat. organizacijų at
stovų suvažiavimas šaukiamas š. 
m. lapkričio 1, Toronte, Pri
sikėlimo salėse. Suvažiavimą 
rengia Kanados Lietuvių Kata
likų Centras, kurį sudaro para
pijų bei organizacijų atstovai, 
išrinkti suvažiavimo. Šio suva
žiavimo programoje numatyti 
centro, parapijų bei kapelionijų 
pranešimai, diskusijos, rinki
mai. Popietė yra skirta vysk. M. 
Valančiaus 100-jų mirties meti
nių minėjimui, kuriame paskai
tą skaitys kun. prof. St. Yla. Va
kare Prisikėlimo šventovėje bus 
religinis koncertas, kurio, prog
ramą atliks neseniai iš Lietuvos 
atvykę garsieji smuikininkai — 
D. Pomerancaitė - Mazurkevičie- 
nė ir J. Mazurkevičius, sol. V. 
Verikaitis ir akompaniatorius J. 
Govėdas. Po koncerto — konce- 
lebracinės Mišios •

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką lankiu

siems mane ligoje Šv. Juozapo ligo
ninėje ir namuose, už gėles, dova
nas, linkėjimus greit pasveikti ir su
teiktą pagalbą: dr. S. Pacevičiui,. 
Prisikėlimo parapijos kunigams — 
Prakapui ir Degučiui, Anapilio para
pijos kun. J. Staškevičiui, p.p. S. 
Poderienei, G. Poderytei, gyv. Sud
bury, M. Wright, gyv. Anglijoje, J. 
B Aukštaičiams, J. A. Karpiams, P. 
A. Dranginiams, M. M. Šakaliniams, 
G. Šakalinytei, R. šakaliniui, V. Pet
ravičiui, J. E. Girėnams, p. Vander 
Sluys, mano dukterims ir žentams.

Lieku savo širdies gilumoje vi
siems dėkingas —

Augustinas Jasiūnas

Greitas ir tikslus pato movimas!

, C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI e. 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

į t | IT II PU ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETL I I H O MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias $-ta$ 6.0% Asmenines ............................ 11.0%
Taupomąsias s-tas .............. 8.0% Nekiln. turto ........................ 10.75%
Term. ind. 1 m. . 8.5% čekių kredito ........................ 12.0%
Term. ind. 2 m. .................
Term. ind. 3 m. .................

9.25%
9.75%

Investacines nuo 11%

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

Nemok, gyvybės apdr. iki 
už paskolos sumą.

$10.000

BALIUS

bus organizuojamas lituanistinis se
minaras, speciali klasė nekalban
tiems lietuviškai ir pedagoginiai kur
sai būsimiesiems šeštadieninės mo 
kyklos mokytojams. Norintieji lan
kyti seminarą ir ped. kursus regist* 
ruokitės dabar. Visų lietuvių tėvų 
pareiga atsiųsti savo vaikus į šešta
dieninę mokyklą. Čia mūs vaikai 
daug ko išmoksta, susidraugauja, pa
būna lietuviškoje aplinkoje. Daug 
lietuvių vaikų šeštadieniais purvino
se gatvėse daužo sviedinį. Atsiųski- 
me juos į mokyklą ir neskriauskime
jų. Nepatingėkime penktadienį jiems 
padėti paruošti pamokas, o šeštadie
nį atsikelti pusvalandžiu anksčiau. 
“Į mokyklą, į mokyklą mokslo kny
gom nešini. Į mokyklą, į mokyklą 
bėkim vaikai tekini”.

Visais mokyklos reikalais kreiptis 
į vedėją Moniką Jonynienę tel. 
489-2106.

Lietuvių jaunimo kongreso vaka
ras bus spalio 4 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Vakarą organizuoja 
LB remiamas jaunimas kartu su liet, 
studentais, skautais ir ateitininkais. 
Programa bus įdomi, įvairi ir links
ma, nes sudaryta sutelktomis jėgo
mis. Pelnas skiriamas jaunimo kon
gresui. Atsilankykime pas juos ir pa
remkime jų gražų lietuvišką darbą.

Gintarietė Laima Skučaitė susižie
davo su St. Rutkausku. Vestuvės bus 
lapkričio 1 d. Šv. Kazimiero parapi
jos šventovėje, o vestuvinės vaišės 
— parapijos salėje.

Į jaunimo kongresą P. Ameriko
je jau užsirašė nemažas montrealie- 
čių skaičius: Kristina, Gabija ir Rū
ta Bendžiūtės, Audronė ir Lilė Jo- 
nelytės, Dana ir Anita Beniušytės, 
Rasa Lukoševičiūtė, Valija Malciūtė, 
Vida Adomonytė, Lėlė Gedvilaitė, 
Virginija Murauskaitė, Dalia Blauz- 
džiūnaitė, Stasė Mikalajūnaitė, Lai
ma Skučaitė, broliai Rytis ir Gy
lius Bulotos.

Nijolė Jungmeisterytė atostogų 
metu apkeliavo žymiąsias bei gražią
sias š. Amerikos vietoves, padaryda
ma 8.000 mylių. Nijolė yra baigusi 
komercinį meną ir dirba savo specia
lybėje.A. A.

“Litas” padidino palūkanas už san
taupas. Už terminuotus indėlius da
bar mokama iki 9,75%, už taupomą
sias sąskaitas 8% ir už čekių sąskai
tas 6%. Taip pat apie 0,5% padidin
tos palūkanos už paskolas, tačiau jos 
vis dar yra nuo 1% iki 4% žemesnės 
kaip kitur. Kadangi “Litas” seniau 
duodavo paskolas penkeriem metam, 
tai ir dabar dar yra $775.000 paskolų 
iš 8,5%, $489.000 iš 9% j $136.000 iš 
9,25%, $260.000 iš 9,5% ir $79,000 iš 
9,75% iš bendros 4,8 mil. dol. pasko
lų sumos. Pr. R.

Montrealio lietuvių kredito unija 
“Litas” paskyrė “T. Žiburiams” $100 
auką ryšium su laikraščio paslaugo
mis “Litui” informacijos srityje.

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


