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Sveikiname pirmąja Kanados lietuviu dainų ir tautiniu šokiu švente!
Kūrėjai ir griovėjai
Ištarus žodį “kūrėjas”, iškyla pirmiausia literatūra, kur žmo

gaus kūrybiškumas toks ryškus. Tenai taip ir matai, kaip žmogus 
tarytum iš nieko sukuria nemarius pasaulius, apreiškia stopingą
ją savo galią, nematomą kasdienybėje. Tasai žmogaus kūrybišku
mas eina per visą platųjį meną, reikšdamasis įvairiausiomis regi
momis formomis. Menas betgi yra privilegijuotų žmonių sritis — 
jame gali rodytis kaip kūrėjai tiktai talentingieji. Ar tai rieškįa, 
kad žmogaus kūrybiškumas ribojasi vien menu? Anaiptol! žmo
gaus kūryba reiškiasi visose gyvenimo srityse — technikoje, me
dicinoje, valstybiniame, visuomeniniame, kultūriniame, religinia
me gyvenime ... Tai matyti visoje žmonijos istorijoje nuo pačių 
primityviųjų laikų. Žmogus-kūrėjas iškyla visoje savo didybėje su 
įvairiais savo lobiais, sukurtais žemėje. Deja, su šia jo didybe iš
kyla ir menkybė: šalia žmogaus kūrėjo matyti ir žmogus-griovė- 
jas. Juk dar gerai prisimename karo dienas, kai vienos kariaujan
čios pusės lėktuvai masiškai griovė šventoves, galerijas, muzėjus ir 
net ištisus miestus. Tai, kas vienų buvo kurta per šimtmečius, 
kitų buvo sugriauta per kelias valandas. Iš to matyti, kad šalia 
žmogaus kūrėjo yra ir žmogus griovėjas. Tiesą sakant, net tame 
pačiame žmoguje gali glūdėti ir vienas, ir kitas. Viena ranka jis 
gali kurti, kita — griauti.

Tokioje perspektyvoje matyti ir lietuviškasis gyvenimas. Lie
tuvių tauta kuria nuo pat savo egzistencijos pradžios. Ji yra su
kaupusi daug religinių, kultūrinių, valstybinių, visuomeninių ir 
kitokių vertybių. Ji tebekuria ir dabar visose galimose srityse, ne
paisydama nei vergijos grandinių, nei svetimos aplinkos. Tai verž
lumo rodiklis, apreiškiąs tautos potencialą ir kartu viltį, kad tauta 
ir kalėjimo sąlygose nesustos reikštis kūrybiškai, o kartu ir gyvy
biškai. Iš kitos betgi pusės matyti griovėjų kadrai. Imperinėm jė
gom rūpi, kad pavergta tauta sunyktų, neišugdytų savo potencialo 
arba jį pajungtų imperinei galybei. Taip, valia nustatytuose rė
muose pavergtam kurti, bet jo kūrybos vaisiai privalo turtinti 
imperiją. Jei ne — pavergtųjų kūrybos jai nereikia. Kitokiai kū
rybai sąlygų nėra. Dėlto ir matome, kad sovietų okupuotoje Lie
tuvoje mūsų tautiečiai privalo kurti Lenino biustus, "pergales” 
paminklus, tapyti sovietinius laimėjimus pagal socialistinio rea
lizmo reikalavimus, giedoti pavergimo kantatas. Toks prievartavi
mas yra tautos potencialo griovimas, jos garbės paniekinimas, eg
zistencijos menkinimas. Juk kaip gali jaustis tikras lietuvis kūrė
jas, priverstas sukurti paminklą, garbinantį savos tautos pavergi
mą! Sakoma, kad jis tai daro ne iš prievartos, o iš meilės. Bet kas 
gali tokia propagandine mintimi tikėti? Nebent tie, kurie tiki ne
kalto kalinio dėkingumu kalėjimo viršininkui. Kiekvienas nešališ
kas žmogus aiškiai mato, kad prievartinė kūryba yra arba jos grio
vimas, arba piktnaudojimas.
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Mokytojas atsiprašė lietuvius

Jei okupuotoje Lietuvoje kūrybini tautos potencialą menkina 
bei griauna svetimieji, pasitelkę idėjos vardu kaikuriuos lietuvius, 
tai išeivijoje griovėjai atsiranda dėl perdidelės laisvės ir ambici- 
nio “mandrumo”. čia niekas neuždeda grandinių kūrybinei ini
ciatyvai, kiekvienas gali reikštis, kiek jo pajėgos neša. Riboje, ži
noma, konkrečios sąlygos, bet jas apvaldantieji gali daug pasiekti 
ir pasiekia net ir tais atvejais, kai atsiranda griovėjai. Pvz. visi 
didžiuojamės Lietuvių Enciklopedija. Bet kai ji ruošėsi gimti, atsi
rado ir neigiamų balsų, bandančių griauti visą projektą. Jo inicia
toriai turėjo gerokai pakovoti, kol laimėjo. Taip yra daugelyje sri
čių. Ypač tai ryšku visuomeniniame gyvenime. Net mažosios kolo
nijos neatsilieka. Ką viena grupė sumano ir bando vykdyti, atsi
randa grupė ar vienas kitas asmuo, kurie pradeda veikti priešinga 
linkme. Vienam nepatiko, kad sumanyta be jo žinios, kitam — 
kad liko nepakviestas, trečiam — kad ne jo ideologijos žmonės ir 
1.1. Panašios opozicijos motyvai būna labai nepatriotiški, nors vi
suomet dengiamas! “geresniu” patriotizmu. Ir taip šalia visuo
meninio darbo kūrybos vyksta griovyba. Visa laimė, kad anksčiau 
ar vėliau išryškėja ne tik griovėjai, bet ir jų motyvai, nepasižymį 
taurumu. Tada laimi kūrėjai, pralaimi griovėjai. Taip turėtų būti 
visose srityse. Pr. G.

Tomo McGlynn raštas Australijos senate Baltijos valstybių klausimu
nepralenkė kaikurių prancūzų 
kankintoju žiaurumo moder
niausiais laikais (turiu galvoje 
jų elgesį Alžerijoje), bet nema
čiau reikalavimų panaikinti 
Prancūzijos suverenumą tuo 
pagrindu. Aš suprantu gilius 
jausmus 
Vokiečių Karo Nusikaltimų Iš
vengusiu Sąjungai, 
nukreiptus prieš kaikuriuos lie
tuvius bei latvius, bet manau, 
kad nėra reikalo priminti tos 
Sąjungos nariams, jog daug vo
kiečių, estų, latvių ir lietuvių 
taip pat buvo nužudyti SS. Nei 
tie, kurie turi pagrįstus moty
vus nekęsti nacizmo, nei tie, 
kurie dėl betkokių motyvų pa
laiko Sov. Sąjungą, — negali 
su pagrindu tvirtinti, jog tam 
tikri žiaurumai pateisina nepri
klausomybės atėmimą iš baltie
čių ar betkurios kitos valstybės. 
Logiška tokio argumento išvada 
yra užkorimas kolonijinės val
džios visoms žemės tautoms,

Pakeitimai Otavoje
Finansų ministerio J. Tumė

no pasitraukimas privertė 
premjerą P. E. Trudeau pertvar
kyti ministerių kabinetą. Minis
terijos buvo pakeistos šešiems 
ministeriams, o pastarųjų sąra
šas papildytas dviem naujais. 
Finansų ministeriją perėmė lig
šiolinis energijos ir išteklių 
min. D. Macdonald, teisingumo 
ministeriją — valstybės pajamų 
min. R. Basford, prekybos mi
nisteriją — sričių ekonomijos 
min. D. Jamieson, susisiekimo 
ministeriją — teisingumo min. 
O. Lang, energijos ir išteklių 
ministeriją — prekybos min. A. 
Gillespie. Sirginėjantis susisie
kimo min. J. Marohand gavo mi
nisterio be portfelio pareigas. 
Naujais ministeriais paskirti: 
sričių ekonomijos — M. Les
sard, valstybės pajamų — J. 
Cullen. J. Marchando pasiliki
mas kabinete ministerių be 
portfelio ministerių skaičių pa
didino iki 30. Jų sąraše dabar 
yra 12 kvebekiečių. Naujasis 
sričių ekonomijos min. M. Les
sard savo politinę karjerą par
lamente yra pradėjęs 1962 m.

kaip socialinio kredito partijos 
atstovas, vėliau perėjęs į libera
lų eiles. Valstybės pajamų min. 
J. Cullen, nuo 1968 m. parla
mente atstovavęs Sarnijos - 
Lambtono rinkiminei apylinkei, 
yra buvęs krašto apsaugos, ener
gijos, finansų ministerijų parla
mentiniu sekretorium, maisto 
kainų parlamentinio komiteto 
pirmininku.

Didžiausios problemos ir sun
kiausia darbo našta laukia nau
jojo finansų min. D. Macdonal- 
do, nes jam teks grumtis su di
dėjančia infliacija ir augančiu 
nedarbu. Spėjama, kad jis lai
kysis ligšiolinės buvusio finan
sų min. J. Turnerio linijos ir 
nesiims jokių ypatingų priemo
nių. Šią liniją J. Turneriui bu
vo nubrėžęs premjeras P. E. 
Trudeau su kitais kabineto na
riais, nors ja pats J. Turneris 
nebuvo patenkintas ir dėl šios 
priežasties pasitraukė iš kabine
to. Premjeras P. E. Trudeau pa
skelbė naujas gaires, kurios iš 
tikrųjų nėra naujos. Jis pabrė
žė, kad kanadiečiai ateityje ne-

(Nu kelta į 8-tą psl.)

Australijos laikraštis “The 
Australian” (gautas “TŽ” re
dakcijoj p. Kemėžio dėka) 1975. 
IX. 19 paskelbė žinią apie Mc
Glynn iškeltą bylą Australijos 
premjerui Whitlam už pareiš
kimą, įžeidžiantį jį kaip moky
toją. Rinkiminio vajaus metu 
premjeras Whitlam Lauceston 
gimnazijos salėje, atsakydamas 
į klausimą apie Baltijos valsty
bes, pareiškė, kad jos buvusios 
fašistinės. Kai mokytojas Mc
Glynn tai paneigė, premjeras 
pareiškė: “Jūs neturėtumėt 
klaidinti savo mokinių. Mano 
nuomone, Jūs darote gėdą savo 
profesijai.” Mokytojas kreipėsi 
j augščiausią Hobarto teismą. 
Premjero advokatai pareiškė, 
esą jų klientas neigia savo kal
tę. Kadangi teismas turi daug 
bylų, manoma, kad premjerui 
iškeltoji byla šiais metais nebus 
sprendžiama.

Laiškas senate
Mokytojas McGlynn, be to, 

parašė raštą, kuriame plačiai 
išdėstė savo pažiūras į Baltijos 
valstybes. Tas raštas, senato nu
tarimu, buvo išspausdintas par
lamento debatų leidinyje “Se
nate Daily Hansard” 1975. IX. 4 
po diskusijų senate.

Laiškas rašytas 1975. VIII. 8 
iš Tasmanijos ir adresuotas Mr. 
Raitna. Jame minimas ginčas su 
premjeru Whitlam. Laiško pra
džia, matyt, praleista, nes po 
trumpos įžangos pradedamas 
dėstymas nuo 9 punkto.

Pasak mokytojo McGlynn, 
Baltijos valstybės turinčios tei
sę j laisvą apsisprendimą ir į 
atstatymą kultūrinės, politinės 
autonomijos, juoba, kad jos įro
dė augštesnės kultūros laipsnį 
ir sugebėjimą valdytis nei ru
sai, afrikiečiai, P. Amerikos ar 
Azijos tautos, kurios yra nepri
klausomos ir net imperinės. 
Paskiru baltiečių ideologijos 
bei veiksmai nesietini su nepri
klausomybės klausimu. “Manęs 
nereikia informuoti, kad dauge
lis korėjiečių, gruzinų, austrų 
ir lietuvių buvo didesni kankin
tojai bei naikintojai, negu vidu
tiniai piliečiai okupacinių pajė
gų — Japonijos, Rusijos, Vo
kietijos. Tai asmeninės patolo
gijos aspektas, bet ne įrodymas 
tautų išsigimimo. Turbūt niekas

narių, priklausančių

jausmus,

ei-

Hamiltono lietuvių šventovės bokšto 
dalis ir kryžius liudija pokarinės at- 
eivijos įsikūrimą šiame mieste, kur 
spalio 12 d. Įvyks Kanados lietuvių 
dainų ir tautinių šokių šventė ir vie
tinės Lietuvių Bendruomenės 25 me
tų sukakties paminėjimas

nančios galbūt iš nežemiškų bū
tybių.”

“Atsiprašau lietuvius ..
Toliau McGlynn teigia, kad 

nei Baltijos valstybių ideologi
jos, nei konstitucijos, galioju
sios 1920-1940 m., nėra sieti
nos su Sov. Sąjungos okupaci
jos pripažinimu Baltijos valsty
bėse. Viena tesą aišku, kad so
vietų invazija reiškė maždaug 
100 metų atžangą socialiniu bei 
ekonominiu požiūriu. Esą kelia
masis klausimas Baltijos vals
tybių nukrypimo 1930-1940 m. 
nuo britų parlamentinės prakti
kos normų yra nereikšmingas.

“Atsiprašau lietuvius už ne
tikslų jų krašto pavadinimą “fa
šistiniu” 1926-1940 m. laikotar
pyje — rašo mokyt. McGlynn. 
— Mano pastabos buvo parem
tos ne konstitucinė situacija, 
bet informacija, gauta iš žydų 
šaltinių, apie reliatyvią laisvę 
nuo persekiojimo, duotą ana
me laikotarpyje Baltijos valsty
bių vyriausybių.”

Mokyt. McGlynn savo rašte 
primena, kad Australijos gy
ventojai, būdami izoliuoti salo
je ir niekad nepatyrę diktatū
ros prieš savo valią, negali su
prasti tautinių problemų. Jie 
esą linkę galvoti simplistiniais 
ideologinais terminais. “Mažai 
keliavęs, nekaltas vidutinis 
australietis turėtų žinoti, kad 
dauguma tautų Rytuose ir Va
karuose turi diktatūras ir kad 
Sov. Sąjungoje taip pat įvesta 
diktatūra, labiausiai pasižymė
jusi žiauriu naikinimu visoje 
mūsų planetos 
lenkianti netgi 
turą.”

Priekaištai
Rašte atsako autorius ir į 

priekaištą, esą daugelis Balti
jos valstybių piliečių įsijungė į 
nacių partiją, ypač po 1941 m., 
ir tapo netgi “Waffen SS” na
riais. Bet lygiai taip pat buvo 
Norvegijoje, Belgijoje, Olandi
joje, Čekoslovakijoje ir Sov. Są
jungoje.

Daugelis kitų baltiečių Aust
ralijoje esą dešinio sparno žmo
nės. “Juk natūralu sakyti — 
‘mano priešo priešas yra mano 
draugas’ ir nusiteikti prieš bet-

(Nukelta į 5-tą psl.)

istorijoj ir pra-
Hitlerio dikta-

balticčiams

Į Pasaulio įvykiai |
VIENOJE POSĖDŽIAVĘ TRYLIKOS NAFTĄ EKSPORTUOJANČIU 

kraštų ministerial nutarė jos kainas padidinti 10% ir jų laikytis 
sekančių devynių mėnesių laikotarpyje. Praktiškai tai reiškia 
$10.46 statinės nevalytos naftos pabrangimą iki $11.56. Saudi Ara
bijos ministeris šeikas A. Z. Jamanis kovojo už senųjų naftos kai
nų palikimą ar jų pakėlimą tik 5%, bet jį įveikė Irano ministeris 
J. Amouzegaras, sutelkęs grupę kraštų, reikalavusių net 35% pa
branginimo. Pasirinktasis 10% kompromisas arabų valstybių iždus 
per metus papildys maždaug 19 bilijonų dolerių. Nafta arabams 
atnešė didžiulius pinigų išteklius, kurių dalį jau seniai žadama pa
naudoti neturtingųjų valstybių paramai, bet lig šiol tie pažadai ir 
tėra likę pažadais. Minėtoji trylikos kraštų organizacija kontro
liuoja 80% viso naftos ekspor- •----------------------------- - --------
to pasaulyje. Naftos pabrangi
nimas daugiausia palies Euro
pą, nes ji beveik visą naftą įsi
veža iš arabų kraštų. Galionas 
benzino vartotojams pabrangs 
keliais centais. Tai ypač skau
dus smūgis Britanijai, kur ga
lionas benzino jau kainavo 
$1.50. JAV numatomas galiono 
benzino pabrangimas vienu cen
tu. Kanados vidaus rinkoje sta
tinė naftos kainuoja $8, tik už 
eksportuojamą naftą imama pa
saulinė kaina ir tokia pat kaina 
mokama už rytinėn Kanadon 
įsivežamą naftą. Skirtumą pa
dengia valstybės iždas specialiu 
10 centų mokesčiu už galioną 
benzino vartotojams ir iš JAV 
gautais pinigais už eksportuotą 
kanadišką naftą pasauline kai-' 
na. Spėjama, kad pasaulinių 
naftos kainų padidinimas 10% 
Kanadai atneš apįp $420 mili
jonu deficitą iki 1976 m. kovo 
31 d. Atrodo, premjero P. E. 
Trudeau vyriausybė amerikie
čiams tiekiamą naftą taip pat 
pabrangins 10%, tiekėjams mo
kėdama vietinę $8 kainą už sta
tinę ir tuo būdu papildydama 
iždą, bet tas papildas nepaša
lins viso deficito. Vietinę naf
tos $8 kainą už statinę tebus 
galima padidinti po 1976 m. lie
pos 1 d. nauju susitarimu su 
provincijomis. Kaikurios pro
vincijos vis dar yra sulaikiusios 
Otavos įvestą 10 centų mokes
tį už benzino galioną vartoto
jams, paskelbtą birželio mėne
sio biudžete. Spalio 13 d. Pa
ryžiuje įvyks naftą eksportuo
jančių ir ją perkančių valstybių 
konferencija, kurioje bus svars
tomos ne tik naftos, bet ir kitų 
pagrindinių gaminių kainos.

NEPAISO PROTESTU
Už policininkų nužudymą Is

panijoje buvo sušaudyti penki 
miestų partizanai: du baskai ir 
trys maoistai. šešiems nuteistie
siems mirties bausmė pakeista 
kalėjimu. Daugelyje V. Euro
pos valstybių dėl šių egzekuci
jų įvyko demonstracijos, kurio
se nukentėjo Ispanijos ambasa
dos bei komercinės atstovybės. 
Visa eilė Europos valstybių at
šaukė savo ambasadorius iš Is
panijos, o komunistinė R. Vo
kietija visiškai nutraukė diplo
matinius ryšius. Meksikos prez. 
L. Echeverria pareikalavo Ispa
nijos pašalinimo iš Jungtinių 
Tautų. Diktatoriaus gen. F. 
Franco režimas, minėdamas 39- 
tąsias pilietinio karo pradžios 
metines, Madrido gatvėse sutel
kė kelių šimtų tūkstančių savo 
šalininkų minią, tačiau tą pačią 
dieną Ispanijoje nuo teroristų 
šūvių žuvo 3 policininkai. Nuo 
1974 m. pradžios baskai ir mao
istai yra nušovę jau 22 polici
ninkus. Naujasis įstatymas to
kiems policininkų žudikams yra 
numatęs mirties bausmes. Gen. 
F. Franco vyriausybė taip pat 
atšaukė savo ambasadorius iš 
kaikurių valstybių, jų tarpe ir 
Vatikano. Kovą su teroristais ji 
laiko savo vidaus reikalu ir ruo
šiasi pradėti bylą dviejų baskų 
vadų — J. M. Arreguio ir I. P. 
Boteguido, kurie yra kaltinami 
premjero L. C. Blanco nužudy
mu 1973 m. Reakcija prieš Is
paniją Europoje kyla vien tik 
dėl gen. F. Franco fašistinės 
diktatūros, nors iš tikrųjų nė 
kiek nemenkesnė komunistinė

diktatūra viešpatauja Sovietų 
Sąjungoje bei jos satelitiniuose 
kraštuose.

IZRAELIO PROBLEMOS
Izraelio vyriausybė, kovoda

ma su $9.3 bilijono vertės biu
džeto $500 milijonų deficitu, 
padidino muitą įvežamiems ga
miniams ir prekybos mokestį 
kaikurioms vietinėms prekėms. 
Vidutinis savaitinis darbininko 
atlyginimas Izraelyje yra apie 
$65. Galionas benzino dabar 
kainuos $1.83, iš V. Vokietijos 
įsivežtas Volkswageno firmos 
automobilis — $9.286. Trečio 
šiemetinio nuvertinimo 10% su
silaukė ir Izraelio svaras. Pra
ėjusių metu lapkričio mėnesį už 
amerikietišką dolerį buvo mo
kama 4.20 izraeliško svaro, o 
dabar — jau 7 svarai. Tai yra 
tikrai didelis valiutos nuverti
nimas net 67%. JAV kongresas 
baigia patvirtinti 200 amerikie
čių technikų pasiuntimą neut- 
ralion Sinajaus zonon,

IMPERATORIAUS VIEŠNAGĖ
Japonijos imperatorius Hiro

hito su imperatoriene Nagako 
pirmą kartą abiejų kraštų isto
rijoje atvyko į JAV. Oficialia
me priėmime Baltuosiuose Rū
muose jis .apgailestavo santy
kius sudrumstusį II D. karą, 
pareikalavusį 292.100 amerikie
čių ir pusantro milijono japonų 
karių gyvybių. Jis taipgi reiškė 
viltį, kad šį nelemtą nesusipra
timą su kaupu atpirks dabarti
niai ir ateities santykiai. Prez. 
G. Fordas, karo metais tarnavęs 
laivyne, visiškai nutylėjo karą, 
pagrindinį dėmesį skirdamas 
dabartiniam JAV ir Japonijos 
draugiškumui. Imperatorius Hi
rohito padėjo gėlių vainiką Arg- 
lingtono kapinėse ant Nežino
mo kario kapo ir antrą vainiką 
pasiuntė į gen. D. MacArthuro 
gimtinę Norfolką papuošti šio 
didžiojo karo vado paminklui. 
Niujorke Hirohito susitiko su 
gen. D. MacArthuro našle, Ka
lifornijoje — su filmų aktorium 
J. Wayne, vaidinusiu daugelyje 
filmų, vaizdavusių JAV ir Ja
ponijos karą.

KOVA SU ANARCHIJA
Portugalijos premjeras J. P. 

de Azeveda paskelbė kovą didė
jančiai anarchijai. Jis įsakė ka
riuomenei perimti iš komunistų 
Lisabonos radijo stotis ir pa
keisti prokomunistinius dalinių 
vadus. Sis įsakymas suskaldė 
kariuomenės dalinius. Kaikurie 
atsisakė vykdyti tokį įsakymą. 
Jau yra pasirodžiusių praneši
mų, kad kairieji kariuomenės 
daliniai ginkluoja komunistus 
bei jų šalininkus? Socialistai kal
ba apie galimą kairiųjų sukili
mą, o komunistai bijo dešiniųjų 
sukilimo.

RINKIMAI BREMENE
Bremeno krašto senato rinki

mus laimėjo kanclerio H. 
S c h m i d t o socialdemokratai, 
nors ir praradę 7 atstovus. Šim
to vietų senate jie dabar turės 
52 atstovus, krikščionys demo
kratai — 35, liberalai 13. So
cialdemokratų populiarumo kri
timu daugiausia pasinaudojo li
beralai, laimėję 6 papildomus 
atstovus. Krikščionims demo
kratams teko tik vienas. Breme
nas yra mažiausias iš vienuoli
kos kraštų, sudarančių V. Vo
kietijos federaciją.
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Amerika grėsmės akivaizdoje
Pirmą kartą istorijoje JAV-bės atsidūrė politiniame ir kariniame pavojuje. 

Blaivi amerikiečio Įžvalga

® RELIGINIAME GYVENIME
* PASAULIS TURI PAKANKA

MAI ORGANIZACIJŲ teisingumui 
ir taikai — pareiškė Paulius VI 8.000 
tikinčiųjų miniai, — tačiau jos visos 
tampa bereikšmėmis ir bejėgėmis 
dėl žmogaus savanaudiškumo. Kiek
vienas galvoja apie save ir stengiasi 
kuo greičiau gauti asmeninės nau
dos, nekreipdamas dėmesio į kitus. 
Primindamas, kad atsinaujinimo 
Šventaisiais Metais pagrindinė inten
cija yra vidinio gyvenimo puoselėji
mas, popiežius pabrėžė, jog antroji 
intencija esanti susitaikymas tarp 
asmenų, grupių, tautų. Dabartiniai 
santykiai tarp žmonių yra labai pa
vojingoje Įtampoje. Ypač santykiai 
šeimos narių tarpe šlyja. Beveik nie
kas nekalba apie patriotizmą, kuris, 
atribotas nuo kraštutinio nacionaliz
mo, visada yra pozityvi ir jungianti 
jėga, teikianti žmonijai sąmonę, stip
rybę ir vienybę. Popiežius pasisakė 
prieš ginkuotas kovas ir vis didėjan
ti skaičių ginkluotų teisėtos valdžios 
nuvertimų. Tai esąs kolektyvinio sa
vanaudiškumo ženklas, kuris plinta 
dėl Kristaus skelbtos meilės stokos.

* PIETŲ VIETNAME tikėjimo 
priespauda nuolat didėja, šiuo metu 
iš krašto buvo išvaryti visi Dalat 
miesto Šv. Pijaus X seminarijos jė
zuitai profesoriai: 5 kanadiečiai, 2 
vengrai, 2 ispanai, 2 kiniečiai, 1 ku
bietis, 1 italas ir 1 prancūzas. Taipgi 
išvaryti Dalat miesto saleziečių se
minarijos 4 profesoriai, vienas pran
cūzas pranciškonas kunigas ir vienas 
Paryžiaus Užsienio Misijų Draugijos 
narys. Atvykę Romon, ištremtieji jė
zuitai pranešė, kad jie buvo išva
ryti, nes esą svetimtaučiai. Pasak jų, 
Saigono arkivyskupo Paul Nguyen 
Van Binh koadjutorius vyskupas 
Thuan yra praktiškai namų arešte, 
nes jo judėjimas yra apribotas šiau
rine Saigono miesto dalimi. Dalat 
mieste valdžios potvarkiu buvo su
laikyti kandidatų į kunigus šventi
mai ir, tiktai valdžiai peržiūrėjus bei 
patvirtinus šventinamųjų sąrašus, 
vėliau buvo leista juos šventinti. At
eityje įsakyta šventinamųjų sąrašus 
iš anksto įtenkti komunistinės val
džios pareigūnams patvirtinimui. Pa
našiai buvo pasielgta ir kitose semi
narijose. Kun. Roger Champoux, SJ, 
teigimu, kiekvienose Mišiose Dalat 
šventovėse dalyvauja ir komunisti
nės valdžios pareigūnas, kuris regist
ruoja visus ateinančius melstis. Kun. 
Jose Diego, SJ, buvęs Dalat jėzuitų 
seminarijos rektorius, pareiškė, kad 
dabar jų seminarijos vadovavimą 
perėmė Dalat vyskupas savo žinion, 
nes iš vietinių ten esančių 7 jėzuitu 
kunigų 5 dar nėra užbaigę savo stu
dijų ir todėl 
negali. Toje 
160 klierikų, 
giau vietinių
komunistinė valdžia leis jiems užim-

Kanados Lietuvių 
Fondas

Nauji nariai ir įnašai: 
661.

seminarijai vadovauti 
seminarijoje mokosi 

Saigone yra dar dau- 
jėzuitų, bet vargu ar

ti Dalat seminarijos profesūros vie
tas. Dalat seminarijoje iki šiol viskas 
vyko sena tvarka ir jokių indoktrina- 
cinių pamokų klierikams nebuvo. Ta
čiau, išvarius svetimšalius, vietiniai 
mano, jog viskas pasikeis ir prie
spauda prasidės.

* PALAIMINTOJI ELZBIETA 
ONA BAYLEY SETON, Meilės Dar
bų Seserijos steigėja, rugsėjo 14 d. 
buvo paskelbta šventąja Romos Šv. 
Petro bazilikos aikštėje, daly
vaujant 120,000 žmonių miniai. Ta 
proga Paulius VI savo kalboje pa
reiškė, jog šis nepaprastai gražus 
šventos moters pavyzdys tiek pasau
liui, tiek istorijai liudija, kad ameri
kiečiai, pertekę medžiaginėmis gėry
bėmis, kurios dažnai nustelbia dvasi
nes vertybes, turi savyje naują ir au
tentišką dvasingumą. Jis taipgi iškė
lė jos gyvenime švytėjusį tikrąjį mo
teriškumą, kuris ypač pabrėžtinas 
šiais Tarptautiniais Moters Metais. 
Todėl jis tą dieną paskelbė Vatika
ne Moters Diena. Kanonizacijos Mi
šias su popiežium konceiebravo ke
li Amerikos vyskupai. Pirmą kartą 
per popiežiaus atnašaujamas Mišias 
Šv. Rašto skaitymą atliko moteris — 
seselė Hildegarde Marie Maohney, 
Meilės Darbų Seserijos Šv. Elzbie
tos vienuolyno vyresnioji New Jer
sey valstijoje. Evangeliją skaitė 
krikščionių vienybės sekretoriato va
dovas kard. Jan Willbrands. Iškil
mėse taipgi dalyvavo 4 anglikonų at
stovai, nes šventoji savo jaunystėje 
buvo anglikone. Paulius IV ta pro
ga pareiškė pagarbą Anglikonų 
Bendrijai, kurioje šventoji nuo vai
kystės dienų gavo sveikus krikščio
niškojo gyvenimo pagrindus.

* ARKIV. ANGELO PALMAS, 69 
m., paskirtas naujuoju Vatikano pro- 
nuncijumi Kanadai. Jis yra gimęs 
Italijoj. įstojęs Vatikano diplomat!- 
nėn tarnybon, darbavosi Libano, 
Šveicarijos ir Belgijos nunciatūrose, 
vėliau buvo pasikrtas apaštališkuoju 
delegatu P. Vietnamu! bei Kambo- 
dijai, o nuo 1969 m. iki šilo buvo 
apaštališkuoju nuncijum Kolumbijai.

* “OPUS DEI” DRAUGIJA visuo- 
tininame 172 atstovų suvažiavime, 
kuriame buvo atstovaujama 60,000 
narių iš 80 valstybių, išsirinko nau
ją generalinį prezidentą vietoj miru
sio mons. Jose Maria Escriva de Ba- 
laguer. Naujasis “Opus Dei” vadovas 
kun. Alvaro del Portillo y Diez de 
Sallano buvo išrinktas vienbalsiai 
per pirmąjį balsavimą. Jis yra gi
męs 1914 m. Madride. Mokėsi civi
linės inžinerijos ir kasyklų inžineri
jos mokyklose, o 1941 m. gavo civi
linės inžinerijos doktoratą, dirbo sa
vo specialybėje ir studijavo Madri
do universiteto humanitariniame fa
kultete, 
laipsnį, 
premiją 
radimą
pakrančių. 
Bendrijos teisių doktoratą. 
1935 m. jis yra “Opus Dei” 
Darbavosi kartu su steigėju, plėsda
mi šią draugiją Ispanijoj, paskui Por
tugalijoj, o vėliau visoj Europoj. 
1943 m. jis nuvyko Romon su mons. 
Escriva de Balaguer su prašymu, kad 
Pijus XII suteiktų teisinį statusą 
“Opus Dei” draugijai K. Bendrijos 
ribose. Tai buvo padaryta 1947 m. 
vyrų šakai, o 1950 — moterų. Su 
kitais dviem “Opus Dei” nariais 1944 
m. jis buvo įšventintas kunigu. Jis 
buvo Vatikano santarybos paruošia
mosios pasauliečių komisijos pirmi
ninku ir eilės kitų komisijų nariu. 
Paskui jis buvo paskirtas vienu pir
mųjų santarybos ekspertų. II Vati
kano santarybos metu jis buvo ku
nigų ir tikinčiųjų drausmės komisi
jos sekretorium ir kitų komisijų na
riu. Po santarybos Paulius VI jį pa
skyrė vyskupų, tikėjimo ir kunigų 
kongregacijų patarėju. KUN j ST§

kur gavo istorijos daktaro 
Jis laimėjo net specialią 
už savo disertaciją apie at- 
bei tyrinėjimą Kalifornijos 

Vėliau jis gavo ir K. 
Nuo 

narys.
Ledo, Petro atm„ Toronto, 
vietoje gėlių |
Miškinis, Vladas, Toronto 
Paškevičiaus, Juliaus atm., 
Hamilton 
Kriaučiūnienė, Albina, 
Toronto

Įnašus papildė:
KLB Otavos apylinkė iki 2.200 
Telšinsko, Stasio atm., To
ronto, vietoje gėlių sudėjo 
“Goldlist Constr.” darbinin
kai $232.50. Jo įnašų bendra 
suma 332.50
Bastienės, Stasės atm. meti
nių proga įnašą $50 davė A. 
Tiškuvienė iš St. Louis.
Bendra suma 650
KLB Winnipego apyl. įnašai 400

Vlado Miškinio šimtinė yra testa
mentinis palikimas. Ją atsiuntė adv. 
H. Steponaitis. Juliaus Paškevičiaus 
atminimui ir įamžinimui KLF įnašą 
vietoje gėlių sudėjo po $10: Bubo
nini, Chainauskai, Gutauskai, Pil
kauskai, Sakai, Repčiai, Lengnikai, 
šešelgienė, Repčytė, Valiačiai ir Nar- 
kevičiai. Išskirtina iš visų yra Ota
vos apylinkė, kuri savo bendruome
niniais įnašais pasiekė pirmaujančią 
vietą. Kaip daugelį kartų, taip ir šią 
pastarąją šimtinę sudarė ir 
KLF įgaliotinis inž. Alb. 
čius. Nuoširdus ačiū!

Remdami Lietuvių Fondą 
mi didžiulės lietuviškos veiklos tal
kininkai, pasirūpinkime, kad kiek
vienas mūsų narys būtų tinkamai pa
gerbtas ir įamžintas. Tai padarysime 
atsiųsdami Fondo dokumentiniam al
bumui savo ir amžinybėn iškeliavu
sių narių nuotraukas su trumpais gy
venimo aprašymais. Neuždelskime!

šia proga primename, kad nariai, 
pakeitę gyvenamas vietas, atsiųstų 
KLF valdybai naujus savo adresus. 
Siųsti: K. Lukošius, 28 The Palisa
des, Toronto, Ont. M6S 2W8.

KLF VALDYBA

662.
663.

664.

23.
356.

521.

129.

$100
100

110

100

atsiuntė
Paškevi-

ir būda-

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Amerikiečių laikysena

Komunizmo žinovas Robert 
Conquest aptaria KGB kaip 
“žygiuojančią slaptų dalinių ar
miją, kuri nori sugriauti mūsų 
laisvą sistemą”. Kongreso rū
muose yra tokių atstovų, kurie 
atolydį išnaudoja gynybos išlai
doms mažinti. Netrūksta taip 
pat kongreso narių, kurie nori 
išvilkti viešumon mūsų saugu
mo institucijas FBI ir ČIA. 
Jei ČIA peržengė savo veiklos 
ribas, turėtų būti perspėta. Bet 
FBI ir ČIA yra vieninteliai mū
sų apsaugos ginklai prieš nesi
liaujančiai pražūtį nešančią 
KGB sistemą. Kol sovietai didi
na savo karinę jėgą ir mus pra
lenkia, nes atolydžio politikos 
esame užliūliuojami, darosi vi
sai aišku, kad jie niekad nenau
dos atominių raketų prieš mūsų 
kraštą. Jie ir neketina to dary
ti, nes jiems tai nereikalinga, ir 
antra, negalėtų pakelti mūsų 
atominių ginklų atkirčio.

Mūsų spauda ir kiti informa
cijos šaltiniai, universitetų va
dovybės ir kaikurie kongreso 
nariai atlaidžiai žiūri į kairiojo 
elemento daromas visuomenei 
skriaudas ir smerkia net ir men
kiausią dešiniųjų akciją. Jie kei
kia Čilę ir Braziliją, bet nieko 
nesako apie padėtį Kuboje, Pe
ru valstybėje, Panamoje, Sov. 
Sąjungoje. Ar tai nėra sukre
čiantis dvigubas standartas? 
Klauskite save, kodėl taip yra!

Kas mūsų laukia?
Beveik prieš penkerius metus 

“Mėlynojo kaspino” grupė pa
ruošė JAV prezidentui ir gyny
bos ministeriui gynybos planą. 
Ten sakoma: “Įvairių faktorių 
sanbėga rodo, kad vyksta kari
nėje strateginėje srityje nepa
lankūs pasikeitimai JAV intere
sams. Tie pasikeitimai vyksta 
Sov. Sąjungos naudai. Pirmą 
kartą istorijoje JAV atsidūrė 
nepalankioje padėtyje .. . Nebū
tų perdėta tvirtinti, kad aštun
tame dešimtmetyje nei JAV gy
vybiniai interesai, nei gyvento
jų laisvė nebus saugūs”. Prane
šimas toliau sako, kad “veiksnių 
sanbėga” apima visas ginklavi
mosi sritis ir karines jėgas. Jei 
JAV nesiryš pakeisti nepalan
kios vystymosi eigos strateginė
je ir taktinėje srityje, kuri iki 
šiol vyko Sov. Sąjungos naudai, 
tai Sov. Sąjungos žiaurios vergi
jos antspaudas gali JAV gyven
tojams tapti realybe.

Didelės sovietų sausumos, jū
ros ir aviacijos pajėgos, įskai
tant ir Varšuvos Sąjungos sate
litų pajėgas, šiuo metu viršija 
JAV ir jos sąjungininkų pajėgu
mą. Salt I ir Salt II sutartys gali 
sovietams suteikti strateginių 
atominių ginklų pranašumą. 
Mes randamės tokioje padėty
je, kurioje nebegalime visose 
gyvenimo srityse lygintis su 
Sov. Sąjunga. Tai reiškia, kad 
mes turėsime susitikti su galin
gesne karine pajėga.

Ką visa tai mums pranašauja? 
Pacituosiu 1975 m. pavasario 
“The Strategic Review”:

Pirma, JAV atominių ginklų 
grasa praeis su laiko tėkme ... 
ir nebebūsime pajėgūs derėtis 
ar garantuoti savo krašto bei są
jungininkų saugumą.

Antra, JAV turėjo atominės 
bombos monopolį (iki 1949. IX. 
23) bei ginklų pranašumą, bet 
tos padėties neišnaudojo (tai 
joks pavyzdys kitiems); juo la
biau negalima to džentelmeniš
kumo laukti ir tikėtis iš Sov. Są
jungos.

Trečia, JAV ryšiai su sąjungi
ninkais gali būti paaukoti tai
kaus sugyvenimo sąskaiton su 
Sov. Sąjunga.

Ketvirta, įvairių neramumų ir 
krizių kėlimas ir jų išnaudoji
mas saviems interesams (tai su-

daro sovietinį veikimo standar
tą) dar labiau padidės . ..

Šešta, kiek bekainuotų išlai
kyti mūsų krašto saugumą ir ne
įkainojamą laisvę, skaičiuojant 
tai finansiniais ištekliais ir su
momis, palyginus tai su svetima 
vergija . . . karinio pajėgumo už
tikrinimas yra, palyginti, žema 
kaina.

Praėjo penkeri metai nuo 
ano gynybos plano įteikimo ir 
perspėjimo dėl artėjančio pavo
jaus, bet mūsų atsakingieji kraš
to vadovai į tai nereaguoja. Ar 
galima vadovauti kraštui ir jo 
gyventojams, kurie nepripažįsta 
vadovavimo ir kurie nenori nie
ko atsižadėti dėl saugesnės atei
ties ir krašto gyvybinių intere
sų, išskyrus kovą prieš kylantį 
infliacijos pavojų, dėl kurio pa
šalinimo kongresas nesiima jo
kių griežtesnių priemonių?

Informacinė Vatikano tarny
ba, visais laikais pasižymėjusi 
žinių tikslumu, kaip patikimi 
šaltiniai praneša, priėjo išvadą, 
kad pokarinis II D. karo tarps
nis pasibaigė ir prieškarinis III 
D. karo tarpsnis prasidėjo.

Ar atolydžio politikoje mums 
neatskamba išdidi, bet nelaimin
ga prez. Roosevelto nuojauta, 
kuri nubloškė Baltijos valstybes 
ir Rytų Europą į vergiją, ar ne
gali nublokšti ir mūsų krašto 
vergijon? Smarkiai pavėluota, 
bet laiko dar yra apsisaugoti 
nuo artėjančio ir didėjančio pa
vojaus. Įpareigojimas didžiai at
sakingas ir sunkus, bet jei pasi
ryšime, galime išlikti laisvi iki 
savo valstybės nepriklausomy
bės trečiojo šimtmečio sukak
ties. Ne laikas vieniems kitus 
kaltinti, bet klausti: ar pagaliau 
esame pasiryžę laimėti?
 Paruošė St. Dargis

Mielų
PAULE TAMULEVIČIŪTE-ANCEVIČIENE, buvusių 
mokytojų, ištverminga Vilniaus krašto veikėjų,

mirus jos MOTINAI
Otavoje, gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia —

Audrytė, Irena ir Steponas Varanka

ANTANUI MAŽEIKAI
mirus, jo brolj JONĄ nuoširdžiai užjaučiame —

S. M. R. Mačiulaičiai, 4. D. L. Keršiai

Detroit, Mich.

A+A

STASIUI VENSKUI
mirus, jo tėvams bei kitiems giminėms gilių 

užuojautų reiškia —

H. ir B. Šmitai

STASIUI VENSKUI
netikėtai P. Afrikoje mirus, reiškiame draugiškų 
užuojautų jo tėveliams — MARIJAI ir PETRUI 

VENSKAMS bei kitiems giminėms —

L. J. Adomavičiai R. G. Skudra
D. T. Renkauskai J. P. Koller

STASIUI VENSKUI 
mirus P. Afrikoje, skausme likusius 
MARYTE ir PETRĄ giliai užjaučiame 

liūdime —

S. A. Kusinskis 
V. Bružas

tėvus — 
bei kartu

L. J. Remeikis 
P. Jutelis

PILNAS NAMŲ
ELEKTROS REIKMENYS • 

SKALBIMO MAŠINOS •

ĮVAIRŪS KILIMAI • 

VALGOMŲ KAMBARIŲ 

SIUVAMOS MAŠINOS •

APSTATYMAS
TELEVIZIJOS APARATAI

VAIKŲ BALDAI 
ŠALDYTUVAI

APSTATYMAS IR KT.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas pristatymas į namus.

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

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad š. m. rugsėjo 25 d. mirė mūsų 
mylimas vyras ir tėvas

A+A
VYTAUTAS KAZIMIERAS 

CIPLIJAUSKAS
ŽMONA ir 
DUKTĖ

Mielam

VYTAUTUI CIPLIJAUSKUI
mirus, žmona LIUDMILĄ, dukrų LIUDYTE, brolius 
ALGIRDĄ ir LIUDĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame liūdesio valandoje ir kartu dalinamės 

skausmu —

Stf. Babelienė 
J. A. Empakeriai 
L. Gvildienė 
A. E. Kiškiai 
L. V. Matulevičiai 
E. K. Šlekiai 
V. Yčienė

G. VI. Butkiai 
K. V. Gapučiai 
A. A. Josiukai 
G. Kocienė 
G. L. Matukai 
M. V. Tamulaičiai 
D. A. Zakarevičiai

A+A
PRANCIŠKAI RIAUBIENEI

mirus, velionės vyrų JONĄ RIAUBĄ, brolj ANTA
NĄ RIAUBĄ, seserį EVELINĄ RUGIENIENE su 
šeima Muenchene, žmonos seserį ONĄ AMIRAS ir 
kitus gimines gilaus liūdesio valandose nuošir

džiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Albina ir Jonas Rugieniai
Jurina ir Vytautas Rugieniai su šeima
Liuda ir Algis Rugieniai su šeima
Elena Kudžmaitė
Eugenija Pranaitytė-Šniokaitienė ir šeima

PRANCIŠKAI RIAUBIENEI
mirus ir palikus savo mylimą vyrą JONĄ RIAUBĄ, 
visus gimines Kanadoje ir Europoje nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi —

Pranas ir Magdalena
Stayner, Ont. Juozaičiai

A+A
JULIUI PAŠKEVIČIUI

staigiai iškeliavus amžinybėn, pergyvename kartu 
didžias liūdesio valandas su jo skausme likusia 
brangia žmona JULIJA, mūsų choriste, bei vaikais

— VIDA, IRENA ir ALGIU —

Hamilton, Ont. AV parapijos choras

A+A
JULIUI PAŠKEVIČIUI

mirus, skausmo prislėgtus — žmoną JULIJĄ, duk
ras, sūnų bei visus kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame —

J. L. Kriaučiūnai St. Sof. Rakščiai
Stoney Creek, Ont. Fruitland, Ont.

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisvillc ir Eglinton) 
Tol. 497-2147, vakarais 445-8955 

Mcistrižkas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

A+A
KAZIUI KARECKUI

mirus, jo žmoną BIRUTE, sūnų ARŪNĄ ir dukrų 
DALIĄ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 

liūdime —
A. C. Venckai V. I. Liškauskai

P. A. Skilandžiūnai su šeima
su šeima J. Skilandžiūnas

A+A

KAZIUI KARECKUI
mirus, žmonai, vaikams bei giminėms 

gilių užuojautų reiškia —

H. ir B. Šmitai

Simon’s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS /

A+A
ANTANINAI TAMULEVIČIENEI 

mirus, gilių užuojautų reiškiame jos dukroms — 
PAULEI ANCEVIČIENEI, ANELEI TAMULEVI

ČIŪTEI ir visiems giminėms —

L. Novogrodskienė E. Ulickienė



Brazilijos nemunietės kalbasi su vokiečių grupės nare Riodežaneiro mieste, kur “Nemunas”, atvykęs iš Sao Pau
lo atliko dviejtt spektaklių programą Nuotr. A. Saulaičio
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Sunku išlaikyti protu tautiną liepsnele;
Lituanistiniai jaunimo vasaros kursai - stovykla Amerikoje, kur dalyvavo dvi Kanados lietuvaitės studentės

Jaunimo kongreso žinios
REGISTRACIJA KONGRESO pro

gramai, ekskursijoms ir nakvynei 
vyksta atskirai, šiuo metu laukiami 
registracijos blankai iš Argentinos. 
Registracijos kaina jaunimui, grąži
nant iki spalio mėn. galo: $2US, po 
to $5US. Vyresniesiems — S5US. 
Kanadoje registruosimės: Apt. 2314 
G55 Broadview Ave., Toronto, Ont. 
M4K 2P3. Vykstantys kartu su Či
kaga iš tenai gaus kongreso registra
cijas. Pirmename, kad registruotis 
turi VISI: atstovai, dalyviai, svečiai 
ir turistai, kurie kongreso programo
je negalvoja dalyvauti. Tiktai per šią 
registraciją galės užsirašyti ekskur
sijoms, kurias specialiai turistams 
ir svečiams organizuoja vietos lietu
viai. Ant registracijos blankų taip 
pat bus ir galutinės kongreso pro
gramos, ekskursijų bei viešbučių 
kainos.

DVI KANADOS LIETUVIŲ JAU
NIMO ATSTOVĖS nebegali vykti Į 
JK. Toronte Donatos Žulytės vietą 
perima Dainora Juozapavičiūtė, Lon
done Lydijos Keraitės vietą perima 
Julija Vyšniauskienė.
į KANADOS ATSTOVAI po suva
žiavimo Londone aktyviai įsijungė į 
kongreso darbus. Per vasarą turėjo 
surinkti pagal anketą duomenis Ka
nados krašto pranešimui. Prieš se
kantį suvažiavimą spalio 25 d. To
ronte gaus susipažinti “Pradinį Lie
tuvių Bendruomenės vadovą”, kuria
me visi vienodai bus supažindinami 
su lietuvių bendruomeniniu gyveni
mu, veiklos institucijomis, organi
zacijomis. Suvažiavime, tikimės, jau 
gaus “Atstovo vadovą”. Tai leidinys, 
šiuo metu ruošiamas PLJS Ryšių 
Centro. Jame pateikiamos santrau
kos įvairios medžiagos, su kuria rei
kia susipažinti prieš kongreso stu
dijų dienas. Pasiskaitęs vadovą, at
stovas galės užsisakyti pilną rašinį 
tomis temomis, kurios jį labiausiai 
domina ir kuriose jisai nori gilintis 
kongrese. Taip pat atstovai įsijungs 
j kongreso darbo komisijas, kurios 
įvairiuose kraštuose gvildens tuos 
pačius klausimus, atlikdami paruo
šiamąjį darbą diskusijoms. Visi iš 
įvairių kraštų komisijų nariai pirmą 
kartą sueis darbui kaip pilna komi
sija stovyklos metu Argentinoje.

KANADOS ATSTOVŲ bei III 
PLJK dalyvių suvažiavimas prasidės 
šeštadienį, spalio 25 d., 9 v.r.. To
ronte, Prisikėlimo salėje, 1011 Col
lege St. Suvažiavime privalo daly
vauti visi III PLJK atstovai. Suva
žiavime gali dalyvauti KLJS tary
bos nariai, kurie nori įsijungti į 
kongreso darbo komisijas (komisi
jose nebūtinai turi dalyvauti tik va
žiuojantieji P. Amerikon) bei pri
sidėti prie kongreso darbų. Taip pat 
kviečiami dalyvauti vykstantys į JK, 
kurie numato dalyvauti kongreso 
programoje. Registracija, atvykus į 
Torontą — Prisikėlime penktadienio 
vakarą. Dėl nakvynių kreiptis į Almį 
Kuolą: (416) 769-7051 iš anksto. 
Londono suvažiavime Kanados tary
bos nariai bei atstovai pareiškė no
rą sueiti bent kartą prieš išvykstant. 
Taigi, darbo posėdžiais bei būreliais 
bu ' atlikti šie uždaviniai: 1. Kanados 
kr..šio pranešimas. 2. Bus išdisku
tuotos kongreso darbo komisijos ir 
atstovai į jas užsirašys. 3. Bus suda
ryti studijų dienų diskusiniai būre
liai, į kuriuos jau dabar reikės užsi
rašyti. 4. Pasiruošimas dalyvauti 
kongreso programoje (Kanados at
stovai talentų vakare Urugvajuje ir 
pan.).

Suvažiavimas Toronte jame daly
vaujantiems nieko nekainuos.

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

KONGRESO BALIUS. KLB To
ronto apylinkės valdyba, KLB val
dyba ir KLJS valdyba bendromis jė
gomis rengia spalio 25 d., 7 v. v. 
didžiojoje Toronto Lietuvių Namų 
salėje kongreso balių. Tai vienintelis 
didelis parengimas, skirtas grynai 
kongreso reikalams. Kanadai tenka 
surinkti nemaža suma, iš kurios bus 
iš dalies apmokamos įvairios kong
reso išlaidos ir prisidedama prie at
stovų kelionės. Raginame visus To
ronto ir apylinkių lietuvius dalyvau
ti šiame baliuje. Baliaus metu bus ir 
“šokių maratonas”! Jis prasidės 8 v. 
v. ir truks iki 12 v. nakties — 4 va
landas. Kviečiame visus, jaunimą ir 
vyresniuosius, įsijungti, rasti auko
tojus, kurie jums mokės bent po $1 
į valandą kongreso naudai, ir ateiti 
pasišokti! Maratonui blankai gauna
mi pas Ramutę Birgelytę, 211 Geoff
rey St., Toronto, Ont. M6R 1P9. Te
lefonas: (416) 534-7442. Bus galima 
užsiregistruoti ir salėje.

VYKSTANTYS P. AMERIKON 
skat'nami nedelsiant kreiptis savo 
mieste j “Department of Health", ku
ris nurodys, kurie skiepai reikalingi 
ir kur jūsų mieste tai galima atlikti. 
Pasiteiravę Government of Canada, 
Department of Health, Quarantine 
Service Information, sužinojome, 
kad reikalingi tiktai SMALLPOX 
skiepai, kurie išvykos metu galios. 
Tačiau jie pataria taip pat skiepytis 
nuo “typhoid”, “yellow fever” ir 
“polio”. Taip pat pasiimti “Palud- 
rin” nuo malarijos, kadangi vyksta
ma vasaros metu. Skiepijimus reikia 
pradėti jau dabar per savo šeimos 
gydytoją arba miesto klinikas. “Yel
low fever” skiepai gaunami tiktai 
Toronte. Čia informacijų kreip
tis: Quarantine Service 965-6245. To
ronte miesto rotušės sveikatos sky
rius nurodo kur gaunami šiame 
mieste skiepai: 367-9111.

KANADIEČIAMS NEPATARTI
NA vežtis kanadiškos valiutos gry
nais pinigais ar kelionių čekiais. 
Urugvajus nepriima kanadietiškos 
valiutos. Kituose kraštuose yra daug 
sunkumų ją iškeisti. Taigi, patarti
na vežtis pinigus smulkiais JAV do
leriais vietoje čekių. Tokiu būdu pi
nigai lengviausiai iškeičiami ir dau
giausia už juos gaunama vietinių. 
Pinigus keisti tiktai nuvykus tenai 
ir kiekviename krašte atskirai kiek 
reikia. Patartina likusius pinigus iš
sikeisti atgal Į amerikietiškus prieš 
išvykstant iš kiekvieno krašto. Be 
to, visos kongreso kainos yra apskai
čiuotos JAV doleriais.

NETURINTIEJI 21 M. AMŽIAUS 
ir važiuojantys kongresai! turi gauti 
iš savo tėvų raštu pareiškimą, kad 
jų sūnus/duktė vyksta tam tikram 
laikotarpiui į atitinkamus kraštus, 
kad vaikas yra Kanados pilietis ir 
kad tėvai pritaria tokiai kelionei, 
šio pareiškimo reikalauja Argenti
nos, Urugvajaus ir Brazilijos imigra
cijos taisyklės. Tokio rašto neturin
čiam jaunuoliui gali būti sunkumų 
keliaujant su kongreso dalyviais iš 
vieno krašto į kitą ir grįžti į Š. Ame
riką. Raštiškas tėvų pareiškimas ang
lų kalba turi būti advokato patvir
tintas. Formas galima gauti iš ke
lionių biurų, bet jos nėra būtinos. 
Visi žemiau 21 m. amžiaus vykstan
tys P. Amerikon turėtų nedelsiant 
tokiu dokumentu pasirūpinti.

KANADOS AR JAV “BIRTH 
CERTIFICATE” negalioja vykstant 
į P. Ameriką. Kanados ir JAV pilie
čiai turi turėti pasą. Jiems vizų ne
reikia. Lietuvos ar kitų kraštų pilie
čiai būtinai turi jau dabar pasirūpin
ti vizomis. Reikia teirautis kiekvieno 
krašto konsulate — Argentinos, 
Urugvajaus ir Brazilijos. Prašyli tu
ristinės vizos. Sakyti, kad vykstate 
kaip turistas.

Kongreso rengėjai P. Amerikoje 
praneša, kad kongresas įvyks nežiū
rint kas būtų laikraščiuose skelbia
ma apie padėtį tuose kraštuose, kur 
vyks kongresas. Jie užtikrina, kad 
normaliai tie dalykai neliečia eilinio 
asmens ar turisto. GABIJA

ALGIMANTAS ČEPAS, 24 m. am
žiaus, gimęs Toronte. Baigė civilinę 
inžineriją Toronto universitete 1973 
m., dirbo pusantrų metų kelių inži
nerijos srityje. Šiuo metu vėl studi
juoja Toronto universitete, siekda
mas magistro laipsnio eismo srityje. 
Baigė 10 skyrių šeštadieninės mo
kyklos ir vienerius metus lankė li
tuanistinius kursus Toronte. Veikia 
ateitininkų organizacijoje, buvo 
Moksleivių Ateitininkų centro valdy
boje, vadovavo' moksleivių Ii* jaunu
čių ateitininkų stovyklose Wasago- 
je ir Dainavoje. Nuo 1972 iki 1974 
m. buvo “Ateities” žurnalo redakci
nio kolektyvo narys. Šiais metais ei
na Studentų Ateitininkų Sąjungos 
centro valdybos protokolų ir kores
pondencijų sekretoriaus pareigas. 
Toronto Prisikėlimo parapijos tary
boje eina jaunimo sekcijos pirminin
ko pareigas. Techninių reikalų vedė
jas Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdyboje. Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos narys. KLK Kultūros 
Dr-jos “Žiburiai” valdybos narys.

Laisvalaikiu Algis mėgsta skaityti 
ir skraidyti. “Aviacija yra mėgsta
miausias mano užsiėmimas. Turiu la
kūno leidimą su nakties skraidymo 
privilegijomis”. Taip pat mėgsta 
miškuose stovyklauti, ledo ritulį. Ža
da tobulintis aviacijos srityje. Mėgs
tamiausias Algio posakis: “Sunkūs 
dalykai daromi tuojau pat, jei ne — 
užtrunka truputį ilgiau”.

PAULIUS KURAS, 21 m. amžiaus, 
gimęs VVinnipege, Kanadoje. Pra
džios mokyklas lankė Manitobos pro
vincijoje, į Ontario persikėlė būda
mas gimnazisto amžiaus. Apsigyveno 
Windsore, įsijungė į Detroito lietu
vių veiklą. Buvo Detroito moksleivių 
kuopos pirmininku ir jaunučių ko
misijos nariu Moksleivių Ateitinin
kų centro valdyboje, šiuo metu Pau
lius studijuoja biochemiją Guelph 
universitete. Jis įsteigė su draugais 
lietuvių studentų klubą ir jam pir
mininkauja. Vasaras praleidžia vado
vaudamas ateitininkų stovykloms 
Dainavoje, VVasagoje ir Baltijoje 
prie Montrealio. Laisvalaikiu užsi
ima tenisu, tinkliniu, drama. Šoko 
tautinius šokius Detroito ansambly
je ^šilainėje”. Paulius išrinktas 
Windsore į Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungos tarybą. Dalyvavo ant
rajame pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese. Paulius rašo: “Iki pasima
tymo kongrese! Gal ir tenai bus “ku
gelio balius”!

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

Lietuvių kalba, literatūra ir 
istorija — tai svarbiausieji mū
sų kultūriniai turtai. Bet tokių 
turtų negalima saugiame archy
ve užrakinti ir išimti tiktai per 
tautines šventes pasigrožėti. 
Reikia nuolat gilinti savo žinias 
šitose srityse, kad, gerai susi
pažinę su jau atliktais darbais, 
galėtume savo kūrybiniu įnašu 
tęsti lietuviškos kultūros raidą.

Ypatingai gera proga tokiam 
tikslui siekti kaip tik pasitaikė 
praėjusią vasarą: Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos rengia
mi lituanistiniai kursai rugpjū
čio 10 - 22 d. d. Loyola of the 
Lakes rekolekcijų namų patal
pose prie Akron, Ohio. Kursuo
se galima buvo gauti Kent State 
universiteto užskaitas (credit). 
Tai tvarkė dr. J. Cadzow, lietu
vių kilmės istorikas, labai susi
rūpinęs lituanistinės medžiagos 
rinkimu bei išlaikymu.

PIRMOJI SAVAITĖ
Dr. Cadzow taip pat geriau

siai išreiškė kursų tikslą, juos 
pavadinęs universiteto kursų są
raše “Lithuanian Civilization 
Workshop”. Tikrai čia buvo in
tensyviai pasinerta į grynai lie
tuvišką aplinką (kursantai kal
bėjo tik lietuviškai) ir j lietu
viškos kultūros laimėjimus. Vi
si lankėme penkias ar net šešias 
paskaitas j dieną, o vakare ruo
šėme pamokas ir skaitėme dis
kusinę literatūrą.

Darbo diena prasidėdavo tuoj 
po pusryčių dr. Gražy tės-Mazi- 
liauskienės (iš Montrealio) ana
lize modernių lietuviškų roma
nų. Tai labai apleista sritis, nes 
proza nėra stipriausia mūsų li
teratūros šaka, ir mažai kas 
(ypač iš jaunimo) dažniau pa
skaito lietuvišką romaną. Dr. 
Maziliauskienės didžiausias lai
mėjimas buvo sugebėjimas taip 
įdomiai dėstyti, kad mums vi
siems kilo noras tuos romanus 
skaityti bei juos suprasti.

Bet norint suprasti literatūrą, 
reikia pirma gerai suprasti kal
bą. Jos mus mokė kunigas J. 
Vaišnys, SJ, (“Laiškai Lietu
viams” redaktorius). Nors atva
žiuodami visi įsivaizdavome, 
kad gerai kalbėjome bei rašė
me, ta iliuzija sugriuvo pirmą 
diktantą parašius’, Begalės klai
dų, ir tai tokių, kurių nė mūsų 
tėvai nepastebėtų! Nedaug kas 
žino, jog rašoma “numačiau” 
(ateitį) ne “pramačiau”, “netru
kus”, o ne “neužilgo”, “iš tikrų
jų” ne “tikrumoje”, “prileis- 
kim” ne “daleiskim” ir t.t. Gal 
per tą vieną savaitę, kurioje 
man teteko kursus lankyti, ne
daug mano kalba pasitaisė, ta
čiau pastebėjau, kiek daug dar 
liko išmokti.

Kalbą taip pat nagrinėjo kal
bininkas prof. Antanas Klimas 
(University of Rochester), dėsty
damas linksnių mokslą ir kir
čiavimą. Linksnių taisyklės 
man atrodė taip sunkios, kad 
kirčiavimo pabūgau ir to kurso 
nelankiau. Bet supratau iš kitų 
aimanavimo, kad tai buvo pats 
sunkiausias mokslas. Prof. Kli
mas turėjo taisyti ne tik moki
nių, bet ir visų profesorių kir
čiavimą — kiekvienas vis kitaip 
ištardavo tuos pačius žodžius. 
Lietuvių kalba turtinga, bet 
sunki!

Tauta gyva ne vien tik savo 
kalba, bet ir istorija. Prof. Be
nediktas Mačiuika (University 
of Connecticut) gyvai ir įdomiai 
aiškino Lietuvos pokarinę isto
riją. Nepaprastai sunku gauti 
patikimų žinių apie šitą laiko
tarpį, nes šioje pusėje Atlanto 
sunku susekti įvykius, o sovie
tiniai šaltiniai nepatikimi. Ta
čiau prof. Mačiuika mus drąsiai 
vedė per sunkiai suprantamos 
ekonomijos bei painios politi
kos pelkes.

Kur kas daugiau apčiuopiamą 
istoriją dėstė dr Jonas Puzinas, 
jau iš nepriklausomybės laikų 
žymus Lietuvos archeologas. Jo 
paskaitos nagrinėjo materiali-

Lituanistiniuose kursuose susidarė 
studentų būrelis, pasivadinęs MKL 
— mes kalbame lietuviškai

nę baltų kultūrą nuo pirmo jų 
susiformavimo iki istorinių lai
kų. Taip pat buvo aiškinama, iš 
kur baltai ir jų kalba yra kilę, 
šios paskaitos man buvo labai 
įdomios, nes tai liečia titano pa
čios studijas. Bet įdomiausia vi
siems buvo dr. Puzino paskaita 
apie vardų bei pavardžių kilmę, 
kuri įrodė, kad dažnai pavardės 
kilusios iš gana negražių pra
vardžiavimų.

Aplamai, visi lituanistiniai 
kursai buvo ir įdomūs, ir nau
dingi. Jeigu Jaunimo Sąjunga 
taip puikiai juos rengs kiekvie
ną vasarą, lietuviškos kultūros 
ugdymas išeivijoje bus užtikrin- 
^as' Rasa Mažeikaitė

ANTROJI SAVAITĖ
Pirmajai stovyklos savaitei 

artėjant prie galo, visi buvome 
susidraugavę ir vienas prie kito 
pripratę. Tad, kai atėjo savait
galis ir reikėjo dviem dienom 
palikti jėzuitų patalpas ir va
žiuoti į Kent State universite
tą, išvykome kaip vieningas, su
sigyvenęs būrelis. Kelionė buvo 
neilga, bet nuotykių netrūko. 
Turbūt visi atsiminsime tą mū
sų kolegą, kuris atrėmė savo gi
tarą į automobilio ratą ir pa
miršo ją išvažiuojant atitrauk
ti... Gitaros likimas buvo liūd
nas, o mes likome be muzikos.

Įdomus savaitgalis
Nors universitete turėjome 

keletą paskaitų, bet nauja ap
linka ir įdomi programa malo
niai paįvairino įprastą darbo
tvarkę. Kaikurie gailėjomės ne- 
atsivežę vilnonių drabužių. Nors 
saulė kaitino, bet bendrabučio 
vėsintuvai taip gerai veikė, jog 
reikėjo saugotis, kad nesusting
tų pirštų galai.

Penktadienį sutikom prof. J. 
Cadzow, kuris dėsto istoriją 
Kent State universitete. Prof. 
Cadzow labai domisi lietuviš
kais reikalais. Jo pastangomis 
universiteto bibliotekoje yra su
darytas nepaprastai didelis lie
tuviškų knygų, žurnalų ir laik
raščių rinkinys. Buvo nuosta
bu pamatyti net ir praėjusio 
šimtmečio lietuviškos spaudos. 
Dr. Cadzow dėka dabar bus ga
lima gauti specialų pažymėjimą 
iš Kent State už lituanistines 
studijas.

šeštadienį atvažiavo iš Kleve- 
lando p. p. Sagiai, “Grandinė
lės” vadovai, kurie šią vasarą 
buvo Lietuvoje ir parsivežė dau
gybę skaidrių iš neseniai įvy
kusios dainų ir šokių šventės. 
Visus sužavėjo spalvingi chorų 
ir šokių grupių vaizdai. Jie įti
kino, kad ta šventė buvo lyg 
ir masinė tautinė “demonstra
cija”, kurioje dalyvavo beveik 
visa Lietuva.

Tam vakarui dr. Cadzow buvo 
parūpinęs bilietus norintiems 
važiuoti į Blossom Music Cen
ter pasiklausyti Gershwino su
kurtos operos “Porgy and 
Bess”. Koncertas vyko lauke, 
dideliame parke. Susėdom ant 
kalnelio, stebėjom žvaigždes, 
gaivinomės vėsiu vasaros vaka

Ko, duos jaunimo kongresas?
Dažnai girdime pasisakymus, 

kad jaunimo kongresai nieko 
konkretaus neduoda lietuviškai 
jaunimo veiklai, kad visas veiki
mas yra grynai organizacinė 
ruoša kongresams, bet po to ma
žai naudos, nes su kongresu vis
kas baigiasi. Kaikurie taip pat 
kelia klausimus dėl tokių dide
lių išlaidų vienkartiniam daly
kui, kuris iš esmės yra pramogi
nis ir turistinis reikalas, organi
zuojamas lietuvybės išlaikymo 
vardu. Ar nebūtų vertingiau pi
nigus išleisti eilinei jaunimo 
veiklai kiekviename krašte? Pa
vyzdžiui stovykloms paruošti ge
rus vadovus, mokėti jiems geras 
algas, pasikeičiant siųsti juos į 
kitus kraštus, kviesti jaunuo
lius pusei metų padirbėti ir iš
mokti ko nors konkretaus iš ei
linės veiklos.

* * *
Kritikos bei pasiūlymų yra 

daug, bet dažniausiai ji eina iš 
asmenų, kurie nėra aktyviai įsi
vėlę į kongreso ruošos darbus. 
Atrodo, kol pats dirbi kuriam 
nors reikalui, jis yra svarbus ne 
tiktai tau, bet ir VISIEMS! Atsi
traukus nuo įtempto darbo, kaž
kaip mažai lieka noro paremti 
tuos, kurie tą darbą tęsia toliau 
ir jieško jam paramos. Dažnai 
taip atsitinka kaip tik dėlto, kad 
atsitraukus nuo aktyvaus įsijun
gimo, dalykas praranda šiek 
tiek savo dinamikos: jau nebe- 
esi reikalingas esminiams klau
simams spręsti, nesikreipiama į 

ro oru ir klausėmės geros mu
zikos. Parvažiavome pavargę, 
bet patenkinti.

Sekmadienį prof. Cadzow pa
sikvietė visus j savo ūkį. Ten 
mus sutiko vaišinga jo žmona, 
keturi maži vaikai, lietuviškai 
pavadinti šunys ir žąsys. Kun. J. 
Vaišnys atlaikė Mišias lauke po 
obelimi, o paskiau turėjome 
progos iškylauti, pailsėti ir šiaip 
sau pabendrauti grynoje kaimo 
aplinkoje. Buvo gaila palikti 
sodą, bet jau tą vakarą turėjo
me grįžti į jėzuitų namus.

Nauji dėstytojai
Pirmadienį vėl prasidėjo pir

mosios savaitės darbotvarkė, 
nors stovyklautojų tarpe buvo 
pora pakeitimų. Prof. L Mazi- 
liauskienei baigus paskaitas, li
teratūros dėstymą perėmė prof. 
B Vaškelis ir prof. R. Šilbajo
ris. Atvažiavo iš mokytojų sto
vyklos Dainavoje St. Barzdukas, 
kuris dėstė linksnių mokslą. 
Studentai buvo tie patys, bet 
viena kanadietė grįžo namo, o 
jos vieton atvyko dvi naujos 
amerikietės. Nors antrą savai
tę reikėjo atlikti nemažai rašo
mųjų darbų, bet spėjome pa
ruošti kiekvienam vakarui tam 
tikrą programėlę.

Pirmadienį St. Barzdukas en
tuziastiškai pravedė anekdotų ir 
dainų vakarėlį. Truputį nuste
bome, kad geriausius anekdotus 
papasakojo patys profesoriai. 
Jie, mat, neturėjo ko varžytis. 
Vieninteliai pasilikę du atsto
vai iš Kanados su dideliu pasi
sekimu suvaidinome vaizdelį, iš
keliantį visas stovyklos humo
ristines puses. Taip pat pasi
taikė reta proga išgirsti prof. A. 
Klimo sukurtą epinę “poemą” 
apie stovyklą ir jos dalyvius.

Diskusijos
Antradienį klausėmės dr. J. 

Puzino ir St. Barzduko praneši
mų apie VLIKo ir PLB organi
zacijas bei jų veiklą. Diskusijo
se beveik visi pasisakė prieš iš
eivijos suskilusią politinę veiklą 
ir reikalavo vienybės bei glau
desnio bendravimo tautiniame 
darbe.

Trečiadienį vėl įvyko diskusi
jos, bet jos buvo daug gyvesnės, 
nes lietė jaunimo reikalus, šne
kėjomės apie jaunimo kongre
są, Vilniaus kursus ir kitas jau
nimui aktualias temas. Pagrin

Dalis studentų lituanistiniuose kursuose - stovykloje Akrone rekolekcijų 
namuose su dr. J. Puzinu

tave sugestijų, kaip išvengti 
problemų, kaip pagerinti pro
jektą ir t.t. Taip reikalas pasi
daro nebedegantis, ir žmogus la
bai lengvai atitrūksti. Siūlytis 
kažin kaip nepatogu . .. Taigi, 
dažnai jau nebeturima visų ži
nių, nebejaučiama visos veiklos 
įtampos dinamikos. 

* * *
Siame kongrese, bandant iš

vengti tokių pasitraukimų, ypač 
atstovų eilėse, stengiamasi nau
jų darbo komisijų projektu 
įjungti visus atstovus ir besido
minčius įvairiais jaunimo klau
simais iš anksto. Darbo komis: 
jų projektas turi tikslą įpras
minti dideles finansines išlaidas, 
siekdamas sukonkretinti kon
greso veiklą, iš anksto išdisku
tuojant ir numatant sritis, ku
riose reikės kongreso metu da
ryti sprendimus. Tam reikia tin
kamo pasiruošimo: klausimų iš
nagrinėjimo, jaunimo bei visuo
menės nuomonių žinojimo, ap
svarstymo galimybių tos srities 
projektams įgyvendinti pagal 
krašto ar apylinkės sąlygas. Be 
to, reikia numatyti galimybes 
bendradarbiavimui lietuviško 
jaunimo eilėse kongresui pasi
baigus. Dėlto tikimasi, kad į 
kongresą atvyks atstovai ir da
lyviai, pasiruošę konkrečiom 
diskusijom bei tų tikslų vienin
gam įgyvendinimui grįžus į sa
vo kraštus. Liko tiktai 3 mėne
siai iki kongreso pradžios P. 
Amerikoje. Darbo daug, pradžia 

dinė išvada buvo ta, kad sun
kiausias jaunimo uždavinys yra 
šaltu protu išlaikyti širdyje tau
tinę liepsnelę.

“Egzaminai”
Ketvirtadienio vakarėlis jau 

buvo paskutinis. Tą vakarą stu
dentai parodė įgytas žinias, nes 
buvo žaidžiamas “College Bowl” 
pobūdžio žaidimas. Profesoriai 
teikė klausimus, o studentai, 
pasidalinę į tris grupes, turėjo 
kuo greičiausiai į juos atsakyti. 
Buvo, žinoma, visokių pokštų, 
bet didžiausias jų buvo, kai mo
kytojai ir mokiniai pasikeitė ro
lėmis. Nevisi studentų sugalvo
ti klausimai buvo grynai moks
liški. bet profesoriai nepasida
vė ir gan pajėgiai atsakinėjo. 
Nė vienam netrūko skanaus 
juoko. Kanados atstovai irgi ne
nusileidom: išdalinome kiekvie
nam stovyklautojui “Klevo la
po” premiją už įvairius pasižy
mėjimus.

Po visų linksmumų sekė rim
tesnė valandėlė, kurioje buvo 
svarstoma stovyklos eiga, įvai
rūs siūlymai bei planai ateinan
tiems metams. Tą vakarą ilgai 
sėdėjome ir šnekučiavomės, nes 
penktadienį jau reikėjo ruoštis 
namo.

Sudiev kursams ir 
šeimininkei!

Paskutinį rytą visi pasisten
gėm ateiti į pusryčius. Įteikėm 
dovaną jėzuitų namų vadovui ir 
šeimininkei, kurios žentas, pasi
rodo, yra lieutvis.

Manau, kad visi išvažiavome 
patenkinti. Lituanistiniai kur- 
sai-stovykla suteikė progą ne 
tik pagilinti lituanistikos žinias, 
bet ir susipažinti su nematytais 
veidais, pasidalinti mintimis ir 
atgaivinti retkarčiais šlubuojan
čią lietuvišką dvasią. Visi da
lyviai buvo susipratę, drausmin
gi jaunuoliai, rimtai nusiteikę 
dirbti ir pasiruošę skatinti ki
tus. Profesoriai, pripratę prie 
vietinių augštojo mokslo mo
kyklų ir dėstymo metodų, už
jautė studentus ir draugiškai 
su jais sugyveno. Jų mokymas 
buvo gero, akademinio lygio, o 
diskusijos dažnai nesibaigė kla
sėje, bet tęsėsi net ir prie pietų 
stalo. Tikimasi, kad ir kiti jau
ni lietuviai pradės daugiau do
mėtis lituanistine stovykla ir 
kasmet didins jos dalyvių skai
čių. Kristina Parėštytė 

nelengva, bet tai pradžia, kuri, 
jeigu pasiseks, duos pavyzdį at
einantiems pasaulio lietuvių jau
nimo kongresams.

* * *
Darbo komisijų projekte, pa

ruoštame Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos ryšių centro bei 
talkininkų, išvardinta dešimt 
tokių komisijų, apimančių visas 
pagrindines sritis, kurioms rei
kės kongreso metu rasti konkre
čius atsakymus. Jose nekalbama 
apie neįgyvendinamas rezoliuci
jas, bet keliami labai konkretūs, 
visą jaunimo veiklą liečiantys 
klausimai. Komisijų uždavinys 
yra rasti atsakymus ir paruošti 
įgyvendinamus siūlymus kon
gresui įvairiose srityse. Komisi
jos sudaromos prieš kongresą iš 
atstovų bei dalyvių ir iš j kon
gresą nevykstančių, kurie domi
si kuria nors sritimi. Kiekvieno
je komisijoje dalyvauja bent po 
vieną atstovą iš kiekvieno kraš
to, jeigu ne asmeniškai, tai bent 
raštu pateiktais siūlymais ar pa
geidavimais.

Pirmosios komisijos uždavi
nys: svarstyti tarpvalstybinį pa
sikeitimą informacijomis. Jinai 
sieks atsakyti į klausimus, lie
čiančius jaunimo ryšių palaiky
mą po kongreso. Ar vertėtų 
steigti “Jaunimo Informacijos 
Tarnybą”, kuri rūpintųsi kores
pondencijomis bei straipsniais 
mūsų spaudoje jaunimo reika
lais, ne tiktai vietiniais, bet ir

(Nukelta į 9-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
SOVIETINĖ TAIKA
Vilniuje rugsėjo 19 <1. posėdžia

vo sovietinamos Lietuvos Taikos Gy
nimo Komiteto prezidiumas. Pagrin
dinis dėmesys buvo skirtas Helsin
kyje užsibaigusiai Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencijai, 
komiteto uždaviniams, susietiems su 
sovietinės taikos propagavimu. Pra
nešimą padarė komiteto pirmininko 
pavaduotojas G. Žaliukas. Prezidiu
mo nariai priėmė rezoliuciją, kuri 
pabrėžia minėtosios konferencijos di
džiulę reikšmę, sovietų kompartijos 
ir jos vado L. Brežnevo indėli i tai
kos stiprinimą, tarptautinės įtampos 
mažinimą. Rezoliucija taipgi ragina 
visuomenę Įgyvendinti sovietinę 
kompartijos taikos programą ir “pat
riotiniais” įnašais remti taikos fon
dą. Iš to fondo, matyt, plaukia pini
gėliai Portugalijon ir į kitus kraštus 
komunistų veiklai remti.

VILNIAUS BLAIVYKLA
“Tiesos” korespondentas Bronius 

Čekanauskas rugsėjo 11 d. laidoje 
skaitytojus supažindina su T. Kos
ciuškos gatvėje įsikūriusia Vilniaus 
blaivykla, kuri šiemet jau yra su
silaukusi 8.500 klientų iki reporta
žo datos. Savo apsilankymui B. Če
kanauskas pasirinko eilinės darbo 
dienos vakarą, kai, rodos, nėra jo
kių ypatingų progų padažninti stik
liuko kilnojimą. Blaivyklon atgaben
tus girtuoklius pasitinka felčeris, 
budintis inspektorius, jo padėjėja ir 
pora milicininkų. Išaiškinus tapa
tybę, jie vedami į miegamuosius, 
keturviečius bei šešiaviečius kamba
rius, iš viso turinčius 60 lovų. B. Če
kanauskas 8 v. vakaro jau rado 20 
baltuose pataluose gargaliuojančių 
vyrų, o iki ryto čia buvo apnakvin
ta 40 piliečių — 38 vyrai ir 2 mote
rys. V. Potapovą milicininkai blai
vyklon atvežė tik su vienu batu, 
Vito kailių pramonės susivienijimo 
elektriką N. Žiznekovą — visiškai 
basą. Kaikurie blaivyklos klientai ne
atsiminė net savo pavardės ir ne
įstengė pasirašyti. Nakvynė blai
vykloje kainuoja 15 rublių ir nau
jokui, ir jos nuolatiniam “rėmėjui”. 
Pastarųjų grupei priklauso jau apie 
10 naktų čia praleidęs pensinin
kas N. Jevstignejevas. Daugiausia 
klientų blaivykla susilaukia iš aikš
tės prie geležinkelio stoties, “Sakalo” 
ir “Nemuno” parduotuvių, iš kuro 
aparatūros gamyklos, abiejų Vil
niaus statybos trestų ir paminklų 
restauravimo valdybų. Vakarais to
kie klientai būna labai karingi — 
mėgsta kumščiuotis, keiktis, kaiku
rie netgi ima grasinti esamais bei 
išgalvotais giminaičiais. Rytui iš
aušus, visi jie nepaprastai mandagūs, 
kad blaivykla, ko gero, nepainfor
muotų darboviečių.

MEDŽIOKLĖS SEZONAS
Su rudeniniu medžioklės sezonu 

“Valstiečių Laikraščio” 103 nr. šio 
sporto mėgėjus supažindina Medžio
tojų ir Žvejų Draugijos respubliki
nės tarybos pirm. Marijonas Kiela: 
"Si sezoną sumedžiosime 3.000 brie
džių, 10.000 stirnų ir 9.000 šernų. Še
šiuose rajonuose taip pat bus me
džiojami elniai. Be to, medžiotojai 
planuoja Šiaulių, Akmenės, Joniškio 
ir kitų rajonų giriose sugauti beveik 
200 tauriųjų elnių ir juos perkelti

A+A
inž.

LEONAS
STANKUS
1913 — 1975

kome savo mylimo vyro,
brangaus tėvo žengiančio 62-ruosius metus. Sunki liga pakirto jo 
jėgas, kilnų ir ramų būdą, svajotus siekius. Vėlyvą rugsėjo 13 d. 
vakarą užgeso jo žydrios akys ir savo šeimos artumoje ramiai užmigo 
amžinam poilsiui.

Skaudu, kad neteko jam sulaukti ilgesnių ir lengvesnių dienų, 
kuriose būtų galėjęs perduoti savo rūpesčius bei naštą jaunesniems 
užvadams, paruoštiems savosios meilės, pasiaukojimo ir ištvermės. 
Sunku užmiršti, nutylėti jo užtarnautus augštus įvertinimus profesi
joje, kuriuos jis pasiekė lietuvišku prakaitu, valia bei ryžtu. Jis 
troško padėti tautos laisvinimui ir ateities gerovei. Jis buvo kuklus 
asmuo, bet ir ligoje išliko pilnas vilties bei idealų. Linkėjo mums 
tęsti ir remti didvyrišką tremties dvasią. Jautė naujus tautos pavojus, 
bet tikėjo į lietuvių vienybę, baltiečių bičiulystę, ekumeninį krikš
čionybės stiprumą, jaunimo herojiškumą, o svarbiausia — į meilę ir 
dėkingumą Visagaliui, pagalbą silpnesniems bei vargstantiems.

Negaila krintančių rudens lapų, bet sunku būnant toli nuo my
limo Tavo kapo. Ontario smėlis, uždengęs Tavo pavargusius pečius, 
tegu atstovauja Šiaulėnų kalnelius, ežero vėjas — mielas Šušvės pa
krantes, o pamiltieji Toronto miesto šešėliai — mylimąją Tėvynę!

Nuliūdę — žmona, sūnūs ir dukrelė

PADĖKA
Liūdesio bei skausmo valandose susilaukėm pagalbos ir užuojau

tos iš giminių, artimųjų, draugų, nuoširdžių torontiečių. Atskubėjote 
iš arti ir toli, palikę savus darbus, kad pareikštumėte Velioniui pas
kutinę pagarbą, patarnavimą, prisiminimą.

Dėkojame: gerbiamiems dvasiškiams už gedulingas apeigas, šv. 
Mišias, maldas, palydėjimą į amžino poilsio vietą, suraminimo žo
džius; sol. V. Verikaičiui už gražų giedojimą, dr. J. Kaškeliui už atsi
sveikinimo žodžius kapinėse ir visiems už šv. Mišių aukas, gėles bei 
raštu, telefonu ar kitaip pareikštas užuojautas.

Nuoširdus ačiū giminėms už pasitikimą aerodrome, priglaudimą, 
raminimą, pasidalinimą skausmu ir viltimis, už paruoštus pusryčius 
salėje po laidotuvių, geraširdėms ponioms šeimininkėms už gražų jų 
paruošimą ir nuoširdų pavaišinimą.

Visiems reiškiame krikščionišką su lietuviška meile padėką.
Nuliūdusi šeima 

1975 m. rugsėjo 25 d.
Durham, N. Carolina, JAV.

i tuos medžioklės plotus, kur jie 
dar nesiveisia ...” Tradicinėmis yra 
tapusios Pabaltijo medžioklės trofė
jų parodos. M. Kiela pataria medžio
tojams nešaudyti į briedžius, kurių 
ragai turi po dešimt ar daugiau at
šakų, bet palikti juos gyvus dar ke
letą metų, kad tada už jų ragus bū
tų galima laimėti parodų prizus. 
Briedžių neleidžiama medžioti tuose 
miškuose, kur jų tūkstantyje hekta
rų yra mažiau kaip du. Stirnos ne- 
medžiojamos, kai jų tokiame plote 
mažiau kaip 15, taurieji elniai — 
kai jų mažiau kaip 10. Į briedžius ir 
elnius šaudyti leidžiama tik kulko
mis. Sunkiai sužeistą ir pabėgusį žvė
rį turi surasti ir nušauti medžioklės 
vadovas. Kol toks žvėris nėra pri
baigtas, medžioti kitus draudžiama. 
Valstybinės briedienos ir stirnienos 
paruošos turi būti įvykdytos iki lap
kričio 10 d., šernienos — iki gruo-
džio 31 d. M. Kiela nepaaiškina, 
kiek tos mėsos gali pasilikti medžio
tojai ir kiek jos turi pristatyti su
pirkimo punktams. Ančių šį sezo
ną bus leista sumedžioti 21.000.

DEGALINĖS IR DEGALAI
Pranešimą tokia antrašte “Tiesos” 

163 nr. paskelbė sovietinės žurnalis
tų sąjungos presautoklubo Lietuvos 
skyriaus pirm. Algimantas Semaška. 
Pagrindinis dėmesys jame skiriamas 
degalinėmis vadinamiems benzino 
pardavimo punktams, kurie JAV ir 
Kanadoje paprastai yra susieti su 
automobilių remonto garažais. Nors 
pernai automobilių vairuotojams 
parduota keturis kartus daugiau 
benzino nei 1970 m., visoje Lietu
voje yra tik 54 degalinės, priklau
sančios vyr. materialinio techninio 
tiekimo naftos gaminių valdybai. 
Prie tų degalinių kartais tenka lauk
ti 20-30 minučių, o kartais net ir 
visą valandą. Benzino kolonėlės daž
niausiai išrikiuotos vienoje linijoje, 
tad dalį jų užstoja ilgesni sunkve
žimiai. Beveik visur benziną turi įsi
pilti pats vairuotojas, pasirūpinti te
palais, neįpiltais į standartines dėžu
tes, plačiai pasklidusias Vakaruos. A. 
Semaška džiaugiasi dviejų Kauno ir 
Vilniaus degalinių naujove: “čia in
dividualių mašinų vairuotojai prisi
pila benzino, neišlipdami iš mašinos. 
Už nedidelį papildomą mokestį tai 
padaro degalinės darbuotojai. Jie 
gali pripilti ir tepalo į variklį, pa
tikrinti elektrolito lygį akumuliato
riuje, oro spaudimą padangose ...” 
Taigi, tik dviejose degalinėse visoje 
Lietuvoje vairuotojus bandoma ap
tarnauti Vakarų pasaulyje įprastu 
metodu, bet už šią paslaugą imamas 
papildomas atlyginimas. A. Semaška 
nusiskundžia, kad prie degalinių 
dažniausiai nėra prausyklų arba jos 
neveikia. Nėra net ir nedidelių kavi
nių, kuriose vairuotojas galėtų už
kąsti, atsigaivinti, pailsėti. Kaikurios 
degalinės jau pradeda pardavinėti 
automobilių lemputes, filtrus, venti
liatorių dirželius, tačiau jų pakeiti
mu turi pasirūpinti patys vairuoto
jai. Atrodo, dar daug vandens Ne
munu turės nutekėti, kol Lietuva 
susilauks vakariečiams būdingų de
galinių su valgyklomis, prausyklo
mis, beveik visus automobilio gedi
mus pataisančiais garažais ir juose 
budinčiais kvalifikuotais mechani
kais. V. Kst.

Dabartinė KLB Montrealio apylinkės valdyba su svečiu dr. K. Valiūnu, VLIKo pirmininku. Iš kairės: vicepirm. 
dr. O. Jaugelienė, dr. K. J. Valiūnas, ryšininke su kitom tautybėm S. Piečaitienė, pirm. J. Šiaučiulis; antroje eilė
je: ižd. J. Adamonis, atstovė prie Folk Arts organizacijos Ir. Lukoševičienė, Tautos Fondo atstovas Ig. Petraus
kas, parengimų vadovas V. Sušinskas, narė jaunimo reikalams R. Lukoševičiūtė, narys informacijai P. Klezas, 
sekr. A. Mylė. Trūksta nario inž. V. Pakalniškio ir narės šalpos reikalams M. Kasperavičienės
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VIŲ DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
šventės visas iškilmes bilietus jau 
galima nusipirkti iš anksto. Dabar 
juos įsigijus, nereikės stovėti eilė
se. grūstis, laukti ir varginti savo 
atsivestų artimųjų. Bilietus pardavi
nėja O. Stasiulis sekmadieniais po 
pamaldų par. salėje. Jų kainos: j jau
nimo vakarą, penktadienį, Jaunimo 
Centre — $3.50, į susipažinimo va
karą, šeštad., Armories — $5.00, 
moksleiviui — $2.50, į koncertą, sek
madienį, Forume — $4.00, mokslei
viui — $2.50. Bilietai taip pat yra 
platinami ir kitose didesnėse lietu
vių vietovėse.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ 
lietuviams teiks į Lietuvių Dieną at
vykęs vysk. V. Brizgys. Sutvirtinimo 
apeigas atliks AV šventovėje per 10 
v pamaldas spalio 12, sekmadienį.

A.A. JULIUS PAŠKEVIČIUS, šir
dies priepuolio ištiktas, staigiai mi
rė savo namuose rugsėjo 21 d. Pali
ko žmoną, sūnų ir dvi dukteris, ku
rių viena yra ištekėjusi už Vyt. Be- 
niušio. Lietuvoje gyvena viena se
suo. Velionis buvo 53 m. amžiaus, 
dirbo Stelco įmonėj, kurioj jau buvo 
ištarnavęs 25 metus. Per AV šven
tovę, dalyvaujant gausiam būriui tau
tiečių, palaidotas Missisauga Šv. Jo
no liet, kapinėse.

ALB. A. PILIPAVIČIAI, grįžda
mi iš okup. Lietuvos, užsuko į Ha
miltoną. Jie lanko savo senus drau
gus bei pažįstamus ir žada čia su
laukti dainų ir taut, šokių šventės. 
Jiedu gyvena Miami, Floridoje. K.M.

SUPAŽINDINIMAS SU ABITU
RIENTAIS įvyks lapkričio 8 d. Jau
nimo Centre metiniame Šalpos Fon
do parengime. Visi mokiniai, baigę 
12 gimnazijos klasę, prašomi regist
ruotis pas KLB šalpos Fondo Ha
miltono skyriaus pirm. J. Pleinį tel. 
549-5372. Kiekvienam abiturientui 
bus įteikta po knygą, šalpos Fondo 
komitetas kviečia visus hamiltonie- 
čius ir apylinkių lietuvius gausiai da
lyvauti šiame parengime. Meninę 
programą atliks AV parapijos cho
ras, vad. A. Paulionio. Be to, bus 
daiktinė^ loterija, kurią organizuoja 
vicepirm. Br. Grajauskas. Turį lote
rijai laimikių prašomi skambinti or
ganizatoriui telefonu 544-4829.

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyrius spalio mėnesį paskelbė šal
pos mėnesiu. Visi hamiltoniečiai bus 
aplankyti šalpos darbuotojų. Kiek
vienas lietuvis yra prašomas neatsi
sakyti paaukoti šalpos reikalams. 
Taip pat ŠF renka dėvėtus drabu
žius. Jų turintieji prašomi atvežti į 
84 Balsam Avė. S.

“AIDAS” išleido antrą laidą pir
mosios plokštelės “Baltos gėlės”, nes 
pirmoji laida jau buvo išsibaigusi. 
Norį įsigyti “Aido” plokšteles “Bal
tos gėlės” ir “Keliaujame su daina” 
prašomi rašyti: “Aidas”, 84 Balsam 
Avė. S., L8M 3B3, Hamilton, Ont. 
Plokštelės kaina su persiuntimo išlai
dom $6.75.

CHORAS “AIDAS”, vad. sol. V. 
Verikaičio, dalyvauja spalio 12 d.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas 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 

dainų ir tautinių šokių šventėje; spa
lio 18 d. koncertuoja, kviečiamas šeš
tadieninės mokyklos tėvų komiteto, 
Klevelande; spalio 26 d. duos kon
certą kartu su solistu V. Verikai- 
čiu Hamiltono latviams; lapkričio 29 
d., kviečiamas Religinės Šalpos, kon
certuos Čikagoje, Marijos gimnazi
jos auditorijoje. J. P.

VYSK. M. VALANČIAUS litua
nistinėje mokykloje spalio 11 d. pa
mokų nebus dėl rengiamos Lietuvių 
Dienos. Visi kviečiami joje daly
vauti.

SCOTT PARK GIMNAZIJOS pa
talpose rugsėjo 29 d. prasidėjo pra
diniai lietuvių kalbos kursai. Pamo
kos vyksta pirmadieniais 7.30 v.v. 
Norintieji lankyti šiuos kursus dar 
gali užsiregistruoti ten pat.

J. Mikšys, mokyklos vedėjas
I

St. Catharines, Ont.
KLB ST. CATHARINES APYLIN

KĖS VALDYBA šaukia visuotinį me
tinį susirinkimą š.m. spalio 19, sek
madienį, 11 v.r., tuoj po pamaldų, 
Tėvų pranciškonų salėje, 75 Rolls 
Ave., St. Catharines, Ont. Bus ren
kama nauja valdyba ir svarstomi ki
ti einamieji reikalai. Kviečiami da
lyvauti visi apylinkės lietuviai. V-ba

TAUTOS ŠVENTĖS minėjimas 
pradėtas pamaldomis, dalyvaujant 
penkiom vėliavom. Kun. Juvenalis 
Liauba, OFM, pasakė reikšmingą pa
mokslą, pabrėždamas, kad Sov. Są
junga niekad negali laimėti kovos 
prieš tikėjimą, nes tokios kovos dar 
niekas žmonijos istorijoje nėra lai
mėjęs. Jos pralaimėjimsa yra tikras, 
o tuo yra tikra ir Lietuvos laisvės 
diena. Gerai paruoštoje paskaitoje 
bufalietis Romas Masilionis nušvietė, 
kas yra tauta ir kas ją daro nesu
naikinamą. Meninę programą atliko 
jaunimas, paruoštas Daivos Šetikai- 
tės. Solo padainavo šių metų “Miss 
Lithuanian Community” Ramona 
Braunell. Visi programos dalyviai 
gavo gėlių.

Tiek minėjime, tiek pamaldose da
lyvavo visi bendruomenės nariai, ku
rie tik galėjo dalyvauti. Į pamaldas 
atsilankė ir trys Trinidado gyvento
jai, atvykę į vynuogių festivalį. Vie
na gydytojo žmona sveikinosi su lie
tuviais, sakydama gražiai lietuviškai 
“laba diena”. Trinidadiečiai jau ge
rai žino Lietuvą ir lietuvius iš jų 
šalyje apsilankiusios praėjusių metų 
vynuogių festivalio karalaitės Viltės 
Zubrickaitės bei jos tėvų ir giminių. 
Tada, vasario mėnesį, salos guberna
toriaus Sir Ellis rezidencijoje, daly
vaujant daugybei krašto įžymybių, 
buvo oficialiai pakeltos taurės už 
Lietuvos nepriklausomybę. To ilgai 
neužmiršta tos salos gyventojai, ne
užmirš ir lietuviai. Kun. Juvenalis 
Liauba nuoširdžiai pasveikino juos 
nuo altoriaus. Kor.

• Yra šeinių be lietuviško laik
raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. Žiburių” administracijai— 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas 8%
term, depozitus 1 m. 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas- 12% 
nckiln. turto posk. 1 1 %

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

London, Ontario
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

tėvų susirinkimas įvyko rugsėjo 28 
d. Pirmininkavo St. Keras. Po vedė
jo ir kitų pranešimų buvo nutarta 
padidinti mokyklos mokestį už 
mokslą iš $20 į $25 už vieną mokinį, 
iš $30 į $35 už du ir nuo $40 į $45 
už daugiau nei 2. Tvarkdario atlygi
nimas pakeltas iš $5 į $7.50 už šešta
dienį. Buvo priminti aprangos bei 
drausmės nuostatai ir skatinimas tė
vams neapleisti savo pareigų bei 
priežiūros, susijusios su mokyklos 
dalyvavimu XXI Kanados Lietuvių 
Dienoje Hamiltone. Nutarta priimti 
Folk Arts Council kvietimą mokyk
lai dalyvauti jo rengiamame “Holi
day Festival” lapkričio 23 d. Daly
vaujantiems pageidaujant, pirm. S. 
Keras ir kiti tėvų komiteto nariai 
(P. Tumosas, I. Dragūnevičienė, A. 
Pocienė ir E. Petrauskas) pasiliko 
komitete šių mokslo metų laikotar
piui su teise kooptuoti dai- vieną 
narį. Į dainų ir šokių šventę Hamil
tone bus vykstama mokyklos lėšo
mis apmokėtu autobusu spalio 12, 
sekmadienį, 10 v.r., iš Šiluvos Mari
jos šventovės aikštės. Londonan su
grįžtama nevėliau 10 v. vakaro. Pa
geidaujama tėvų palyda jų vaikams, 
dalyvaujantiems šventėje.

SMUIKININKAI MAZURKEVI- 
ČIAI, kurie yra pakviesti dėstyto
jais Vak. Ontario universiteto muzi
kos mokykloje, rugsėjo 26 d. atliko 
koncerto programą su žymiuoju če- 
listu Tsuyoshi Tsutsumi, violinistu 
Aldrich Talbon kolegijos salėje ir 
susilaukė išskirtino, nepaprastai ge
ro įvertinimo. “The London Free 
Press” išspausdino platų straipsnį 
apie Daną Pomerancaitę - Mazurkevi- 
čienę prieš koncertą antrašte “So
viet loss — London gain”. K.

Whitby, Ontario
DIANA VIDA DUNDZYTĖ, šie

met pradėjusi žurnalistikos studijas 
Otavos universitete, gavo Chryslerio 
automobilių gamyklos $1.200 stipen
diją. Ji yra Whitby gyvenančių Juo
zo ir Bronės Dundzių dukra, lankiu-- 
si ir baigusi Maironio šeštadieninę 
mokyklą Toronte. Whitbyje su pagy
rimu baigė vietinę gimnaziją. Chrys
lerio bendrovė stipendijas skiria sa
vo tarnautojų rinktiniams vaikams, 
pasižymėjusiems gabumais moksle. 
Bendrovės tarnautoja yra Bronė 
Dundzienė. Diana gražiai kalba lie
tuviškai, skaito lietuviškas knygas, 
džiaugiasi tėvų pasišventimo dėka iš
mokta lietuvių kalba, kuri jai bus 
naudinga pasirinktoje žurnalistės 
profesijoje. R.

SESUO IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ (kai
rėje) su sesele Terese prieš išvyks
tant į P. Ameriką. Sesuo Igne P. 
Amerikoje talkina vietiniam jauni
mui kongreso ruošoje

Nuotr. M. Saulaitytės

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

J. A. Valstybės
LIETUVIŲ KATALIKŲ BEND

RUOMENĖS valdyba, išrinkta pra
ėjusią vasarą Romoje, rugsėjo 13 d. 
Čikagoje pasiskristė pareigomis. Ją 
sudaro: titulinis pirm. vysk. Vincen
tas Brizgys, vykdomasis pirm. Pra
nas Povilaitis, vicepirm. prel. Juozas 
Tadarauskas, vicepirm. organizaci
niams ryšiams Kazimieras Kleiva, 
vicepirm. planavimui dr. Vytautas 
Vygantas, vicepirm. jaunimo reika
lams Linas Sidrys, sekr. Aldona Zails- 
kaitė ir ižd. dr. Juozas Jerome. Pla
navimo komisijos nariai — kun. dr. 
Vytautas Bagdanavičius, Agnė Kizie- 
nė, dr. Juozas Sungaila.

VISAS RUGSĖJO MĖNUO Bosto
ne vykusiame JAV 200 metų sukak
ties minėjime buvo paskirtas baltie- 
čiains. Rugsėjo 14 d. Fenway parke 
buvo surengta bendra baltiečių mu
gė su jų tautiniais patiekalais ir tau
todailės paroda. Lietuvai atstovavo 
audiniai, paveikslai, medžio droži
niai, sidabro ir gintaro dirbiniai. Po 
atviru dangum atliekamoj progra
moj dalyvavo smuikininkas L Va- 
syliūnas, pagrojęs J. Gaidelio “In
trodukciją ir šokį”, A. Račiūno “Dai
na variacijų formoje”, G. Kupčins
kaitės vadovaujamas etnografinis 
liaudies dainų mėgėjų ansamblis, O. 
Ivaškienės paruošti mažieji šokėjai. 
Platesnio masto baltiečių koncertas 
tą vakarą įvyko anglų gimnazijos au
ditorijoje. Lietuviškąją dalį atliko O. 
Ivaškienės šokėjai, kompoz. J. Gai
delio vadovaujamas Brocktono Šv. 
Kazimiero parapijos choras, solistai 
D. Mongirdaitė - Richardson, B. Povi- 
lavičius su akompaniatoriais S. Cibu 
ir kompoz. J. Kačinsku. Pranešėja 
buvo J. Aukštikalnienė. Latviai savo 
programą pradėjo tautinių drabu
žių bei šokių demonstravimu ir už
baigė “Tėvijas” grupės, dvigubo 
kvarteto, dainomis. Estai inscenizavo 
vestuves su piršliu ir liaudies šo
kiais, dainų ir šokių linksmavakarį, 
papildytą solistės ,E. K. Jurimos at
liktomis liaudies dainomis.

LIETUVIŲ PENSININKŲ BŪRYS 
kasmet didėja Hot Springs, Ark., 
vietovėje. Vietinė LB apylinkė, va
dovaujama P. Balčiūno, čia neseniai 
paminėjo penkerių metų veiklos su
kaktį. Jos rėmuose veikliai reiškiasi 
ir moterys su vadove L. Gudeliene, 
turinčios savo seklyčią. T. Dambraus
kas vadovauja lietuvių radijo klu
bui, J. Bagdonavičius — LASo sky
riui. Savo šventėje LB skyrius pa
gerbė gimnazijos abiturientę R. Ju- 
ciūtę ir muzikos studentą A. Zdanį. 
Jiems įteikta po S. Barzduko knygą 
“Lietuvis savo tautoje, valstybėje ir 
bendruomenėje”.

DR. JONAS PUZINAS, archeolo
gas ir visuomenės veikėjas, giminai
čių, artimų bičiulių ir kultūrininkų 
būryje Čikagoje paminėjo amžiaus 
septyniasdešimtmetį. Šia proga spe
cialų reportažą apie sukaktuvininką 
transliavo “Margutis”.

ČIKAGOJE VIEŠĖJO Argentinos 
Lietuvių Centro pirm. Julius Mičiū- 
das. Jis aplankė lietuvių institucijas, 
painformavo PLB valdybą apie jau
nimo kongreso ruošos darbus Argen
tinos sostinėje Buenos Aires.

JAUNIMO KONGRESO INFOR
MACIJOS TARNYBA persikėlė į 
naujas patalpas. Visais reikalais pra
šoma kreiptis: Romas Sakadolskis, 
805 Houston Ave., Apt. 4, Takoma 
Park, Maryland 20012, USA.

ČIKAGOJE SUDARYTAS KOMI
TETAS stengiasi gauti leidimą muz. 
Aloyzo Jurgučio žmonai Marijai ir 
dukrai Dainai atvykti į JAV. Pas
kutiniame posėdyje paaiškėjo, kad 
M. Jurgutienė po Helsinkio konfe
rencijos ketvirtą prašymą pasiuntė 
pačiam kompartijos vadui L. Brež
nevui. Ligšiolinės jos pastangos bu
vo nesėkmingos, atnešusios tik dar
bo praradimą ir kompartijos, ma
tyt, sąmoningai sudarytas sunkias 
gyvenimo sąlygas. Simo Kudirkos va
dovaujamas komitetas leidimą A. 
Jurgučio šeimai atvykti j JAV sten
giasi iškovoti su įtakingų amerikie
čių parama. Šioje srityje plačią veik
lą yra išvystęs adv. Povilas Žumba- 
kis.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA, 
pradėdama veiklos dvidešimtmetį, 
rengia balių su menine programa 
lapkričio 22 d., 8 v.v., Tautiniuose 
Namuose. Jo pelnas skiriamas naujų 
lietuviškų operų pastatymui sekantį 
pavasarį.
Argentina

KUN. VITAS ŠIMANSKIS, MIC, 
specialiomis pamaldomis Aušros 
Vartų parapijoje Avellanedoje, Bu
enos priemiestyje, paminėjo sidabri
nę kunigystės sukaktį. Sukaktuvinin
kas yra gimęs 1921 m. prie Veive
rių, mokęsis Marijampolės marijonų 
gimnazijoje, j jų naujokyną įsijun
gęs 1939 m. Panevėžyje. Teologijos 
mokslus ėjo Romos marijonų vienuo
lyne ir užbaigė Argentinoje, atvykęs 
1950 m. ankstyvą pavasarį. Kunigo 
šventimus Aušros Vartų šventovėje 
tų pačių metų rugsėjo 3 d. jam su
teikė arkiv. Fr. Aragone. Šioje pa
rapijoje jaunasis kunigas ėjo vikaro 
pareigas iki 1959 m., įsteigė chorą, 
dirbo administratorium spaustuvėje. 
Sekančius devynerius metus pasky
rė šv. Kazimiero lietuvių parapijai 
Rosario miste, o šiuo metu dirba lie
tuvių marijonų namo vadovu Šv. Ka
zimiero vasarvietėje Villa del Diquc. 
Sukakties proga kun. V. Šimanskis 
rugsėjo 23 d. išskrido į Čikagą ap
lankyti savo giminių ir bičiulių.

MIRIAM GRIŠKAITĖ, Jono ir Jo
anos Griškų dukra, Berisso gimnazis

tų poezijos konkurse laimėjo II pre
miją. Savo eilėraštį ji buvo pasira
šiusi lietuvišku slapyvardžiu “Mėly
nas”. Laimėtojus atrinko speciali 
vertintojų komisija, sudaryta iš žy
miųjų šio miesto gyventojų. Konkur
so tema — Berissas.

Australija
“BALTIC NEWS” BIULETENĮ 

leidžia Tasmanijos baltiečiai, įsteigę 
HELLP organizaciją. Pilnas jos pa
vadinimas — Help the Estonian, Lat
vian and Lithuanian Peoples. Biule
tenis, parašytas mašinėle, yra spau
džiamas ofsetu, papildomas Australi
jos laikaščių iškarpomis, liečiančio
mis baltiečius Australijoje ir Balti
jos kraštus. Skyrius “Historical 
Notes” skaitytojus supažindina su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos istori
niais metmenimis.

PIRMĄJĮ LIETUVIŲ AKADEMI
KŲ SUVAŽIAVIMĄ rugpjūčio 29-31 
d.d. Melburne surengė ALB krašto 
valdyba ir švietimo vadovas P. Sun
gaila. Dalyvių susilaukta apie 80 iš 
įvairių Australijos vietovių — Mel
burno Adelaidės, Sydnėjaus, Brisba- 
nės, Pcrtho. Suvažiavimas pradėtas 
susipažinimo vakaru rugpjūčio 29 d. 
Oficialiąją dalį sekančią dieną pra
dėjo ALB krašto valdybos pirm. A. 
Šimkus padėka suvažiavimo organi
zatoriui P. Songailai bei keliomis 
kultūrinėmis mintimis suvažiavu
siems. Akademikus sveikino prof. A. 
Kabaila ir ALB Geelongo apylinkės 
pirm. dr. S. Skapinskas. Savo įspū
džiais iš kelionių po Europą, Kanadą 
ir JAV dalijosi S. Stankūnevičius, 
paliesdamas kultūrinį bendradarbia
vimą su sovietų okupuota tėvyne, Ka
talikų Bendrijos problemas, pasitai
kantį lietuviškų šventovių perleidi
mą svetimtaučiams. P. Sungaila kal
bėjo apie Lietuvių Bendruomenės 
struktūrą, kaikuriuos pakeitimus; 
kalbininkas prof. T. G. Fenell (ang
liškai) — apie lietuvių kalbą ir jos 
reikšmę kalbotyrai. Vakarienės me
tu prabilo du svečiai — senatorius 
McManus ir liberalų kandidatas P. 
Falconer. Jiedu džiaugėsi gražiu lie
tuvių akademikų suvažiavimu bei 
gausiu jaunimo dalyvavimu. Rugpjū
čio 31, sekmadienis, buvo pradėta 
lietuviškomis pamaldomis. Popieti
niame posėdyje apie lietuviškas tra
dicijas, tautinius šokius, dainas, lie
tuvių kalbos išlaikymą išeivijoje pra
šneko V. Australijos universiteto 
elektronikos prof. Z. L. Budrikis. 
Pranešimą “Lietuvybės išlaikymas 
ateinančiose kartose” padarė dr. A. 
Staugaitis, apie knygų spausdinimą 
bei platinimą — dr. V. Donicla. Su 
dabartine Lietuva dalyvius supažin
dino ten ilgesnį laiką viešėjęs G. Ka- 
nvnskas. Priimtos dvi rezoliucijos: 
pirmoji — sušaukti kitą tokį akade
mikų suvažiavimą, antroji — padė
koti opozicijos vadui M. Fraseriui už 
jo pažadą atšaukti Pabaltijo pripaži- 
n’mą Sovietų Sąjungai, kai liberalai 
perims Australijos valdymą. Pirma
jam Australijos lietuvių akademikų 
suvažiavimui pirmininkavo dr. V. 
Doniela, o jį užbaigė ALB švietimo 
vadovas P. Sungaila padėkos žodžiu.
Britanija

TAUTOS ŠVENTĖS minėjime Not- 
tinghame paskaitą skaitė DBL Sąjun
gos skyriaus pirm. K. Bivainis. Due
tų padainavo su kanklininkės E. Vai
norienės palyda N. Vainoriūtė ir A. 
Lisiūtė. Maironio eilėraščių padek
lamavo E. Jurkšaitytė - Herrington. 
Koncerte taipgi dalyvavo solistai C. 
Leadwood ir V. Gasperienė. Jiems 
akompanavo pianistas A. Crooks. 
Koncertas užbaigtas C. Leadwoodo 
ir V. Gaspcrienės lietuviškų dainų 
duetais, E. Vainorienės ir N. Vaino- 
riūtės kanklių muzika. Padėkos žodį 
dalyviams tarė LASo vietinio sky
riaus sekr. L Gintila. Visi dalyviai 
sugiedojo Tautos himną. Minėjime 
dalyvavo Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos Rėmėjų valdybos pirm, 
kun. K. Kuzminskas, atvežęs Čikagos 
lietuvių linkėjimus.

LONDONO LIETUVIŲ NAMUO
SE lankėsi svečias iš N. Gvinėjos — 
inž. Jaunutis Petras Dirkis su žmo
na Kathleen, šioje saloje, š.m. rug
sėjo 15 d. gavusioje nepriklausomy
bę, inž. J. P. Dirkis apie 12 metų 
buvo vandens išteklių direktorium. 
Statybinės inžinerijos studijas jis yra 
baigęs Muenchcno universitete, eko
nominių mokslų — Tasmanijos uni
versitete, sveikatingumo inžinerijos 
magistro laipsnį gavęs Sydnėjaus 
universitete.
Vokietija

VOKIETIJOS LB KRAŠTO VAL
DYBA išleido dokumentinę 20 psl. 
apybraižą “Deutsche in Litauen — 
nach 1945 — Dokumentation” (“Vo
kiečiai Lietuvoje po 1945 m.”). Šia
me leidinėlyje yra sutelkti autentiš
ki vokiečių pabėgėlių ir karo belais
vių atsiliepimai apie jiems pokaryje 
lietuvių suteiktą pagalbą. Spėjama, 
kad tokios pagalbos susilaukė apie 
10.000 vokiečių. Jų gilų dėkingu
mą liudija tų dokumentinių praneši
mų antraštės — “Pas miško brolius”, 
“Padėka Lietuvai”, “Lietuviai pasi
gailėjo mūsų”, “Neapykanta ir gero
sios rankos”, “Našlaičiai rado prie
globstį”, “Amžinai mano širdyje”.
Šveicarija

VLADAS GEGECKAS, buvęs ilga
metis Šveicarijos LB pirmininkas, 
atšventė amžiaus septyniasdešimt
metį. Sukaktuvininkas pasižymi dide
liu tolerantiškumu, draugiškumu ir 
paslaugumu. Kaune jis dirbo pašto 
valdyboje, buvo dailiojo čiuožimo in
struktorium. V. Kst.



Mokytojas...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

kurią kairiųjų pažiūrą, panašią 
t sovietų sistemos filosofinę pa
saulėžiūrą. Tačiau, susipažinus 
su faktais, turėtų paaiškėti vi
siem australiečiam — baltie- 
čiam, liberalam, socialistam ir 
kitiem, kad Sov. Sąjunga nėra 
valdoma ‘kairiųjų’. Taip pat 
naivu manyti, kad visi, kurie 
kritikuoja Sov. Sąjungą, yra 
‘dešinieji’.
... Aš manau, kad baltiečiai 

turėtu laikytis pagrindinės te
mos, būtent, jų teisės į nepri
klausomybę ir nesielgti taip, 
kad viešumoje galėtu būti iden
tifikuojami pvz. su JAV užsie
nio arba Pietų Afrikos vidaus 
nolitika vien dėlto, kad tų kraš
tu vyriausybės yra antisovieti- 
nės.” Baltiečių taktika

“Aš manau, kad geriausias 
būdas baltiečiams padėti savo 
tautiečiams Sov. Sąjungoje yra 
pereiti į vidurio poziciją. Ypač 
Australijoje jie turėtų stengtis 
racionaliu būdu pateikti visuo
menei, parlamento nariams ir 
ALP (Australijos liberalų par
tija, Red.) faktus apie Sovietų 
Sąjungos ir Baltijos kraštus. Jei 
baltiečiai, kaip ir daugelis neiš-' 
manelių liberalų tapatins social
demokratiją su komunizmu, 
gali sudaryti įspūdi dar di- 
desniem ignorantam socialde
mokratam, kad tai tiesa. Nė vie
nas komunistas taip nemano 
apie socialdemokratų partijas. 
Pastarosios jam yra nedovano
tini priešai, darbininkų klasės 
išdavikai, ‘socialfašistinės pa
dugnės, besilaikančios išsigimė
lių Kautskio ir Bernšteino lini
jos’.”

Imperinės valstybės
Valstybės bei valdžios pobū

džio mastas, pasak mokytojo 
McGlynn, yra jų laikysena ma
žumu ir mažųjų tautų atžvilgiu. 
Pagal šį mastą, nepriklausomų 
Baltijos valstybių konstitucijos 
bei praktika, ypač Estijos ir 
Latvijos, prilygsta daugumos 
dabarties valstybių konstituci
joms. Mažumų apleidimas arba 
jų priespuada, kitų šalių išnau
dojimas, pastebimas nepriklau
somai nuo ideologijų, yra im
perializmo ženklas. Tuo būdu 
JAV-bės (viduje ir užsieniuose), 
Kinija ir Sov. Sąjunga (viduje ir 
R. Europoje) yra didžiausios da
barties nusikaltėlės — sako Mc
Glynn. Be to, ir vidutinis aust- 
ralietis negali kitų mokyti, kaip 
elgtis su tautinėmis mažumo
mis.

Grėsmė ir komunistam
Baigdamas rašto autorius 

siūlo visiems perskaityti ne tik 
R. Conquesto knygą “The CĮreat 
Terror”, bet ir Aleksandro 
Kaelas leidinį “East and West” 
(Boreas Publishing Co., London 
1947). Pastarajame estų darbie- 
tis esą pateikia faktus apie so
vietinį gyvenimą, su kuriuo tu
rėtų susipažinti ypač Australi
jos komunistai. Ten jie sužinos 
apie baltiečių komunistų liki
mą. “Kiekvienas Baltijos kraš
tų komunistas dabar, net ir 
augščiausią partijos poziciją už
imąs, — sako McGlynn. — gali 
būti deportuotas už priešini
mąsi didėjančiam trijų valsty
bių rusinimui, vykdomam rusų 
imigrantų bei darbo politikos, 
kuri mokslą baigiančius ir mo
kyklas paliekančius baltiečius 
išsklaido dideliuose Eurazijos 
plotuose, kur jų kalbos ir tauti
nė sąmonė yra paskirtos mir
čiai.”

Senatorius Baume išreiškė

Baigminė Susto figūra ketvirtoje laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventėje 1972 m. liepos 2 d. Čikagoje

padėką senato pirmininkui už 
išspausdinimą šio rašto parla
mento leidinyje “Hansard” ir 
pareiškė: kai grįš valdžion libe
ralų partija, duos instrukciją 
Australijos ambasadoriui Mask
voje nelankyti Baltijos valsty
bių; Latvijos garbės konsului 
Australijoje vėl bus suteiktas 
pripažinimas; “tie du efektingi 
veiksmai panaikins de jure pri
pažinimą, kuris buvo įvykdy
tas.”

Informacija apie Lietuvą
Minimasis mokytojo raštas' 

yra gerai informuoto asmens 
samprotavimai. Jame visdėlto 
pasigendame artimesnio Lietu
vos reikalų pažinimo. Kaip ma
tyti iš autoriaus pasisakymų, ži
nias anie Baltijos valstybes ėmė 
jis iš žydų ir estų šaltinių. Aust
ralijos lietuviai turėtų parūpin
ti daugiau autentiškos medžia
gos mokytojui T. McGlynn, ko
vojančiam su labai kairiu Aust

ralijos premjeru Whitlam. Pvz. 
jam, matyt, nėra žinoma lietu
viu kova su naciu valdovais: su
kilimas, pogrindžio veikla, lie
tuviai kaliniai Stutthofe, pasi
priešinimas mobilizacijai, SS 
dalinių organizavimui ir 1.1.

Dėl demokratijos Baltijos 
valstybėse reikėtų australie- 
čiams paaiškinti, kad britų tipo 
demokratijai tuose kraštuose 
dar nebuvo sąlygų, kaip ir viso
je Rytų bei Vidurio Europoje. 
O ir Rusija netapo demokratija. 
Atsimintini Mussolinio žodžiai, 
paliudyti grafo Ciano: “Bolše
vizmas Rusijoje yrą miręs. Jo 
vietoje gimė slaviško tipo fašiz
mas”, Ms.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.
1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Tėviškės Žiburiai • 1975. X. 9. — Nr. 41 (1340) • 5 psl.

LIETUVIAI EVANGELIKAI LAIMĖJO
Smūgio pasekmės

Nelauktas Toronto lietuvių 
evangelikų pralaimėjimas rinki
mų dėl kun. A. Žilinsko kvieti
mo į klebonus ne tik neparbloš- 
kė, dargi paskatino tolimesnei 
religinei bei tautinei kovai.

Lietuviai evangelikai į š.m. 
birželio 25 d. rinkimus ėjo tik 
paviršutiniškai pasiruošę. Jie 
neturėjo balsavimo patirties, 
neužtenkamai pažinojo angliš
kąją parapijos pusę. Pralaimėti 
rinkimai pažadino jų ryžtą ne
prarasti savo šventovės ir dvasi
nio vado. Liepos 3 d. “Tėviškės 
Žiburių” išsamus ir objektyvus 
straipsnis supažindino lietuvių 
visuomenę su rimta ir kritiška 
lietuvių evangelikų būkle To
ronte. Tuojau spontaniška mo
ralinė parama atėjo iš katalikiš
kos lietuvių visuomenės. Toji 
parama padrąsino evangelikus. 
Atsirado naujų narių (arti 70) 
per tris paskutiniuosius mėne
sius, kurie dėl vienų ar kitų 
priežasčių nebuvo į parapiją įsi
rašę. Jiems, kaip ir kitiems, rū
pėjo lietuviškos parapijos tęsti-

svarstomi konstituciniai pakei
timai ir už juos balsuojama, pas
kui finansinė sąmata ir paskuti
niu punktu eisiąs kvietimas ku
nigo.

KUN. ALGIMANTAS ŽILINSKAS, 
buvęs kuri laika evangelikų liutero
nų koordinatoriumi, vėl oficialiai 
pakviestas lietuvių evangelikų kle
bonu Toronte
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Pirmadienį, spalio 6 dienų
Hamiltono miesto burmistras skelbia 
LIETUVIŲ SAVAITĘ

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

7 v.v.: buv. Kanados ir Lietuvos šachmatų 
meisteris P. Vaitonis duoda šachmatų 
simultaną Daugiakultūriame Centre

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

Penktadienį, spalio 10 diena
jaunimo susipažinimo
VAKARAS

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

#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
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'Šeštadienį, spalio 11 dienų:
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; -711 <' 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
Sakių ŠVENTE

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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numas.
Neteisėti rinkimai

Pasirodo, kad birželio 25 d. 
susirinkimas, kuriame buvo bal
suojama ir su įgaliojimais, ne
buvo teisėtas, nes šio krašto 
įstatymai konfesinėse bendruo
menėse neleidžia balsuoti įga
liojimais. Tuo būdu pirmojo bal
savimo rezultatai buvo panai
kinti ir paskelbtas antras susi
rinkimas, kuris įvyko rugsėjo 
28 d. Toronto Lietuvių Namuo
se.

Parapijos taryba
Išganytojo parapija yra dvi

kalbė (vokiečiai yra prisiglaudę 
prie angliškosios pusės). Dvyli
kos narių taryboje yra 6 lietu
viai ir 6 angliškai kalbantieji. 
Pirmininku yra klebonas kun. 
Bindernagel, todėl, pasiskirsčius 
balsams lygiomis, jis turi teisę 
nukreipti sprendimą vienon ar 
kiton pusėn.

Tarybos nariai iki pat rinki- 
' mų buvo smarkiai užimti — tu

rėjo daugelį posėdžių bei darbo 
ryšium su rinkimais. Buvo su
darytas iš lietuvių ir anglų at
skiras komitetas, kuris paruošė 
susirinkimo darbotvarkę ir iš
siuntinėjo parapijiečiams 30 
dienų prieš rinkimus.

Kai angliškoji pusė pajuto, 
kad į lietuvių grupę įsirašo dau
giau narių, pradėjo nerimauti. 
Jie įvairiais būdais per eilę po
sėdžių, pasiremdami legalia 
konstitucija, bandė susirinkimą 
atšaukti. Jų pusę palaikė ir 
augštesnioji vadovybė. Savaitę 
prieš rinkimus, dalyvaujant si
nodo pirmininkui, įvyko posė
dis, kuriame lietuviai turėjo nu
sileisti, nes pajuto, kad priešin
gu atveju susirinkimas būtų at
šauktas. Naujai įstojusiems na
riams buvo leista tik lankyti pa
maldas ir aukoti bendrijai, bet 
ne balsuoti įvykstančiame susi
rinkime. Paskutiniame prieš su
sirinkimą posėdyje (ketvirtadie
nį), dalyvaujant sinodo atstovui, 
buvo vėl mėginama atšaukti su
sirinkimą, nes išsiųsta nariams 
darbotvarkė nesanti pagal kon
stituciją teisėta. Ją reikėtų keis
ti — pirma svarstyti konstituci
nius pakeitimus ir tik pabaigoj 
kvietimą kunigo.

Lietuviškoji tarybos dalis ži
nojo, kad jiems ir jų žmonėms 
rūpi pirmiausia kvietimas kuni
go. Konstitucinių straipsnių 
keitimo svarstymas užsitęstų la
bai ilgai ir tuo išvargintų susi
rinkusius. Todėl ji perspėjo sa
vo narius, kad balsuotų prieš 
darbotvarkės keitimą, jeigu jis 
būtų iškeltas susirinkime.

Susirinkimas
Bendros pamaldos buvo lai

komos abiejų kunigų — Binder- 
nagelio ir A. Žilinsko Išganyto
jo šventovėje prieš susirinkimą. 
Giesmės buvo giedamos trim 
kalbom. Lietuvių kalba giesmės 
skambėjo geriausiai. Šventovė 
buvo pilnutėlė žmonių. Dauge
lis stovėjo lauke.

Iš susirinkusių atsistoja jau
nuolis, prieina prie mikrofono 
ir prašo pirmininkaujantį laiky
tis darbotvarkės, išsiuntinėtos 
nariams. Pirminikaujantis klau
sia jaunuolį, ar jis esąs parapi
jos narys,'ir prašo pasisakyti pa
vardę. Jaunuolis atsako esąs 
Rimvydas Adomavičius *— šios 
parapijos narys. Prie mikrofono 
greit prišoka buv. tarybos pir
mininkas Peterson ir sako, kad 
konstituciniai pakeitimai turi 
būti svarstomi pirmoje eilėje. 
Pirmininkaujantis prašo daryti 
formalų pasiūlymą (motion), ku
rį Peterson padaro ir kažkas iš 
susirinkusių paantrina. Tas taip 
greit įvyko, kad vertėja neturė
jo nei galimybės, nei laiko iš
versti tai lietuvių kalbon. Vėl 
prie mikrofono eina R. A. ir pa
kartotinai prašo, kad pirminin
kaujantis pirmu punktu svarsty
tų kvietimą A. Žilinsko, kaip 
yra įrašyta darbotvarkėje. Pir
mininkaujantis atsako, kad su
sirinkimui padarytas formalus 
pasiūlymas ir kad dabar tegali
ma padaryti tik pataisą (amend
ment). R. A. tai padaro. Vėl iš
eina Peterson ir sako, kad jo 
padarytas formalus pasiūlymas 
yra teisėtas ir kad išsiųstoji na
riams darbotvarkė prieštarau
janti konstitucijai. R. A. klausia 
pagal kokį konstitucijos para
grafą Peterson mano, kad jo pa
taisa (amendment) yra nekonsti- 
tucinė. “Pagal IX paragrafą — 
1, 2 ir 3-čią skyrių” — atsako 
Peterson. Pirmininkaujantis, 
pasitaręs su savo ekspertu, at
sako, kad to paragrafo skyriuo
se apie tai nekalbama, todėl jis 
Petersono argumentacijos nega
lįs priimti. Prašo atsistoti visus, 
kurie remia R. A. pasiūlymą. 
Kaip miško ąžuolai atsistoja lie
tuviai, pritardami laimėtai bal
savimo kovai.

Už kvietimą kunigo A. Žilins
ko balsavo 225 (iš 317) asmenys, 
prieš — 92. Vienas balsas ras
tas tuščias. Už konstitucijos pa
keitimą ’pasisakė 91% balsavu
sių. Biudžetas priimtas ■ atsisto
jimu.

Išvados ir padėkos
Ilgas, atkaklus ir sunkus pa

siruošimas balsavimui tapo ap
vainikuotas pergale. Evangeli
kai užsitikrino lietuvio kunigo 
ir savos parapijos egzistenciją.. 
Pasidžiaugti tenka visų parapi
jiečių vieningumu ir pasiaukoji
mu tam darbui. Didi padėka pri
klauso angliškos parapijos na
riams, kurie savais balsais pa
rėmė kvietimą lietuvio kunigo. 
Padėka parapijos jaunuoliui ir 
konstitucinio balsavimo teisių 
žinovui, kurie taip sklandžiai ir 
vykusiai vedė balsavimo proce
dūros kovą. Padėka baltiečių fe
deracijai ir Toronto lietuvių 
bendruomenės organams, kurie 
laiškais sinodui padėjo evange
likams. Padėka “Tėviškės Žibu
riams” ir visai lietuvių visuome
nei, kuri taip jautriai sekė tą 
kovą ir šiltai ją rėmė.

E 
0
0

a a a a a a

Procedūrinė kova
Susirinkimas vyko didžiojoj 

Lietuvių Namų salėj. Registra
cija ir balsavimo kortelių išda
vimas truko apie valandą. Sino
do pirmininkas pradeda susirin
kimą ir praneša, kad pirma bus

Susirinkimui pirmininkavo si
nodo pirm. dr. O. F. Reble. Jam 
talkino konstitucinių reikalu ži
novas dr. Norman Berner. Sek
retoriavo Jieva Adomavičienė. 
Puikiai vertėjavo Irena Žemai
tė - Meiklejohn. Dalyvavęs

----- - ---------,------ ------------------- ------„____ ___

ĮSI DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausios Amerikoj ir Europoj “JIB Hoorpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

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

Illinois 60650, U. S. A.
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Senasis audimo menas tebėra gyvas Kanados Kvebeko provincijoje. Audėjas prie staklių Vieux Foyer, Saint Pier
re, istorinėje Orleano saloje netoli Kvebeko miesto Kanados turizmo biuro nuotrauka

© SKAITYTOJAI PASISAKO
KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ 

ŠVENTĖS KOMITETO 
PIRMININKUI

Man yra labai džiugu ir labai ma
lonu kaip iniciatoriui-organizatoriui 
pirmosios dainų šventės, įvykusios 
1924 m. Kaune, kad mano pasėtas 
grūdas — dainų šventės taip sukles
tėjo. Tad nuoširdžiai sveikinu 
pirmąją Kanados lietuvių dainų 
šventę (rengiama kartu su tautinių' 
šokių švente, Red.)! Gera, kad ir 
dabar, kur tik susiburia didesnis lie
tuvių būrelis, rengiamos dainų šven
tės. To mums pavydi net ir didžio
sios tautos.

Mes žinome, kad lietuviška daina, 
dar neturint savo rašto, pasiekė mus 
perduodama iš lūpų j lūpas. Taip pat 
ir išeivijoje perduot jaunimui lietu
višką dainą tenka iš lūpų į lūpas, 
nes, graužiant nutautėjimo slibinui, 
nevisi besugebės dainą rašte išskai
tyti. Seniai žinomas dėsnis, kad tau
ta gyva tol, kol gieda ir dainuoja, 
nes mirusieji nei gieda, nei dai
nuoja.

Linkiu, kad ši dainų šventė nebū
tų paskutinė, bet kartotųsi tam tik
rais laiko tarpsniais. Lietuviška dai
na yra viena galingiausių priemonių 
tautinei dvasiai ir gyvastingumui iš
laikyti.

Tegyvuoja lietuviška daina, tegy
vuoją dainų šventės!

Prof. J. Žilevičius, L.M.,
I-mosios dainų šventės, 

įvykusios Kaune 1924 metais, 
iniciatorius-organizatorius

SUDIEV TORONTUI!
Laikas bėga greičiau, kaip Niaga

ros upės vanduo. Taip prabėgo ir 
mano dienos Kanadoje. Po tiek daug 
metų vėl buvo susitikta ir atnaujin
ta draugystė su buvusiais mokslo 
draugais, giminėmis bei sudarytos 
naujos pažintys. Kalbantis su jais at
rodė, vėl vaikštom Dotnuvos parke, 
klaidžiojam tėviškės pakluonėmis. 
Visur patyriau nepaprastą vaišingu<- 
mą bei tikrą lietuvišką širdį. Gra
žūs jūsų miestai, gražios klevų alė
jos bei išbarstyti gojai Ontario pro
vincijoje. Atsisveikindamas noriu pa
dėkoti savo brangiom sesėm Onai 
Gailiūnaitei ir Elenai Senkuvienei 
bei Feliksui Senkui, kurie per pen
kias savaites manimi taip tėviškai ir 

broliškai rūpinosi. Širdyje tai nebu
vo penkios savaitės, o tik trumpas 
negrįžtantis sapnas. Kartu noriu iš
reikšti padėką buvusiems mokslo 
draugams bei jų šeimoms: p.p. F. 
Kasperavičiams, K. Gapučiams, Par- 
šeliūnams, V. Vaitkams, B. Kriauče- 
liūnui, seniems bei naujiems drau
gams — Leparskų šeimai, J. Morkū
nams, Stravinskams, Bersėnams. Va
laičiais, J. Simanavičiams, J. Gustai- 
niams, V. Saltmirams ir J. Cicėnui. 
Dėkingas esu ir daugeliui kitų, ku
rių visų neįstengiu išvardinti. Pra
šau man atleisti.

Mane traukia atgal Australija, 
Pietų Kryžius, palikta šeima bei bū
rys sidnėjiškių lietuvių. Bet kas gi 
mums pakeis Mūšos slėnį, derlingas 
Joniškio lygumas ir tą gražiąją Jo
niškio bažpyčią, kurioje išmokome 
garbinti Augščiausiąjį?

Reiškiu didelę pagarbą Kanados 
Lietuvių Bendruomenei ir linkiu jai 
ir toliau jungti lietuvį su lietuviu, o 
“Tėviškės žiburiams” dirbti ir to
liau Dievo ir Tėvynės labui.

Būtų sunku sakyti sudiev, geriau 
sakykim iki pasimatymo Australijo
je arba vėl Kanadoje!

Jūsų Matas Gailiūnas

NESIBAIGIANTIS REIKALAS
Pirmaisiais kūrimosi metais šiame 

krašte jieškojome sau, savo šeimai 
bent pakenčiamos pastogės. Bet ly
giagrečiai, kad ir būdami dar silpni 

TORONTO MIESTAS

PRANEŠIMAS 
apie atmatų surinkimą

Kadangi spalio 13, pirmadienis, yra miesto tar

nautojų šventė, atmatos tų dienų nebus išvežamos.

Pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas antra
dienį, o antradienio išvežimas — trečiadienį.

R. M. BREMNER 
Toronto miesto viešųjų darbų 

viršininkas

finansiškai, dairėmės tinkamos vie
tos religiniams, kultūriniams bei tau
tiniams poreikiams. Iniciatorių įvai
riems užmojams netrūko, bet daž
niausiai stigo patirties, realios galvo
senos, tinkamo planavimo ir įžval
gaus finansinio apskaičiavimo. Vie
nas tokių kontroversinių įvykių yra 
Hamiltono Lietuvių Namų bendrovės 
nesibaigiantis likvidavimas.

Prieš daugelį metų prie gan pla
čiai iniciatorių išgarsintų namų sta
tybos geros valios žmonės dėjosi vie
ni mažesne, kiti didesne suma. Vi
sų buvo noras kiek galint greičiau 
turėti namus kultūriniam-tautiniam 
poreikiam. Numatytos statybos lai
kui užsitęsus, pasikeitė sąlygos, su
mažėjo žmonėse entuziazmas ir pla
čiai išgarsintas užmojis tapo neįvyk
domas.

Savo laiku bendrovės dalininkai 
nubalsavo ją likviduoti, ir turimos 
nuosavybės (seni namai, sklypas) bu
vo parduotos. Oficialiai, t.y. valdžios 
įstaigose, ši bendrovė dar egzistuoja.

Iš Hamiltono L. Namų valdybos 
pateiktos metinės apyskaitos aiškiai 
matyti, kad gan didoka suma išlaidų 
pozicijoje nesiderina su tikrove. Mi
nima bendrovė jau neturi jokio ne
kilnojamo turto, kuris būtų reika
lingas kokios nors priežiūros, ir tos 
bendrovės v-bos nariams nėra jokio 
reikalo daryti brangiai apmokamas 
keliones. Kai metų laikotarpyje val
dyba turi vos kelis posėdžius, tai 
skirti $2.500 kelionpinigiams, atrodo, 
nėra pagrindo. Serininkas
Ar jūsų vaikai jau lanko litua
nistinę mokyklą?

Dvi dienos pas M ar cell Kvebeke
Kanados prancūzų sostinėje visai kitoks gyvenimasKas yra Marcei?

Jei ne mūsų sūnus Jurgis, 
vargu ar mums būtų tekę suži
noti kur ir kaip Marcei gyvena, 
ką svajoja ir galvoja. Marcei yra 
plačiai paplitęs prancūzų var
das, duodamas berniukams, pa
našiai kaip lietuviams Jono, Juo
zo ir Petro vardai.

Gyvena Marcei Kvebeko mies
te, apie 500 mylių į šiaurės ry
tus nuo Toronto, kur anksčiau 
ateina žiema ir vėliau prasideda 
pavasaris. Gimė jis prieš 23-jus 
metus 200 mylių į šiaurę nuo 
Kvebeko miesto, kur ledas nuo 
upių ir ežerų tik į gegužės pa
baigą pranyksta. Marcei yra 
paskutinio medicinos kurso stu
dentas Lavalio universitete. Tu
ri patogų ir jaukų butą netoli 
universiteto kvartalo. Yra stip
rus Kanados prancūzų patriotas 
— aiškus separatistas. Prenu- 
meruojasi separatistų “Le Jour” 
dienraštį, kurio pagrindinis šū
kis: “Ateis diena, kai patys bū
sime šeimininkai”.

Kelionės tikslas
Jurgis gavo vasaros darbą gy

nybos departamento laboratori
jose, netoli Kvebeko miesto. Ap
sigyveno pas Marcei, susipažino 
su juo ir susibičiuliavo. Marcei 
kalba tik prancūziškai, nors mo
ka šiek tiek ir angliškai. Jurgiui 
tai buvo labai paranku — per 
14 savaičių pramoko pusėtinai 
prancūziškai. Susirado jis ir 
daugiau draugų. Prieš išvažiuo
jant, prancūzų kilmės bendra
darbiai surengė jam išleistuves, 
į kurias atsilankė 17 asmenų.

Rugpjūčio vidury savaitgaliui 
išvykome į Kvebeko miestą sū
naus ir jo daiktų parsivežti. To
ji kelionė davė mums progą pa
matyti Kvebeko provinciją ir 
miestą, šiek tiek pažinti jos gy
ventojus bei susidaryti vaizdą 
apie prancūzus kanadiečius.

Kelionė Kvebekan
Pravažiavom greitkeliu Mont- 

realį ir pasukome į Kvebeko 
miestą. Autovežimių daug, ūžia 
abiem kryptim. Greitkelis siau
resnis ir prastesnis negu Onta
rio, vietomis aplūžęs. Lygumos 
iš abiejų kelio pusių, kaikur net 
pelkynai. Ir taip tęsiasi iki pa
ties Kvebeko miesto. Ūkių tro
besiai mažyčiai, kuklūs, vyrau
ja išimtinai galvijų ūkis. Jokių 

miškų, tik krūmokšniai ir tie ap
skurę. Vaizdas pasikeičia artė
jant prie Kvebeko miesto. Ge
rėja dirvožemis, prasideda miš
kai, gražėja trobesiai. Įvažiuoja
me Į naują platų kelią, vedantį 
miestan. Pravažiuojame naują 
puošnų tiltą per šv. Lauryno 
upę ir įvažiuojame į miestą.

Miesto vaizdas
Miestas išsitiesęs Šv. Lauryno 

upės žiotyse, nepaprastai gra
žioj aplinkumoj. Už kelių mylių 
nuo miesto, kitoj upės pusėj, 
Lauryno kalnai su ežeriukais, 
upokšniais ir tankiai apaugu
siais miškais. Kadangi miestas 
neturi beveik jokios pramonės, 
tai oras yra visiškai grynas, ne
užterštas dūmais ir dulkėmis. 
Būdamas mieste kvėpuoji tar
tum kurortiniu oru. Pamiegojęs 
porą valandų prie atvirų langų, 
pasijunti visiškai pailsėjęs.

Miestas nepaprasto grožio. 
Kiekvienas namas skirtingas 
nuo kito. Gatvės plačios ir šva
rios. Daug medžių, aikščių ir 
parkų. Nemažai paminklų, daug 
puošnių šventovių. Tarp namų 
daug erdvės, taip kad atneštas 
deguonis iš kalnų miškų ir drėg
mės kiekis iš upės pasiekia kiek
vieną gyventoją. Miestas turi 
apie pusę milijono gyventojų. 
Vis plečiasi, nes aplinkiniai 
miesteliai sparčiai artėja prie 
Kvebeko.

Mieste susispietę valdomieji 
provincijos organai — parla
mentas ir valdžios įstaigos. Val
diniai ir viešieji pastatai archi
tektūriniu atžvilgiu nepaprastai 
gražūs. Naujai statomi pastatai 
derinami su senaisiais. Tuo bū
du Kvebeko miestas yra harmo
ningai vientisinis, gerai prižiū
rimas ir tvarkomas vietinių or
ganų. Jis yra visiškai skirtingas 
nuo kitų Kanados ar JAV mies
tų. Jo išplanavimas ir architek
tūrinis grožis yra artimas Vaka
rų Europos miestams.

Yra ir seno miesto kvartalas. 
Prižiūrima, kad niekas jame ne
pasikeistų. Mūrinė tvirtovės sie
na, medinis pasivaikščiojimo ke
lias, seni namai ir siauros gat
vės sudaro to kvartalo grožį.

Gyventojai ir pramogos
Miesto gyventojus išimtinai 

sudaro prancūzų kilmės kana
diečiai. Visi gana žemo ūgio, 
kalba tik prancūziškai, mažai 
kas jų moka angliškai. Jei nė 
kiek nemokėsi prancūziškai, ga
li susidurti su sunkumais. Tik 
turistinėse vietovėse, kaip vieš
bučiuose, valgyklose ir dovanų 
krautuvėse, galima susikalbėti 
angliškai.

Švariai ir skoningai apsiren
gę Kvebeko prancūzai mėgsta 
pasivaikščioti parkuose, gatvė
se, senojo miesto dalyje, lanky
ti barus ir restoranus. Įvairaus 
amžiaus jaunuoliai ir senuoliai 
džiaugiasi miesto gyvenimu. Va
karais gatvės, parkai ir aikštės 
užtvindyti miniom. Daug įdo
mių valgyklų su šaunia prancū
zų kulinarija, daug barų ir ka
vinių po atviru dangum su links
mom prancūzų dainom ir muzi
ka. Čia pat prisiglaudę jaunieji 
dailininkai siauroj' gatvelėj su 
savo kūriniais. Skoningai, bet 
ne akinančiai apšviestos gatvės, 
parkai ir aikštės yra pilni ju
dančių žmonių. Jie linksmi, pa
tenkinti ir pailsėję, džiaugiasi 
gyvenimu. Nematyti nei liūdnų, 
nei rūpesčių išvagotų veidų.

Iš įvairių kampų sklinda gy
vos ir skambios prancūzų dai
nos, palydimos muzikos garsais. 
Šią savaitę mieste vyksta dainų 
šventė — festivalis. Daug auto
mobilių slenka į tas pramogas. 
Dar daugiau pėsčiųjų. Daug tu
ristų iš JAV. Visi viešbučiai ir 
nakvynės namai užimti turistų.

Tai toks gyvenimas vasaros 
penktadienio ir šeštadienio va

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį posirinkimg pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visg meniškų darbų pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

karais vyksta mieste. Tik auš
tant miestas aptyla ir užmiega. 
Iki 10-11 v. ryto ramu, tarytum 
niekas tame mieste negyventų.

Kelionė Į namus
Kažkodėl šis miestas tapo ar

timas mums, tartum mes čia bū
tume gimę, augę ir pasenę. Ir 
kai sekmadienio rytą pabudo
me, Jurgis užgrojo liūdną, grau
džią plokštelę. Jam buvo gaila 
palikti tą europietišką miestą, 
kuriame jis 14 savaičių gyveno. 
Pažino jis tą miestą, pamilo jį, 
susirado draugų ir pramoko 
prancūzų kalbos. Jam buvo gai
la skirtis ir su Marceliu. Ir mum 
abiem buvo kažkaip gaila skirtis 
su Kvebeku.

Susikrovėme daiktus ir, gra
žiuoju kabančiu tiltu pravažia
vę šv. Lauryno upę, pasukome 
Ontario link.

Kvebeko mieste įdomu pra
leisti atostogas, turint pinigų. 
Bet neprancūzui čia beveik ne
įmanoma susirasti pragyvenimo 
šaltinį. Aš nemanau, kad ne- 
prancūzas galėtų čia gauti tar
nybą. Čia tik provincinė admi
nistracija ir turizmas. Daugu
mos tarnautojų pajamos nėra 
perdaug augštos.

Tik įvažiavę į Ontario provin
ciją pastebėjome skirtumą. Pla
tūs ir lygūs kaip stalas keliai, 
prašmatnūs ūkiai ir trobesiai, iš
taigingi pastatai ir restoranai. 
Pati gamta ir jos aplinkuma 
skelbte skelbia, kad Ontario 
provincija yra turtinga ekono
miškai ir galinga politiškai. 1. a.

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai

^Convenient? 
Safe.

Friendly.
Helpful.

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

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

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

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

Kai apsilankysite, pamatysite 
"paslaugusis" 

Kanados bankas 
betkurioje kalboje.

kodėl mes esame žinomi kaip

ROYAL BAN K
ctSS the helpful bank



Telesforas Valius, Paskutinis Rytas. Spalvota akmens litografija, sukurta 
Paryžiuje 1974 m. Šis kūrinys laimėjo premiją “American Color Print So
ciety” parodoje Filadelfijoje š.m. rugsėjo 4 — spalio 1 dienomis

Ne kiekvieną naudą vėjai gaudo
Skaitant "Žurnalistiką", kyla įvairios pastabos, pabarimai ir patarimai
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SKAUDAUS LIKIMO FIGŪRA
Amžinybėn palydint literatūros meno tyrinėtoją Petrą Juodelį

AUŠRA - MARIJA JURAŠIENE
Rugpjūčio 24, sekmadienį, 

Vilniuje mirė gilus literatūros 
meno tyrinėtojas Petras Juode
lis. Jo tragišką gyvenimą ir at
kaklų, nenuilstamą literatūrinį 
darbą jau daug metų slėpė pri
verstinės tylos uždanga.

Petras Juodelis, gimęs 1909 
m. Aukštadvaryje, studijavo 
slavistiką Vytauto Didžiojo uni
versitete. Mokytojavo Virbaly
je, Panevėžyje, Vilniuje. 1929- 
1930 m. redagavo literatūros ir 
kritikos žurnalą “Pjūvis”, kuria
me bendradarbiavo poetas Jo
nas Aistis, Antanas Miškinis, 
Banaitis, Blazas, Motiejus Miš
kinis ir kiti, šis žurnalas buvo 
nauja antiketurvėjinės reakci
jos apraiška kūrybinėje plotmė
je. Žurnalo estetinės ideologijos 
principus suformulavo P. Juo
delis. Būdingi bruožai buvo: pa
stovesnių vertybių ilgesys, rū
pestis tautinės kultūros formo
mis ir antitradicinės eksperi
mento estetikos atmetimas. Li
teratūrinė “Pjūvio” bendradar
bių kūryba artima neoromanti
nei krypčiai. Šio žurnalo litera
tūrinės pažiūros darė įtakos ne
vienam savo kartos rašytojui: 
Aiščiui, Miškiniui, Liaudai.

1944- 1946 m. P. Juodelis 
dėstė Vilniaus universitete. 1947 
m. buvo suimtas, kalintas lage
riuose. šeima ištremta į Sibirą, 
neturėdama žinių apie Juodelio 
likimą. Atbuvęs lagerius, dar 
daugelį metų gyveno tremtyje 
su šeima. Grįžo į Lietuvą tik po 
1956 m. Pastaraisiais metais, 
prieš išeidamas į pensiją, dirbo 
Vilniaus Dailės Muzėjaus moks
liniu bendradarbiu. Vertė gro
žinę literatūrą, daugiausia iš 
lenkų kalbos (Kosidovskį ir ki
tus autorius).

Nepaisydamas ilgų metų trem
ties, kuri palaužė jo sveikatą, P. 
Juodelis visą laiką rašė, nors ir 
neturėjo vilties, kad jo raštai 
bus išspausdinti. Jis yra parašęs 
stambią studiją apie Mikalojų 
Konstantiną Čiurlionį, platų es
say apie Šekspyro “Hamletą”, 
daug straipsnių lietuvių istori
jos temomis. Dalis šių rankraš
čių dingo arba buvo sunaikinta 
per kratas ar nuolatinius perse
kiojimus.

P. Juodelis buvo šviesi ir re
to originalumo asmenybė. Jo 
didelė erudicija ir fenomenali 
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atmintis yra suteikusi daug ži
nių Dailės Muzėjaus menotyros 
leidiniams, pagelbėjusi nevie
nam jaunesnės kartos literatui 
ar literatūros tyrinėtojui. Arti
ma draugystė jį rišo per neper
žengiamą geografinį atstumą su 
Aisčiu, su kuriuo jis nuolat su
sirašinėjo; su Kaziu Boruta, ku
rių temperamentingi susitiki
mai ir pokalbiai žaižaravo karš
tom diskusijom ir sąmojingom 
paradoksaliom mintim. Diskusi
jos nuolat sukosi apie Faustą 
Kiršą, Mykolaitį - Putiną, ano 
meto gyvą literatūrinį sąjūdį ir 
maištingą Borutos poeziją. Juo
delis įdėmiai sekė Vakarų filo
sofinės minties ir literatūros 
vyksmą, kuris gimdė jam pla
čias asosiacijas ir apibendrini
mus. Nemažiau jį domino dailė 
ir jos istorija.

Ir dar viena aistra, kuri maiti
no jo sielą, buvo Vilnius, šio 
brangaus jam miesto istorija, 
nepakartojamas architektūrinis 
grožis. Kiekviena gatvelė jam 
buvo tarsi jo paties sielos vin
gis, iškalbingas ir pilnas poezi
jos.

Šiandien Petro Juodelio nebė
ra gyvųjų tarpe. Jis lieka sim
boliu tų kūrybingų, turtingos 
dvasios žmonių, kuriems tragiš
kas laikas užkirto galimybę rea
lizuoti savo turtingą patirtį. Bet 
Petras Juodelis — ši skaudaus 
likimo figūra — ilgam liks neiš
dildomu prisiminimu širdyse 
tų, kurie jį pažinojo Lietuvoje 
ir Vakaruose. Jo vardas išliks 
gyvas ir lietuvių literatūros pus
lapiuose. Jo šeimai lietuvių vi
suomenė užsienyje reiškia gilią 
užuojautą.

Atsiųsta paminėti
AŠTUNTASIS AMERIKOS LIE

TUVIŲ KONGRESAS. 118 psl. 
minkštais viršeliais. Spaudai paruo
šė Juozas Prunskis. Tiražas 1.000 
egz. Amerikos Lietuvių Tarybos lei
dinys. Čikaga, 1975 m. Spaudė V. Vi- 
jeikio spaustuvė Čikagoje.

Muzikos Žinios nr. 4 (207), 1974 
m. spalis-gruodis. Amerikos Lietuvių 
Vargonininkų ir Muzikų Sąjungos 
žurnalas, redaguotas Algirdo Kača- 
nausko. Gaunamas pas administrato
rę O. Zubavičienę, 6 Oak St., Clark, 
N.J. 07066, USA.

Evangelijos šviesa, 1975 m. vasa
ra. Evangelikų leidinys, gaunamas 
pas ekspeditorių J. Danevičių, 6958 
Cherbourg Gdns., Mississauga, Ont., 
Canada.

A. KALNIUS
Apie leidinį “Žurnalistika”, 

redaguotą J. Prunskio, rašo:
“šis veikalas ... puikiai tarnaus ir 

senesnės kartos plunksnuočiams, 
kad jie, it kokiame veidrodyje, ma
tytų savo raukšles, t.y. tuos netobu
lumus, kurie neišvengiamai lydi kiek
vieną rutiną”. “Dėlto kiekvienas laik
raštininkas tame veikale ras apsčiai 
medžiagos individualinėms žurnalis
tikos rekolekcijoms”. “Mūsų padė
ka ... visiems, kurie mūsų visuo
menę apdovanojoo tokiu svariu vei
kalu”. “Jų visų pasišventimas ir mus 
skatina nepaliaujamai remti savo 
spaudą, nes kol ji bus gyva, gyva bus 
ir išeivija”. JUOZAS ERETAS,

“Draugas”, 1975. IV. 19
“Koks gi susidaro Įspūdis, perskai

čius ir užvertus knygą? Lengva širdi
mi gali tarti, kad Lietuvių žurnalis
tų sąjunga, išleidusi vade m e - 
cum (eik su manimi — informaci
jų knygutė, vadovas, A. K.), mūsų 
laikraštininkams atliko naudingą dar
bą ... “Žurnalistikoje” yra išdėstyti 
principai, kurių turi laikytis mūsų 
periodinės spaudos darbininkai. Bai
giu Mažvydo prasmingu motto: “Bro
liai, seserys, imkit mane ir skaitykit 
ir tatai skaitydami permanykit!”

JONAS PUZINAS, 
“Draugas”, 1975. V. 10

“Būdamas vienas iš 30-ties tos 
daugiau negu vidutiniškai išgarsin
tos knygos autorių, turiu nusišalinti 
nuo viešos jos, ypač paskirų jos 
straipsnių, vertinimo. Betgi, regis, 
nebus neetiška paminėti paties re
daktoriaus išsitarimus pratarmėj, 
anot kurių ši knyga turėjusi būti 
praktišku vadovu jaunimui žurnaliz- 
mo pasimokyti, bet išėjusi “lyg ko
kia žurnalistikos chrestomatija ...” 
Taigi, šis leidinys ne tik nėra lyg 
kokia žurnalizmo chrestomatija, o 
priešingai — iš viso ne chresto
matija. Bet ir ne žurnalizmo vado
vas ar vadovėlis (textbook), kokiu 
būti leidinys pretenduoja savo pava
dinimu”. v RASTENIS,

Akiračiai, 1975 m. gegužė

“žodžiu, turime leidinį, pavadintą 
žurnalistikos vadovėliu. Mon rodos, 
čia leidėjai ir padarė klaidą šitokį 
leidinį pristatydami šitokiu vardu, 
nes vadovėlių redaktoriams ir auto
riams statomi žymiai didesni reikala
vimai”.

“Jis (Vyt. Alantas Lietuvių Žurna
listų Sąjungos istorinėj apžvalgoj,
A. K.) sako, kad šiuo metu Žurnalis
tų Sąjungai priklauso 300 narių, o 
kitoje vietoje pažymi, kad paskuti
niais nepriklauosmos Lietuvos me
tais žurnalistų Sąjungai priklausė 
192 nariai”.

“Todėl ir nenuostabu, jog šie iš 
šalies žiūrint labai įspūdingai atrodą 
žurnalistų skaičiai ne tik nepakėlė 
mūsų spaudos lygio, bet dažnais at
vejais prisidėjo prie to lygio smuk
dymo”.

“Išleistas ambicingu vardu pava
dintas žurnalistikos vadovėlis vargu 
ar išgydys išeivijos spaudą nuo žur
nalistų infliacijos ir nuo žurnalizmo 
grafomanijos reiškinių”.

HENRIKAS ŽEMELIS, 
Akiračiai, 1975 m. gegužė

Kaip apsispręsti 
skaitytojui?

Skaitytojas, atsidūręs šių re
cenzentų baigminių išvadų kryž
minėj ugny, greičiausiai tartų: 
“Trauk juos visus devyni ir jų 
knygą!” Apsisprendimas, žino
ma, būtų nerimtas. Aš visai ne
norėčiau būti “trauktas anų de
vynių”. Nenorėtų, žinoma, nė ki
ti recenzentai (tiesa, aš tokiu sa
vęs nelaikau). Juk ten yra ke
lios ir labai geros išvados, ypač 
skaitytojams, šiam atvejui bene 
geriausia tiktų Jono Puzino pa
naudotas Mažvydo moto: “Bro

KALĖDINĖS dovanos
Tik per Anglijq — greičiau, pigiau, geriau. Siūlome augštos kokybės 
dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.

KALĖDINIS 1975
3 metrai puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei; 2.75 m. storos 
''crimplene" medžiagos moteriškai eilutei arba moteriškam apsiaustui; 
vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuze; vyriškas arba moteriškas labai 
geros rūšies megztinis; 1 vilnonė gėlėto skarelė; 2 gėlėtos nailoninės 
skarelės; 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių (arba nailoninių) kojinių; 
1.80 m. "crimplene" medžiagos suknelei (arba 1 sv. vilnonių mezgimui
siūlų); 1 sv. šokoladinių saldainių; 20 angliškų cigarečių. 
Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $160.00

Paruošiame specialius maisto gaminių siuntinius 1975 m.
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis .......................................... $50.00

Tom, kas nori pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3 m. labai geros angliškos medžiagos eilutei $45.00
Storo su ornamentais "crimplene" medžiaga — 1 m. $ 7.00
"Crimplene" medžiaga suknelėms — 1 m. $ 6.50
Nailoninis kailis moteriškam apsiaustui $33.00
Dirbtinis minkąs moteriškam apsiaustui $54.00
Vilnone medžiaga žieminiam apsiaustui $36.00
Vilnone gėlėta skarelė $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $10.00
Įvairių spalvų perukai $30.00
Nailoniniai marškiniai $ 9.00
Vilnoniai arba "aeryleno" nertiniai $19.00
Lietsargiai "Telescopic" $10.00
Šitos kainos yra su sovietiniu muitu.
Reikia pridėti tiktai persiuntimo išlaidas $17.00

Priimame užsakymus: autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos apa
ratų, šaldytuvų irkt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių 

negalima iš čia pasiųsti.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais j Lietuvę ar kitas, šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England

Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas

liai, seserys imkit mane ir skai
tykit ir tatai skaitydami per
manykit (mano išretinta, A. 
K.)”. Skaitytojas, tatai padaręs, 
pasijus, kad ir jis pats jau turi 
savo nuomonę, ir galės pasakyti, 
kuris iš šių keturių recenzentų 
jam yra artimiausias. O gal, 
perskaitęs jų recenzijas, kiek
vienoje jų ras dalį tiesos.

Mat, perskaičiusiam nemaža 
knygų recenzijų, o paskui ir pa
čias knygas, susidaro įspūdis, 
kad kaikurie recenzentai, pa
ėmę knygą į rankas, iš anksto 
nusistato teigiamai ar neigiamai 
jos atžvilgiu, šitaip nusistačius, 
atrodo, knygoje ir jieškoma ati
tinkamų motyvų savo nuomonei 
pagrįsti. Toks vertinimas, žino
ma, nėra objektyvus. Gi objek
tyvumo ir tiesos šis žurnalisti
kos vadovėlis kaip tik pabrėžti
nai reikalauja.

Visdėlto šia knyga esu pasi
naudojęs, nors šį tą esu skaitęs 
ir be jos bei radęs nemaža pa
našių žurnalistinių reikalavimų. 
Dėlto aš ją rekomenduočiau ne 
tik žurnalistui, ypač pradedan
čiam, bet ir aplamai spaudos 
mylėtojui. Juk ir skaitytojo aki
ratis taip pat yra plėstinas. Kai 
jis skaito spaudą, turi žinoti, 
kokia ta spauda yra ir kokia ji 
turėtų būti. Jam taip pat reikia 
žinoti, ko iš žurnalisto ar kores
pondento reikalauti. Kai skaity
tojas šiuo atžvilgiu bus pakan
kamai inteligentiškas, tai rašto 
žmogus turės gerokai pasitemp
ti, idant neapviltų savo skaity
tojų.

“Žurnalistikos” autoriai
Ji yra parašyta trisdešimties 

autorių, nagrinėjančių trisde
šimt dvi temas žurnalistikos 
klausimu arba turinčias su ja ry
šio. Antanas Gustaitis surimavo 
net eilėraštį žurnalistui “pa
gerbti”.

Išvardinti visus autorius ir 
supažindinti su jų nagrinėja
mais klausimais savaitraščio rė
muose būtų sunkoka. Kiekvie
nam autoriui skiriant tik po de

“Čirškia žvirbliai mūs pastogėj, įsitaisę sau patogiai. Susisuko jie lizdelį: 
ciepsi ten maži paukšteliai.” Taip eiliuoja J. Narūne naujoje knygelėje 
“Mūsų žvirblis”. Iliustracija — dail. Z. Sodeikienės

Eiliuotas “Musų žvirblis”
Janinos Narūnės plunksna 

jau daug metų tarnauja mūsų 
mažiesiems. Savo švelnia ir nuo
širdžia kūryba ji praturtino vai
kučių pasaulį išeivijoje, išleisda
ma knygeles: “Jaunieji daige
liai”, “Gintaro takais”, “Snai
gių karalaitė”, “Birutės rytas”, 
“Miško viešnia”, “Lineliai”, 
“Rūtelės aitvaras”. Neseniai pa
sirodė “Mūsų žvirblis” ir dar 
spaudoje laukia dienos šviesos 
“Tėvynės metai”.

“Mūsų žvirblis” — tai Jani- 

šimt trumpų eilučių, šiam laik
raščiui reiktų skirti dvi skiltis 
per visą puslapį. Taigi tenka 
rašyti taupiai. Juoba, kad ir šis 
žurnalistikos vadovėlis pataria 
vartoti taupų žodį (su kuriuo aš, 
žinoma, nenorėčiau sutikti).

Apie autorių pasirengimą 
nagrinėti jiems pateiktas temas 
tenka pasakyti, kad jie visi yra 
pakankamai kompetentingi, ypač 
turint galvoje jų gyvenimo ir 
darbo sąlygas. Netaip jau svar
bu, kad jie nėra išėję augštųjų 
žurnalistikos mokslų, bet savo 
dešimtmetine patirtimi ir meile 
rašytam žodžiui gali prilygti ne
vienam žinomam kitataučiui 
žurnalistui, kurio darbo apim
tis yra siauresnė už mūsojo.

Knygoje yra rašoma apie 
principinius žurnalizmo reikala
vimus ir jo specifinę apimtį. 
Daugiausia su būtinomis savy
bėmis žurnalistą murkdo Juo
zas Vaišnys, SJ. Jis iš jo reika
lauja pastabumo, gilaus apsi
skaitymo, gero kalbos mokėji
mo, išprusinto stiliaus, objekty
vumo, tiesos, kritiško vertinimo, 
tikslumo, mandagumo, sąžinin
gumo, nuolankumo, punktualu
mo, drąsos. Atseit, žurnalistas 
privalo turėti daug inteligenci
jos vertybių, neišskiriant nė hu
moro.

Kiti autoriai kalba specifinė
mis temomis: kalbą ir stilių, 
muzikos, knygų, dramų, meno 
kūrinių ir filmų recenzavimą ar 
kritiką, apie techniškus spaudos 
darbus, apie reportažus, apžval
gas ir t.t.

Beveik visi autoriai, aptarda
mi savo temas, taip pat užgrie
bia ir bendrąsias žurnalistikos 
savybes. Toks minčių ir idėjų 
pasikartojimas knygoje papras
tai nepageidaujamas. Betgi su
telktiniuose ir dienoraštiniuose 
vekaluose tai yra beveik neiš
vengiama. Antra vertus, dauge
lio autorių pakartota mintis 
tampa savesnė ir stipriau įsitvir
tina skaitytojo sąmonėje. Taigi, 
nevertėtų dėl to perdaug būkš- 
tauti. (Bus daugiau)

nos Narūnės 14 puslapių apim
ties eiliuotas pasakojimas, ku
riame veiksmas pinasi apie 
žvirbliuką, iškritusį iš lizdelio. 
Algis ir Ulytė, atradę paukščiu
ką, pamilsta jį, lesina ir gydo. 
Dingus žvirbliukui, vaikai susi
rūpina, visaip spėlioja apie jo 
likimą, o išvydę kieme jį sugrį
žusį su pulku žvirblių, apsi
džiaugia. Knygutė baigiasi nuo
taikingai (14 p.):
Tėtė sako:
“Tai gerai!
Tuoj sode 
išnyks vikšrai!”
Tarp šakelių,
tarp lapelių

žvirbliai rinks 
po kirminėlį.
Sirps uogelės, 
obuoliukai — 
linksma Ulei 
ir Algiukui!

Apsakymėlis yra didaktinio 
pobūdžio, turinys artimas ir su
prantamas vaikams. Jis parašy
tas sklandžiai, o žodynas pritai
kytas skirtam vaikų amžiui. Al
giuko ir Ulytės gražus pavyzdys, 
nuoširdi, šilta atmosfera teigia
mai paveiks skaitytojų jausmus, 
ugdys meilę bejėgiams paukš
teliams, be to, sužinos jų nau
dą sodui.

Kiekvienas puslapis iliustruo
tas dailininkės Zitos Sodeikie
nės. Jos atliktos subtiliai ir iš
ryškina apsakymėlio turinį. Vai
kai iš iliustracijų lengvai galės 
savais žodžiais papasakoti nuo
tykio eigą.

“Mūsų žvirblis” J. Narūnės 
yra vispusiškai naudinga knygu
tė mažiesiems. Priešmokyklinio 
amžiaus vaikučius tėveliai ar 
mokytojos supažindins su kny
gute, o pradedantiems skaityti 
ji bus savarankiškai prieinama.

Janina Narūne, MŪSŲ ŽVIRB
LIS. Iliustravo dail. Zita Sodei- 
kienė. PLB Švietimo Tarybos ap
robuota. Spaudė Tėvų pranciško
nų spaustuvė, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA. Gau
nama “Drauge” ir pas knygų pla
tintojus. A. Abr.

PROF. JUOZO BRAZAIČIO mir
ties pirmąsias metines Čikagos lie
tuviai paminės specialia akademija 
lapkričio 30 d. Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Rengėjų komitetą 
sudaro: pirm. J. Baužys, buvusios lai
kinosios vyriausybės atstovas prof.
B. Vitkus, korporacijos “Šatrija” at
stovė A. Grincevičienė, “Ateities”' — 
A. Razma, jn., Lietuvių Fronto Bi
čiulių tarybos — inž. P. Narutis, 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos — VI. 
Būtėnas, Lietuvių Rašytojų Sąjun
gos — K. Bradūnas, taip pat ateiti
ninkų sendraugių ir studentų atsto
vai.

M. K. ČIURLIONIO šimtųjų gi
mimo metinių minėjimą Hartforde, 
Conn., rengia LB Connecticut apy
gardos valdyba su pagalbiniu apy
linkių komitetu spalio 12, sekma
dienį, 2.30 v.p.p., Hartfordo univer
siteto auditorijoje. Be paties minė
jimo, į renginio rėmus yra įtrauk
ta M. K. Čiurlionio kūrinių repro
dukcijų paroda ir koncertas. Apie 
M. K. Čiurlionio muziką kalbės šio 
universiteto prof. Vytautas Marijo- 
šius, apie tapybą — dr. Stasys Goš
tautas. M. K. Čiurlionio kūrinių pro
gramą atliks niujorkietė pianistė Al
dona Kepalaitė. Šio renginio vyr. va
dovas yra prof. V. Marijošius, koor
dinatorius — Zigmas Strazdas.

KULTŪRINIŲ SUBATVAKARIŲ 
naujasis sezonas Bostone pradėtas 
susitikimu su poetu dr. Henriku Na- 
giu. įvadinį žodį tarė rengėjų pirm, 
inž. E. Cibas. Dalyvius su svečiu iš 
Montrealio supažindino humoristi
nės poezijos atstovas Antanas Gus
taitis. Dr. H. Nagys Bostonan buvo 
atsivežęs pluoštą jaunųjų okupuotos 
Lietuvos poetų eilėraščių. Jis ne tik 
skaitė jų kūrybą, bet ir pateikė 
įdomių komentarų, atskleidžiančių jų 
kūrybines sąlygas. Įdomų vakarą dr. 
H. Nagys užbaigė savo naujaisiais 
eilėraščiais, kurie yra įtraukti į 
spaudai jau paruoštą rinkinį.

BIRUTĖ GALDIKAITĖ • BRIND- 
AMOUR, antropologė, pagarsėjo 
orangutangų tyrinėjimais Borneo sa
loje. Ji juos jau keletą metų vykdė 
su savo fotografu vyru Rod Brind- 
amour. Jos ilgą rašinį “Orangutan
gai, Indonezijos “miškų žmonės” pa
skelbė amerikiečiij žurnalas “Natio
nal Geographic” š. m. spalio laidoje, 
gausiai iliustruotą R. Brindamouro 
spalvotomis nuotraukomis. Net ir 
žurnalo viršelį puošia B. Galdikai- 
tės-Brindamour nuotrauka, kurioje 
ji matoma su dviem orangutangiu- 
kais. Rašinį ji pasirašė pilna savo 
pavarde — Birutė Galdikas-Brind- 
amour, nepraleisdama net ir taško 
ant Birutės “ė”. Kanados televizijos 
bendrovė CBC jau rodė šių dviejų 
tyrinėtojų paruoštą filmą apie Indo
nezijos orangutangus, o šį rudenį 
filmą rodys ir kaikurios JAV televi
zijos stotys savo kultūrinėse progra
mose.

LENKIJOS DIENRAŠTIS “Nasza 
Trybuna”, organas suvienytos darbi
ninkų partijos (komunistų), 1975 m. 
164 nr. išspausdino ilgą reportažą 
apie lietuvį dailininką Kazimierą 
švainauską, gyvenantį Czepielina 
kaime prie Siedlcų. Ten jis turįs 
įsirengęs savo studiją ir dirba dau
giausia medžio skulptūroje. Esąs di
delis M. K. Čiurlionio kūrybos sklei
dėjas ir gerbėjas. Jo pastangomis 
Varšuvoj, kur Čiurlionis kadaise gy
veno, ir Pustelnike, kur jis mirė, bu
vo įmūrytos atitinkamos memoriali
nės lentos. Dienraštyje išspausdin
tas naujausias K. Švainausko darbas 
— medžio raižinys, vaizduojąs jauną 
Čiurlionį. Pasak laikraščio, K. švai- 
nauskas rengia savo kūrybos paro
das, gyvena nepasiturinčiai. Nese
niai lankėsi Vilniuje.

TRADICINIAME “MARGUČIO” 
KONCERTE rugsėjo 14 d. Jaunimo 
Centre Čikagos lietuvių laukė malo
ni staigmena: dviejų jaunųjų meni
ninkų — dainininkės Anitos Pakal
niškytės ir pianisto Vytauto Smeto
nos antrasis pasirodymas šiame mies
te. Kanados lietuvaitė A. Pakalniš
kytė yra paskutinės gimnazijos kla
sės mokinė Ontario provincijos Ha
miltone, studijuojanti dainavimą ir 
fortepijoną, šiam koncertui ji buvo 
paruošusi nelengvą programą — S. 
Rombergo “Romansą”, arijas iš G. 
Puccini operų “Gianni Schicchi”, 
“Bohema”, Ch. Gounod “Romeo ir 
Žiuljetos”, E. Germano operetės 
“Tom Jones”. Lietuviškajai daliai 
atstovavo V. Kuprevičiaus “Lakštin
galos giesmė”, J. Stankūno “Vyturė
lis”, D. Lapinsko “Vasaros naktys”,
C. Sasnausko “Karvelėlis”, G. Gu
dauskienės “Apynėlis” ir VI. Jaku- 
bėno “Vėjas”, sukurtas J. Tysliavos 
tekstu. Į koloratūrą linkstančiam jau
nam sopranui akompanavo kompoz.
D. Lapinskas, o “Vėjo” akompania
torium buvo pats autorius kompoz. 
VI. Jakubėnas. Nors “Vėją” jis yra 
sukomponavęs prieš 14 metų, A. Pa
kalniškytė buvo pirmoji dainininkė, 
šį nelengvą kūrinį atlikusi platesnei 
auditorijai. Pianistas Vytautas Sme
tona, 20 metų jaunuolis, muziką stu
dijuoja Klevelando Case Western 
Reserve universitete. Neabejotinus 
gabumus jis yra paveldėjęs iš savo 
motinos Birutės Nasvytytės - Smeto
nienės, pianistės ir muzikos mokyto
jos. Skambinti pianinu ji Vytuką 
pradėjo mokyti, kai jis buvo tik ket- 
verių metukų, ir dabar gali džiaugtis 
jau Vytauto laimėjimais, šiame kon
certe V. Smetona atliko tris R. Schu- 
manno “Fantazijos op. 17” dalis, F. 
Chopino mazurką ir porą etiudų, du 
M. K. Čiurlionio preliudus.

M. K. ČIURLIONIUI SKIRTAS 
VAKARAS, kurį surengė Kauno 
miesto kultūros skyrius ir viešoji 
biblioteka, buvo pradėtas jo žodžiais: 
“Visą pasaulį vaizduojuos kaip di
delę simfoniją.” Mokytojų namų 
liaudies teatro aktoriai skaitė ištrau
kas iš J. Čiurlionytės "Atsiminimų 
apie M. K. Čiurlionį”, S. Nėries, J. 
Vaičiūnaitės bei kitų poetų eilėraš
čius. Profsąjungų kultūros rūmų iš
raiškos šokių grupė “Sonata” atliko 
šokius pagal “Zodiako ženklų” pa
veikslų ciklą. Programa buvo papil
dyta M. K. Čiurlionio muzika, jo pa
veikslų reprodukcijų rodymu ekra
ne, žymiųjų žmonių pasisakymais. 
Šis renginys taipgi pakartotas ir Ka- 
lotėje įvykusiame Lietuvos kultūros- 
švietimo įstaigų darbuotojų semi
nare.

“MUZIKOS RUDUO—75”, šiemet 
skirtas M. K. Čiurlionio šimtajam 
gimtadieniui, rugsėjo 19 d. buvo 
pradėtas prie jo namelio Druskinin
kuose Kompozitorių Sąjungos pirm. 
V. Laurušo žodžiu. Prisiminimais da
lijosi didžiojo menininko jaunesnioji 
sesuo prof. dr. Jadvyga Čiurlionytė. 
Žodį tarė ir “Dainavos" sanatorijos 
vyr. gydytoja Elena Kriaučiūnaitė. 
Kalbėtojų gretas papildė viešnios — 
estė kompoz. Lydija Auster ir Gudi
jos Kompozitorių Sąjungos sekr. 
Vera Sizko. Dalyvius su M. K. Čiur
lionio muzikiniu palikimu bei jo įta
ka lietuvių profesinės muzikos gi
mimui ir tolimesnei jos raidai supa
žindino muzikologas V. Landsbergis. 
Susibūrimas prie namelio užbaigtas 
M. K. Čiurlionio kūrinių koncertu. 
Platesnio masto koncertas . tą patį 
vakarą buvo surengtas "Dainavos” 
sanatorijos salėje. Rugsėjo 20-21 d. 
trys kompozitorių ir atlikėjų grupės 
lankėsi Varėnoje, Leipalingyje, Kap
suke (Marijampolėje), Alytuje, Sa
lantuose, Rietave ir Plungėje. Šiose 
išvykose dalyvavo kompozitoriai — 
V. Laurušas, S. Vainiūnas, J. Karo
sas, J. Juzeliūnas, V. Klova, A. Kle- 
nickis, R. Žigaitis, J. Gaižauskas, 
Vilniaus operos solistai — J. Stasiū
nas, V. Adamkevičius, E. Kuodis, R. 
Tumalevičiūtė, akloji solistė B. Grin- 
cevičiūtė, dainininkai — J. Giri- 
jotas, R. Maciūtė, instrumentalistai 

.— R. Katilius, B. Vainiūnaitė, R. 
Kontrimas, šiuose koncertuose buvo 
atlikti M. K. Čiurlioniui skirti kūri
niai: S. Vainiūno “Rauda”, V. Bud- 
revičiaus “Jūros sonata” balsui ir 
fortepijonui, V. Barkausko “Legen
da apie Čiurlionį”, V. Jurgučio 
"Čiurlionio užrašai”, J. Gaižausko 
“M. K. Čiurlionio tėviškėje” balsui 
ir styginiam kvartetui. Koncertų da
lyvius su M. K. Čiurlionio gyvenimu 
bei kūryba supažindino muzikologai 
O. Narbutienė, J. Antanavičius. V. 
Landsbergis ir J. Bruveris.

M. K. ČIURLIONIO PAMINK
LAS, sukurtas skulptoriaus V. Vil
džiūno ir architekto R. Dičiaus, rug
sėjo 22 d. buvo atidengtas gražiau
sioje Druskininkų aikštėje. Iškilmės 
pradžioje M. K. Čiurlionio harmoni
zuotas mūsų liaudies dainas grojo 
“Sutartinė”. Apie M. K. Čiurlionio 
vaikystę, ryšius su Druskininkais bei 
jo kūrybą kalbėjo Druskininkų mies
to vykdomojo komiteto pirm. A. Vi- 
liūnas, komp. prof. S. Vainiūnas, 
Kauno M. K. Čiurlionio muzėjaus 
direktorius P. Stauskas, maskvietis 
dail. V. Cigalis, pianistas S. Trinkū
nas, jaunųjų druskininkiečių vardu 
— vaikų muzikos mokyklos mokslei
vė D. Pauliukevičiūtė. Po šios iškil
mės dalyviai apsilankė M. K. Čiurlio
nio memorialiniame namelyje ir su
sipažino su jo skulptūriniu biustu, 
sukurtu skulptoriaus K. Švažo.

KAUNO LIAUDIES UNIVERSI
TETO dailės fakultetas savo užsiėmi
muose nagrinėjo M. K. Čiurlionio 
dailės kūrybą. Menotyrininkas A. 
Nedzelskis skaitė paskaitą “M. K. 
Čiurlionio kūrinių charakteristika”, 
dail. R. Budrys gvildeno jo kūrinių 
išliekamumo problemas, M. K. Čiur
lionio galerijos vedėja V. Čiurliony
tė - Karužienė supažindino su didžio- 
ja dailininko asmenybe. M. K. Čiur
lionio dailės muzėjaus darbuotojai 
suorganizavo jo darbų reprodukcijų 
parodą, kuri dabar keliauja po Lie
tuvą ir yra papildoma paskaitomis.

RESPUBLIKINĖ BIBLIOTEKA 
Vilniuje surengė M. K. Čiurlionio 
gyvenimą, jo veiklą bei įtaką ki
tiems kūrėjams atskleidusią parodą. 
Joje buvo sutelkti jo straipsniai, 
laiškai, muzikos kūrinių gaidos, 
plokštelės, paveikslų reprodukcijos, 
jam skirti poezijos, prozos, muzikos 
kūriniai, kino filmų scenarijai. Pa
rodoje taipgi buvo pirmosios ir tre
čiosios lietuvių dailės parodų nuo
traukų. Jų organzatorius — M. K. 
Čiurlionis. Parodos atidaryme kal
bėjo bibliotekos direktorius V. Jur
gaitis ir menotyros dr. J. Gaudrimas.

TARPTAUTINĖJE UNIVERSI
TETŲ DRAUGIJOS konferencijoje 
Maskvoje Lietuvai atstovavo Vil
niaus universiteto rektorius dr. J. 
Kubilius, teisės mokslų dr. P. Kū
ris ir docentas K. Sinkevičius.

JAUNASIS DAIL. ALFONSAS 
ALELIŪNAS pirmąją individualią 
savo karikatūrų parodą surengė Šiau
lių miesto “Saulės” kino teatre.

VILNIAUS MIESTO LIAUDIES 
MENININKIŲ paroda įvyko "Laz
dynų” kino teatre. Parodos dalyvės 
skyrėsi savo technika, kompozicija, 
spalvų deriniais. Bene didžiausio dė
mesio susilaukė O. Paškevičienės, O. 
Damijonaitienės, E. Juodakienės, J. 
Šumskienės ir B. Šinkūnienės austi., 
rišti, megzti kūrinėliai. V. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sqziningai patarnaus

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

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, DBuXki *X9e>
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
MAHC?A»3e Sf- Toron,°' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9'/ą%
Antradieniais 10-3 š pensijų s-tas 814 %
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 714% 
Ketvirtadieniais 10-7 | depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 - DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 - asmenines 9!4%
Sekmadieniais 9.30 - 1 = nekiln. turto 9’/2%

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

Nemokoma visu 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 sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO! 4
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Frakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

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

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

1000 .College St. * LE 1-3074 • sav. p. užbaiis

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

gatve tiesiog j garažų.
• Sųžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Ateitininkų žinios
“Ateities” žurnalui paremti žygį 

organizuoja Toronto vyr. mokslei
viai. Spalio 19, sekmadienį, visi da
lyvauja 10 v. Mišiose. Visiems bus 
bendri pusryčiai-agapė ir po to visi 
kartu vyks į High Park, kur bus 5 
mylių žygis. Kadangi nuotolis nėra 
didelis (tik 5 mylios), visi prašomi 
susirinkti kiek galima daugiau glo
bėjų (sponsorių), kurie aukotų di
desnę sumą už kiekvieną nueitą my
lią. Tikimės, kad dalyvaus svečių iš 
Hamiltono, Detroito ir Klevelando, 
todėl šeštadienio vakarą, spalio 18 
d., rengiamas linksmavakaris.

Studentų susirinkime, kuris įvy
ko rugsėjo 28 d., buvo svarstomi 
įvairūs veiklos reikalai. Šiais metais 
Toronto draugovės pirmininke yra 
Rūta Urbonaitė. Sekantis studentų 
ateitininkų susirinkimas Įvyks lap
kričio 8 d., kuriame bus diskutuoja
mi prof. Maceinos laiške iškelti klau
simai.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
suvažiavimas Įvyko š.m. birželio ga
le Dainavos stovykloje. Tame suva
žiavime turėjo būti renkama nauja 
MAS centro valdyba, nes ankstesnės 
centro valdybos kadencija baigėsi. 
Kandidatų į naują cv neatsiradus, 
nutarta šį reikalą išspręsti jubilėji- 
nėje ateitininkų stovykloje. Rugpjū
čio 31 d. buvęs MAS cv pirm. Kęstu
tis šeštokas stovyklautojams prane
šė, kad ateitininkų federacijos pa
kviesti detroitiškiai studentai Linas 
Mikulionis ir Viktoras Nakas sutiko 
sudaryti MAS cv Detroite. L. Miku
lionis ir V. Nakas, apsiėmę vykdyti 
MAS pirmininkų pareigas, angažavo 
sekančius asmenis į talką: Gintę Da- 
mušytę, Joną Dunčią, Reginą Gar- 
liauskaitę, Lilę Gražulienę, dr. Kęs
tutį Keblį, Joaną Kuraitę ir Vitą 
Sirgėdą. Dėl Įvairių priežasčių dar 
negalima paskelbti kitų valdybos na
rių sąrašo, bet tai bus netrukus pa
daryta. Naujas MAS cv adresas: 
MAS CV, 4225 Gunther Dr., Sterling 
Heights, Michigan 48077, USA. Tel. 
1-313-979-8259. Pageidaujame, kad 
kiekvienos kuopos pirmininkas ir 
globėjas tučtuojau raštu ar telefonu 
su nauja MAS cv susisiektų.

Viktoras Nakas

Skautų veikla
• LS Seserijos tuntininkių, vieti

ninkių, draugininkių suvažiavime 
rugsėjo 26-27-28 d.d. Klevelande iš 
Toronto dalyvavo 5 vadovės. Simpo
ziume tema “Vyr. skautė Seserijoje” 
dalyvavo ps. J. šeškutė.

• Pasitraukus Kanados rajono va- 
deivei v. s. A. Gverzdienei, naująja 
vadeive nuo š.m. spalio 1 d. paskir
ta s. L. Gvildienė.

• “Šatrijos” tunto vadijos posė
dis — spalio 19 d., 11 v. r., skautų 
būkle.

• Australijoj seneliams mirus, už
jaučiame Karosų ir Garbaliauskų šei
mas.

• Tėvų komiteto rengiamas meti
nis bazaras ir šokiai — lapkričio 15 
d. Prisikėlimo salėse.

• Lietuviškai nekalbančios mer
gaitės, 6 m. amžiaus, galėtų įstoti į 
specialų jaun. skaučių būrelį, kurį 
bandoma suorganizuoti. Kreiptis į 
tuntininkę s. D. Keršienę, tel. 762- 
5521. C. S.

SPORTAS
LENVAATLEČIAI RUOŠIASI 

OLIMPIADAI
Artėjant Montrealio olimpiadai, 

pasaulio lengvaatlečiai įtemptai ruo
šiasi. Pasekmės vis gerėja, atsiranda 
vis nauji pasaulio rekordai. Šiai 
olimpiadai nustatytos daug augštes- 
nės normos, tačiau tai nesudaro 
problemų daugeliui lengvaatlečių. 
Iki Montrealio olimpiados pabaigos 
galime dar susilaukti daug puikių 
pasekmių. Trumpai žvilgtelėkime į 
pasiruošimus olimpiadai.

Trumpieji nuotoliai beveik visuo
met priklausė amerikiečiams. Tad 
nenuostabu, kad S. Williams šiemet 
jau net du kartus pakartojo pasaulio 
rekordą, nubėgdamas 100 m per 9,9 
sek. (Olimp. norma 10,2). Jo pėdom 
seka italas P. Monea ir kubietis P. 
Montes po 10,0 sek. Kliūtinis 100 m 
bėgimas irgi beveik buvo amerikie
čių sritis. Tik Berlyno tarptautnėse 
varžybose prancūzas G. Drut šiame 
nuotolyje pasiekė naują pasaulio re
kordą 13,0 sek. (13,8 sek.).

Vidutiniuose nuotoliuose tikimasi 
iš N. Zelandijos D. Walkerio. Senais 
laikais mylią nubėgti žemiau 4 min. 
buvo viena iš bėgikų svajonių. Dabar 
D. Walker pasiekė naują pasaulio 
rekordą — pirmas nubėgo šį nuotolį 
žemiau 3,5 min. Kelis kartus mėgi
no gerinti ir 1500 m rekordą, tačiau 
vis pritrūkdavo kelių sekundės da
lelių. Jis susilauks daug konkurenci
jos iš afrikiečių, kuriems priklauso 
šio nuotolio rekordas.

Londone Sov. Sąjunga — Anglija 
rungtynių metu jaunas estas pasie
kė naują Sov. Sąjungos rekordą 5000 
m. nuotolyje — 13.27,11 (13.40,0). 
Geriausią pasekmę 10.000 m bėgime 
šiame sezone pasiekė amerikietis B. 
Foster 27.45,4 (28.40,0). Tose pačio
se rungtynėse Londone jo tautietis 
F. Shorter mažai teatsiliko 27.45,9 ir 
olandas J. Hermens buvo trečias 27. 
48,5.

šuolyje į tolį 8 m riba ilgai buvo 
neįveikiama. J. Owens pasaulio re
kordas 8.13 m buvo pasiektas 1936 
m. Berlyno olimpiadoje ir išsilaikė 
labai ilgai. Tačiau šiais metais yra 
daug šuolininkų, kurie įveikia 8 met
rus. Montrealyje priešolimpinėse 
varžybose jugoslavas N. Stekič pa
siekė naują Europos rekordą — 8,45 
m. Tai antra geriausia pasekmė po 
amerikeičio Beamon neįtikėtino re
kordo 8.90 m (7.80 m). Brazilietis J. 
Carlos nušoko 8.20 m, lenkas G. Ci-

Už nuopelnus lietuvių skautijai v.s. P. Karalius apdovanotas “Geležinio 
Vilko” ordinu. Vyr. skautininkas P. Molis įteikia ordiną, šalia jų — v.s. 
V. Kizlaitis Nuotr. V. Bacevičiaus

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

galės turėti tokio gyvenimo ly
gio, kokį turėjo per pastaruo
sius 15 metų. Premjeras P. E. 
Trudeau besaikius atlyginimų 
reikalavimus bei kainų didini
mą tikisi sustabdyti savanoriš
ku savo valdžios ir kanadiečiu 
bendradarbiavimu. Si priemonė 
jau buvo naudota praeityje, bet, 
deja, nebuvo sėkminga. Kainų 
ir atlyginimų kontrolę premje
ras P. E. Trudeau kol kas at
meta.

Ontario liberalų vadas R. Nik- 
sonas, trečią kartą pralaimėjęs 
parlamento rinkimus, paskelbė 
pasitraukiąs iš šių pareigų. Par
tijai jis vadovavo nuo 1967 m. 
ir pirmą kartą jos istorijoj pa
starajame trisdešimtmetyje at
stovų skaičių parlamente padi
dino iki 36, bet liberalus su 38 
atstovais pralenkė NDP socialis
tai. Taigi, Ontario liberalai, pa
siekę geriausių rezultatų, atsi
dūrė trečioje vietoje. Pasak R. 
Niksono, atsistatydinti ji verčia 
skaudus pralaimėjimas metro
poliniame Toronte, kur iš 29 at
stovų tik 3 yra liberalai, vienu 
mažiau, negu 1971 m. rinkimuo
se. Naująjį vadą liberalai išsi
rinks sekančių metų pradžioje. 
Spaudoje buvo pasirodę spėlio
jimų, kad rimčiausiu kandidatu 
gali būti iš federacinio kabine
to pasitraukęs finansų min. J. 
Turner. Pastarasis betgi šiuos 
gandus paneigė, teigdamas, kad 
jo pagrindinis tikslas esąs grįži
mas į privatų gyvenimą.

Kanados paštas nutarė nuo 
1976 m. pabranginti II ir III kla
sės siuntas į JAV, laikydamasis 
tarptautinio tarifo. Lig šiol to
kioms siuntoms į JAV kainos 
buvo mažesnės už tarptautinio 
tarifo, kuris taikomas visiems

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St„ Toronto, Ont.

bulski — 8.15 m. Yra ir daugiau nu
šokančių per 8 m.

Geriausias šuolininkas į augštį 
šiuo metu yra amerikietis D. Stone. 
Jam priklauso pasaulio rekordas 
2.30 m. Kelis kartus mėgino jį dar 
pagerinti, bet vis nepavykdavo. Olim
pinė norma pakelta iki 2.18 m, ta
čiau yra ilga eilė šuolininkų, kurie 
lengvai įveikia 2.20 m augštį.

V. Vokietijos K. H. Riehm nusvie
dė kūjį 78.50 m (69.00 m)ir pasiekė 
naują pasaulio rekordą. Pažymėtina, 
kad jo visi 6 metimai buvo geresni 
nei senas rekordas 76.66 m, priklau
santis rusui A. Spiridonovui. Dar ne
spėjo rašalas nudžiūti rekordų kny
goje, kai jo tautietis W. Schmidt nu
sviedė kūjį dar toliau — 78.50 m. 
Yra daug metikų, kurie viršija 70.00 
m ribą. Amerikietis D. Powell pasie
kė naują disko metimo rekordą — 
69.09 m (60.00).

Rutulio stūmime daugelis lengva
atlečių pasiekia 20.00 m ribą, nors 
norma tėra 19.40 m. Ir čia tikimasi 
susilaukti geresnių pasekmių.

Dar pažymėtini pasaulio rekordai 
— N. Zelandijos R. Dickson 2 my
lios — 8.16,78; olando J. Hermens 
20 km per 57.31,8; per vieną valan
dą nubėgo 20.907 km.

Plačiau apei lengv. atletiką ir mo
terų pasekmes — sekantį kartą A. S.

HAMILTONO KOVAS
Kanados Lietuvių Dienos proga 

rengiamos vyrų krepšinio rungtynės 
tarp Kanados lietuvių meisterio To
ronto Aušros ir Hamiltono Kovo spa
lio 11 d. Susitikimo pradžia 2 v.p.p. 
Delta Collegiate salėje.

Pirmas lietuvis hamiltonietis Al
gis Vaitonis pradėjo žaisti ledo ri
tulį Hamiltono Fincups komandoje.

Krepšinio treniruotės pradėtos 
Delta salėje. Laukiami visi krepši
ninkai, ypač prieauglis. Stalo teni
so treniruotėm ir toliau vadovauja 
V. Subatnikaitė.

Neužmirškime, kad spalio 8 d. P. 
Vaitonis Daugiakultūriame Centre 
duoda šachmatų simultaną. K. B. 

kitiems kraštams. Antroji klasė 
apima visus laikraščius ir kitus 
periodinius leidinius, trečioji — 
knygas. Nuo sausio 1 d. Kana
dos laikraščių siuntos j JAV bus 
pabrangintos apie 165%, o 1977 
m. — 20-30%. Trečios klasės 
siuntų pabranginimo nuošimtis 
dar nėra paskelbtas. Pabrangi
mo susilauks ir oro paštu i užjū
rius siunčiami laiškai. Ligšioli
nius 15 centų pašto ženklus to
kiems standartinio svorio laiš
kams nuo sekančių metų sausio 
1 d. pakeis 20 centų ženklas, o 
nuo 1977 m. sausio 1 d. — 25 
centų. Šis tarifas betgi nebus 
taikomas kanadiečių laiškams, 
oro paštu sunčiamiems į JAV 
bei joms priklausančias terito
rijas. Pirmą kartą Kanados isto
rijoje Kvebeko provincinis teis
mas įsakė Kanados pašto unijai 
sumokėti $1.000 Sherbrooke ba
tų gamyklai už jai 1974 m. pava
sarį nelegaliu pašto streiku pa
darytus nuostolius. Bauda yra 
labai nedidelė, nes gamyklos 
mėnesinė apyvarta dėl pašto 
streiko nuo $184.765 buvo nu
kritusi iki $85.520. Teismo 
sprendimas teikia vilties, kad 
ateityje jieškinius galės laimėti 
ir kitos įmonės už nelegalių 
streikų padarytus nuostolius. 
Tokiu būdu būtų užkirstas ke
lias nelegaliems paštininkų 
streikams.

Dienraščio “Toronto Sun” tei
gimu, ukrainietis žurnalistas 
Viačislavas Čornovilis Kanados 
ambasadoje Maskvoje atsisakė 
Sovietų Sąjungos pilietybės ir 
paprašė suteikti jam Kanados 
pilietybę. Jis yra politinis kali
nys, kuris buvo suimtas 1966 m. 
už paruoštą dokumentinį leidinį 
apie slaptus Maksvos teismus 
Ukrainoje 1960-70 m. šis leidi
nys demaskavo sovietų pastan
gas susidoroti su tautinės lais
vės siekiančiais ukrainiečiais 
bausmėmis ir rusinimo priemo
nėmis. Kanados ukrainiečiai yra 
pasiuntę telegramą P. E. Tru
deau, prašydami iškelti V. Čor- 
novilio išleidimo Kanadon klau
simą pokalbiuose su sovietų už
sienio reikalų ministeriu A. 
Gromyka.

Winnpego miesto delegacija, 
vadovaujama burmistro S. Ju- 
bos, norėjo aplankyti Taičungo 
miestą Taivano saloje, bet šio 
sumanymo turėjo atsisakyti dėl 
Kanados užsienio reikalų minis
terijos spaudimo. Su Taičungu 
Winnipegas palaiko artimus ry
šius. Delegacijos narių eilėse tu
rėjo būti ir Manitobos teisingu
mo min. H. Pawley. Kanada 
1970 m. nutraukė diplomatinius 
ryšius su tautine Kinija, suteik
dama diplomatinį pripažinimą 
komunistinei Kinijai. York uni
versitete Toronte praėjusią sa
vaitę buvo atidengtas kanadie
čio dr. Normano Bethune bius
tas, sukurtas Kanadoje komunis
tinės Kinijos ambasadoriaus C. 
Wen-čin iniciatyva. Dr. N. Be
thune buvo aiškus komunistas, 
rėmęs Mao komunistinę kariuo
menę, operavęs jos karius pilie
tiniame Kinijos kare ir miręs 
Kinijoje. Visa jo komunistinė 
veikla ten buvo skirta tik komu
nistams ir nieko bendro neturė
jo su Kanada. Kiniečių kompar
tija dabar jį yra paskelbusi sa
vo didvyriu. Biusto atidengime 
dalyvavo Ontario premjeras W. 
Davis ir Toronto burmistras D. 
Crombie. Šie du pavyzdžiai ro
do savotiškus Kanados politikos 
vingius. Winnipego delegacijai 
neleidžiama lankytis tautinei 
Kinijai priklausančioje Taivano 
saloje, o Yorko universitetas 
papuošiamas komunistinės Ki
nijos parūpintu kanadiečio ko
munisto biustu.

Kanadiečiai nekartą bandė 
kaltinti imigrantus dėl perdide- 
lio jų padaromų nusikaltimų 
skaičiaus. Esą, proporcingai 
imant, imigrantai padaro dau
giau nusikaltimų už vietinius 
kanadiečius, šį kaltinimą jau

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St, West 
PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

RUSHOLME RD., gražus pusiau atskiras plytinis namas, 8 kambariai 
per tris augštus; prašoma kaina tik $49.900 su mažu (mokėjimu; vie
na atvira skola žemomis palūkanomis.
INDIAN RD., 11 kambarių namas per 3 augštus, 3 modernios prau
syklos, 4 virtuvės, pirmame augšte 4 kambariai su modernia prau
sykla savininkui, plius per $400.00 nuoma į mėnesį, platus įvažiavi
mas, naujas garažas dviem automobiliam, atviras mortgičius žemiau 
10%; tikrai geras pirkinys.
INDIAN GROVE netoli parko prabangus 12 kambarių namas, pilnai 
užbaigtas rūsys su privačiu išėjimu, 25 pėdų salonas, nauji kilimai; 
sklypas 50 x 143 pėdų, platus privatus įvažiavimas, garažas; įmokėti 
apie $40.000,00.
ARTI CAMPBELLFORD ONT., 33 akrų ūkis su visais trobesiais, apie 
110 mylių už Toronto. Prašoma kaina $50.000,00; savininkas ima at
gal pirmąjį mortgičių. Skambinti St. Dargiui.
PORT CREDIT, ką tik pasiūlytas parduoti gražus, naujas vienaaugš- 
tis, 8 kambariai, elektra šildomas, privatus įvažiavimas, garažas; 
prašoma kaina tik $69.900.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jĮĮ n AA
TORONTO LIETUVIŲ * AtfCJH/YIX
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9’/a % už 2 m. term. dep.
83/į% už 1 m. term. dep.
7’/a % už taupymo s-tas
814% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš U

IMA:

9’/a% už asm. paskolas

9’/a% 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 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

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

1113 Dundas St. W., * | C4C4 Lietuviams daromo
Toronto 3, Ontario 1 ek NUOLAIDA

LITHO-ART SPAUSTUVĖ __________________ ___________________________ darbai, leidiniai,

971 College St., Toronto 4, Ontario p--° 9 ramos, 
visi verslo bei

Telefonas: 5 33-43 6 3 reklaminiai

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

R. CHOLKAN & CO. 
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus 5 butų pastatas, 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina į 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.Ū00 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.

CHOLKRII

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

tel. 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West

Rezidenciniai — komerciniai — investaeijos — mortgičiai 
įkainojimas — namų drauda

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

yra atmetęs Toronto universi
teto kriminologas James Gif
fen, o dabar jį dar kartą atme
tė ir “žalioji knyga”, paruoš
ta imigracijos reikalams. Sta- 
tistiko M. Rosso paruoštais duo
menimis, 1966-69 m. ateiviams

Kanadoje teko tik 1,5-2,2% vi
sų nusikaltimų, nors jie sudaro 
4% visų Kanados gyventojų. 
Proporcingai imant, vietiniai 
kanadiečiai du kartus daugiau 
už ateivius yra linkę į nusikal- 

. timus.



Ko, duos?..
(Atkelta iš 3-čio psl.)

iš kitų kraštų? Kokios yra gali
mybės pasinaudoti ne tiktai 
spausdintu žodžiu, bet ir įkalbė
tu juostelėse lietuvišku žodžiu?

Antrosios komisijos uždavinys: 
tarpvalstybinis jaunimo bendra
darbiavimas. Ar verta pasikeisti 
iaunais lietuviais veikėjais, sie
kiant padėti vieni kitų veiklai 
(lituanistikoje, organizacijose, 
tautinių šokiu vienetuose, cho
ruose, stovyklose ...)? Kokios 
sąlygos? Ar apsimoka meninių 

Balio Maskeliūno įstaiga

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų 

2483 Lakeshore Blvd. West, 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

tel. 277-0814

Toronto 14, Ontario

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 535.^53
TORONTO, ONTARIO
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------
• ----------  NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% 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 Baltic Exporting Co.:*82 Ave"ĮSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

vienetų siuntimas Į kitus kraš
tus? Koks būna jų apsilankymo 
poveikis? Koks kitas įmanomas 
bendradarbiavimo būdas, kuris 
nebūtu toks brangus?

Trečioji komisija rūpinasi lie
tuviškai nekalbančio jaunimo 
įjungimu į organizuotą lietuvių 
gyvenimą, čia kraštai pasidalins 
nuomonėmis dėl tokių jaunuo
lių įjungimo ir aptars būdus, 
kaip tai įmanoma bei pageidau
tina padaryti. Svarstomas ir Jau
nimo S-gos vaidmuo šioj srity.

Ketvirtoji komisija svarsto li
tuanistini švietimą išeivijoje. 
Kuriose kolonijose esame silp
niausi lituanistiniame auklėjime 
ir kodėl? Lituanistiniu stovyklų 
ruoša ateityje. Kokios būtų prie
monės stiprinti lituanistinį išsi
lavinimą ir kokios galimybės tai 
Įvykdyti?

Penktoji komisija svarsto jau
nimo vaidmenį politinėje veik
loje. Kiek jaunimas yra susipa
žinęs su šiandienine Lietuvos 
padėtimi? Kokios informacijos 
labiausiai trūksta ir kur ja gali
ma gauti? Kokie yra leidiniai, 
skirti Lietuvos žmonių teisių pa

Nemelavau...
— Gėdinkis, — sako tėvas sū

nui. — Aš, būdamas tavo metų, 
niekada nieko nemeluodavau.

— O kada tu pradėjai? — 
smalsiai paklausė sūnus.

Žiūrovas
Vyras pareina užrišta akimi.
— Kas atsitiko? — aikteli 

žmona. — Bene mušeisi?
— Ne. Aš tik žiūrėjau, kaip 

kiti mušasi. ..
Zoologijos sode

— Nebegalima susikalbėti su 
savo vaikais, — skundžiasi vie
nas tėvas. — Anądien nusive- 
džiau savo penkerių metų sūne
lį Į zoologijos sodą ir aiškinu 
jam visokius žvėris bei paukš
čius. Štai gandras, — rodau 
jam.

— Nelaikyk manęs kvailu, 
— atsakė vaikas. — Tokių da
lykų nėra!

Naujausia mada
_ Sakykite, ar šita bliuzelė 

man tiks?
— Tai 

bužis!
— Ar
— Ką 

vitrinoje 
vos.

naujausios mados dra-

ji neblunka?
jūs! Treji metai kabo 
ir dar nepakeitė spal-

V BaČėnaS AU Seasons Travel, B.D
2224 Dundas Street W. Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambinti
Toronto, Ontario
M6R 1X3

nuo 11 v. r iki 7 v.

žeidimo klausimams gvildenti? 
Kur jie platinami ir kaip? Ką 
jaunimas daro savo krašto gy
ventojams informuoti Lietuvos 
bylos reikalu? Koks turėtų būti 
mūsų bendradarbiavimas su lat
viais ir estais politinėje srity
je?

Sudarytos kelios komisijos 
nagrinėti organizaciniams Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos klausimams, kaip pvz. PLJS 
ir PLB ryšiai, PLJS ryšiai su 
organizuotais jaunimo vienetais, 
PLJS centrinės institucijos (pvz. 
Ryšiu Centras, veikias nuo II 
PLJK Čikagoj), paskirų kraštų

Kalti sumuštiniai
Per darbo pertrauką įstaigo

je Petras išsitraukia sumušti
nius ir, žiūrėdamas į juos, atsi
dūsta:

— Sūris ir sūris! Vakar, šian
dien, rytoj.

— Tai pasakyk žmonai, kad 
paįvairintų, — pataria Petro 
kolega.

— Ar tu juokies? Aš — juk 
viengungis ir pats darausi su
muštinius.

Apie asilą
Sužadėtinis ėjo pro sužadėti

nės namus ir nešėsi doklą šieno. 
Taip jau pasitaikė, kad suža
dėtinė stovėjo ant slenksčio. 
Vaikinas stabtelėjo, nuleido 
nuo pečių naštą ir išdidžiai 
tarė:

— Visas pūdas!
Mergina nusijuokė:
— Rado kuo girtis. Mūsų asi

las dvigubai daugiau paneša.
Sūnus

Kalbasi kaimynai:
— Mačiau, tavo sūnus šieną 

pjauna. Kaip tu jį prikalbinai?
— Pasakiau, kad pamečiau 

žolėje motociklo raktą.

• Ilgai tupėdamas prie para
dinių durų šuo užmiršta, kaip 
atrodo būda. Parinko Pr. Alš. 

Jaunimo Sąjungos veikla — pa
sidalinimas problemomis, siūly
mais ir t.t.

Žvelgiama ir ateitin su pasku
tiniąja komisija, kurios tikslas 
panagrinėti IV PLJ Kongreso 
vietą bei laiką, jo tikslus, kuo 
ketvirtasis kongresas turėtų 
skirtis nuo pirmųjų trijų.

Kaip matome iš darbo komi
sijų projekto, šiame kongrese iš 
anksto bandoma išvengti tuščių 
kalbų; siekiama pritaikyti stu
dijų dienose gvildentas temas 
konkrečiai veiklai. Su studijų 
dienų programa supažindinsime 
vėliau. Gabija

Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas!!!
Nei viena bendrovė nesiunčia 

siuntinių taip pigiai, kaip 
Intertrade Express Corp.

Dabar jūsų giminės gaus 
daugiau nei anksčiau 

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ

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 būti iškeičiami į 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 — 
JOKIU KITU MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMU 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 
“MOSKVIČIUS”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.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

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

lęšiai (contact lenses).

• C. R. Darwin (1809- 1882) 
skelbė, kad žmogus yra išsivys
tęs iš beždžionės. Jeigu jis da
bar atsikeltų, pamatytų, kad 
kiekvienoje gatvėje pilna bež
džionių. Aš jam pasakyčiau, kad 
beždžionė išsivystė iš žmogaus.

(K. činčius)
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ČIURLIONIS MUZĖJUJE
Rugsėjo 26 d. vakare modernaus 

meno muzėjuje vadovybės rengtas 
M. K. Čiurlionio gimimo sukakties 
100 m. minėjimas sutraukė 300-400 
žmonių, daugiausia lietuvių. Minėji
mas buvo akademinio lygio ir, svar
biausia, minėjimo proga M. K. Čiur
lionis buvo iškeltas į Čikagos ameri
kiečių dienraščių didžiąsias antraš
tes. Po ranka neturiu “Chicago Tri
bune” dienraščio, kuris apie M. K. 
Čiurlionį plačiai rašė. “Chicago Sun- 
Times” dienraštyje per keturias skil
tis uždėta antraštė “A Lithuanian ri
ses from oblivion”, atseit, kaip lais
vajame pasaulyje gyvenantieji lietu
viai stengiasi visas tautas supažin
dinti su didžiuoju Čiurlioniu, miru
siu 36 m. amžiaus, bet palikusiu to
kius kūrinius, kurie liks gyvi dar 
ilgus amžius. Tarp tų didžiųjų M. K. 
Čiurlionio gerbėjų straipsnio auto
rė Ann Noren pamini dail. K. Var
nelį. Kiek man žinoma, dail. K. Var
nelis daug prisidėjo prie šio minėji
mo paruošimo. Varnelių pastango
mis ir net lėšomis iš Klevelando bu
vo atsikviestas pianistas A. Kuprevi
čius atlikti M. K. Čiurlionio kūri
nių. Kritikė Ann Noren A. Kuprevi
čiaus koncertą gerai įvertino. Tei
giamai įvertino ir visą minėjimą.

Šalia šio minėjimo, kaikurių Či
kagos lietuvių, ypač gydytojų, lėšo
mis ir pastangomis M. K. Čiurlio
nio meno kūriniai įamžinti ir lyriš
kame filme. Tą filmą buvo paruošu
si Maskva 1967 m. Expo parodai 
Montrealyje rusų kalba. Privačių as
menų pastangomis ir lėšomis tas ly
rinis filmas, užtrunkąs apie 20 min., 
yra dabar įkalbėtas lietuviškai, per
dirbtas į kitą metražą ir rugsėjo 23 
d. būreliui kultūrininkų parodytas 
Jaunimo Centro kavinėje. Filmą ge
rai vertino K. Bradūnas, dail. A. 
Valeška, dr. J. Puzinas. Buvo ir kri
tiškų nuomonių. Dar vieną M. K. 
Čiurlionio kūrinių filmą netrukus ro
dys Teresė ir Jonas Bogutos. Pirmą
jį filmą laisvėje apie M. K. Čiurlio
nį ir jo kūrybą, daugiau aiškina
mąjį, o ne lyrinį, yra paruošęs vie
nas Ohio universitetas su stambia 
Lietuvių Fondo finansine parama. 
Taigi, iš viso turėsime tris filmus, 
skirtus M. K. Čiurlioniui ir jo kury-
bai. savo pinigines jaunimo reikalams.

Pirmoje vaikų piešinių parodoje Čikagoje bus daugybė paveikslų. Jų tarpe 
bus ir šis Kristinos Juzaitytės iš Plymouth Meeting, Pa., piešinys. P. Malcta

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) •

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 AVE.

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vok. 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

VAIKŲ PARODA
N. Pradėtosios Marijos vienuoli

jos rėmėjos spalio 17 d. Jaunimo 
Centre iškilmingai atidarys pirmąją 
laisvajame pasaulyje gyvenančių lie
tuvių vaikų piešinių parodą. Ji buvo 
suplanuota daugiau kaip prieš me
tus, buvo išvystyta gera informacija 
ir asmeniniai kontaktai. Atsiliepė 
net 287 lietuviukai, ir 335 jų pieši
niai specialios komisijos, vadovau
jant dail. P. Kaupui, buvo atrinkti 
parodai. Šiuo metu vyksta piešinių 
klijavimas, grupavimas. Kiek man ži
noma, veteranas dail. P. Kaupas dir
ba per naktis, atiduodamas talentą 
ir širdį. Už geriausius vertintojų ko
misijos atrinktus piešinius skiriama 
devynios premijos. Parodos dalyvių 
amžius — nuo 3 iki 14 m. Premi
jos bus skirstomos pagal amžių: 3 
premijos 3-6 m. amž., 3 — 7-10 m. 
amž. ir 3 — 11-14 m. amž. Parodos 
rengėjų pirmininkė yra Marija Re
inienė, narės — O. Gradinskienė, E. 
Abelkienė, dail. E. Marčiulionienė ir 
dail. P. Kaupas. Parodai visą eilę 
piešinių atsiuntė ir Kanados lietuvių 
atžalynas. Pamatysime, kiek jie pre
mijų laimės, gal ir iš jų tarpo atei
tyje užaugs nauji Valiai, Tamošai
čiai, Mickūnai, Dagiai ir kiti. Čika
gos ir apylinkių lietuviai kviečiami 
gausiai lankyti parodą.

TRUMPAI
— III pasaulio lietuvių jaunimo 

kongresui P. Amerikoje iki rugsėjo 
vidurio surinkta $20,000. Taigi, dar 
nepasiektas nė trečdalis nustatytos 
sumos. | lėšų telkimo vajų įjungtos 
64 LB apylinkės. Iki rugsėjo vidu
rio 28 LB apylinkės jau buvo atsiun- 
tusios dalį surinktų lėšų, gi 36 dar 
nieko. Jersey City, St. Petersburg, 
Fla., Lemont, Ill., Beverly Shores, 
Ind., ir East St. Louis apylinkės pil
nai išpildė nustatytą kvotą. Kadan
gi paskutiniuose LB tarybos rinki
muose balsavo 11,000 lietuvių, tad 
kiekvienas balsavęs turėtų paaukoti 
po $6.47, ir kvota būtų pilnai išpil
dyta. I kongresą vyksta 55 rinkti 
jaunimo atstovai iš JAV ir 17 iš Ka
nados. Jie už kelionę 80% išlaidų 
apmoka iš savo kišenės. Kongreso 
aukų vajui vadovauja pats PLB 
pirm. inž. Br. Nainys ir labai prašo 
visus gyvuosius lietuvius atidaryti

743-0100
FRANK BARAUSKAS, F R I.

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas
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TO RO N T ©rr B MONTREAL
Anapilio žinios
Telefonas: 277 1270

— Geriausi linkėjimai šį savait
galį Hamiltone Kanados Lietuvių 
Dienos proga įvykstančiai šokių bei 
dainų šventei ir KLB krašto tarybos 

• suvažiavimui.
— Padėkos savaitgalio proga Wa- 

sagoje, Gerojo Ganytojo stovyklavie
tėje, šį sekmadienį pamaldos bus 10 
ir 11 v.r.

— Spalio 7 d. iš šios parapijos pa
laidotas a.a. Albertas šiaudinis, šią 
savaitę Šv. Jono lietuvių kapinėse 
palaidoti: a.a. Alfonsas Vainauskas 
iš Hamiltono, a.a. Bronius Krasaus
kas iš Delhi. Velionių artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Nuo pirmadienio iki šio ketvir
tadienio parapijos klebonas dalyvau
ja Toronto arkivyskupijos kunigų 
seminare Honey Harbor.

— Spalio 5 d. kat. moterų draugi
jos susirinkime išrinkta nauja sky
riaus valdyba: pirm. Stp. Petraitie- 
nė, vicepirmininkės — V. Otienė ir 
K. Bučienė, ižd. R. Sirutienė, sekr. 
A. Šimkienė, narės — B. Čirūnienė 
ir A. Katelienė. Parapija labai dė
kinga už gražią kat. moterų draugi
jos veiklą socialinėje bei visuomeni
nėje srityje (vien Anapilio staty
bai skyrius yra paaukojęs $4.500). 
Ypač dėkojame buvusiai skyriaus 
pirm. Reginai Sirutienei, sėkmingai 
vadovavusiai ilgą laiką ir pasiliku
siai valdyboje iždininkės pareigose. 
Naujajai valdybai linkime sėkmės.

— Tikybos pamokos vaikams pra
sidės po Padėkos savaitgalio.

— Parapijos choras jau įsijungė į 
11 vai. pamaldas sekmadieniais.

— Vėlinių pamaldos kapinių aikš
tėje Šv. Jono lietuvių kapinėse įvyks 
lapkričio 2 — Vėlinių dieną. Po iš
kilmių kapinėse Anapilyje veiks ka- 
feterija. Ja rūpinsis parapijos kat. 
moterų skyrius.

— Į Anapilio balių lapkričio 8, 
šeštadienį, su įdomia programa iš Či
kagos atvyksta “Antras Kaimas”, ku
ris pateiks daug aktualijų humoristi
ne forma iš Toronto lietuvių gyve
nimo.

— Pamaldos: šį šeštadienį 10 v.r. 
už a.a. Mariją Kelerienę (metinės); 
sekmadienį: Anapilyje 10 v. už a.a. 
Jurgį ir Marijoną Skaržinskus, 11 v. 
už a.a. Elzbietą Sivickienę ir a.a. 
Klemensą Dargį, Wasagoje 10 v.r. už 
a.a. Prancišką Riaubienę ir 11 v. už 
a.a. Mariją ir Baltramiejų Juodišius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Konfirmandų pamoka — penk

tadienį, 6.30 v.v., šventovėje.
— Sekmadienį pamaldos: Toronte 

9.30 v. ryto, Hamiltone 1 v.p.p., 18 
Victoria Ave. S., latvių šventovėje, 
Lietuvių Dienos proga. Pamaldos Ha
miltone bus su šv. Komunija.

— Sveikiname Lydiją ir Vilių Vi- 
lenbrektus, kurie spalio 5 d. atšven
tė savo 50 metų vedybinę sukaktį 
(susituokė 1926 m. Žemaičių Nau
miestyje). Visagalis laimino juos, su
teikdamas jiems 4 dukras, 2 sūnus 
ir 18 anūkų.

Priešvestuvinis pobūvis spa
lio 5 d. Anapilio salėje buvo su
rengtas Valei Staškevičiūtei, be
siruošiančiai tuoktis su Vincu 
Baliūnu lapkričio 15 d. Dalyva
vo arti 400 viešnių. Nuotaka, 
šalia sveikinimų, susilaukė la
bai gausių dovanų ne tik iš To
ronto, bet ir Montrealio bei ki
tų vietovių.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 4G0 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N. A.

JIEŠKOMAS KAMBARYS ir virtuvė 
High Park rajone. Skambinti po 7 v. 
vakaro B. Tarvydui tel. 534-5615
COLLEGE - DOVERCOURT rajone 
išnuomojamas kambarys ir virtuvė 
antrame augšte vienam asmeniui. 
Telefonas 535-8798.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus,- 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.

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

BARONESSA
Beauty Salon

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname kun. A. Žilinską, 

tapusį legaliu Išganytojo parapijos 
klebonu lietuviams.

— Nuoširdžiai sveikiname Vytautą 
ir Antaniną Adomonius, spalio 4 d. 
paminėjusius 25 metų vedybinę su
kaktį.

— Giliai užjaučiame Tadą Kra
sauską, mirus jo tėveliui Broniui 
Krasauskui.

— Santuokai rengiasi Bernardas 
P. Kušlikis ir Mary-Ann Vingelytė.

— Bendra parapijos ir "Varpo” 
chorų repeticija — šį ketvirtadienį, 
7.30 v.v. Repeticija tik moterų bal
sams — 7 v.v.

— Mūsų šventovės atnaujinimo vi
daus darbai jau bemaž įpusėjo: per
tvarkoma presbiterija, lubose įdeda
mas apšvietimas. Nuoširdžiai dėko
jame visiems, prisidėjusiems prie 
remonto auka ar darbu.

— Ateinančių trijų savaičių laiko
tarpyje parapijos kunigai dalyvaus 
mūsų arkivyskupijos seminare Ho
ney Harbor.

— Dail. H. Žmuidzinienės meno 
kūrybos paroda rengiama mūsų Pa
rodų salėje lapkričio 8-9 d.d.

— Virimo ir kepimo kursai prasi
dėjo spalio 7 d. par. virtuvėje. Kur
sus rengia mūsų par. kat. moterų 
skyrius.

— Parapijos tarybos susirinkimas 
bus lapkričio 19 d., 7.30 v.v., Parodų 
salėje. Visų sekcijų nariai prašomi 
dalyvauti.

— Pensininkų pobūviai vyksta 
antradieniais, 4 v.p.p., ateitininkų 
kambaryje. Rugsėjo 30 d. išrinkta 
nauja šio pensininkų būrelio valdy
ba: pirm. S. Miniotienė, vicepirm. T. 
Valadkienė, ižd. J. Daunys, ūkvedės
— T. Balnienė ir A. Vasiukevičienė, 
rankdarbių vad. U. Genčiuvienė.

— Mišios šeštadienį: 8 v. — už 
Domeikų šeimos mir., užpr. K. Gil- 
manienės; 8.30 v. — už Bronių ir 
Vladą Folertus, užpr. I. A. Gatavec- 
kų; 9 v. — už Steponą Juodikaitį, 
užpr. J. Juodikaitienės; 9.30 v. — už 
Praną ir Jurgį Mališauskus, užpr. M. 
Yokubynienės; sekmad., 8 v. — už 
parapijiečius; 9 v. — už Antaną Sa- 
pijonį, užpr. E. G. Kuchalskių; 10 v.
— už Juozą Martinaitį, užpr. S. Mar
tinaitienės; 11.30 v. — už Kazimierą 
Juodviršį, užpr. O. Juodviršienės; 7 
v.v. — už Joną Valatką ir Mariją 
Stuikienę.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadeinį popietėje buvo 

per 200 žmonių. Kaikurie atsilankiu
sių gyrė, kad popietės menėje atsi
rado mažų staliuku. Svečių knygoje 
pasirašė: S. Szewezuk iš La Salle, 
Quebec, Jonas ir Paulina Butkai, 
Ona ir Kazys Kudukiai iš Londono, 
Ont.

— Spalio 19, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Karaliaus Mindaugo menėje įvyks 
svarbus LN informacinis susirinki
mas, į kurį kviečiami atsilankyti visi 
lietuviai — nariai ir nenariai.

— Spalio 19 d. LN Karalienės Mor
tos svetainėje įvyks lietuvių evange
likų padėkos pietūs. Jie prasidės 11 
v.r., nes norima užbaigti iki LN su
sirinkimo pradžios.

— Svetainė “Lokys” jau baigiama 
dekoruoti. Rytinė siena papuošta ar
chitekto A. Banelio parinktais vaiz
dais.

— Spalio 25, šeštadienį, 7 v.v., 
Mindaugo menėje numatomi Jauni
mo Sąjungos šokiai.

— LN Moterų Būrelis rengia dail. 
Viktoro Petravičiaus ir Irenos Šim
kienės darbų parodą spalio 25-26 d.d. 
Gedimino pilies menėje. Šiuo metu 
ruošiamos paveikslams iškabinti spe
cialios pertvaros.

— LN nario įnašus įmokėjo: Juo
zas Venslovaitis $100, Romas Mika
lauskas, Antanas Meles (Milašius) 
po $75, Marija Makarenko $50 ir 
Aušra Vaitkutė $10.

Vedybinės sukaktys. Grasil
dos ir Juozo Kaknevičių 25-rių 
metų vedybinė sukaktis pami
nėta rugsėjo 27 d. Prisikėlimo 
Parodų salėje, dalyvaujant šei
mos artimiesiems bei bičiu
liams. Dalyvaujančių dovana su
kaktuvininkams, tarp daugelio 
kitų — kelionė į Lietuvą. — An
taninos ir Vytauto Adamonių 
25-rių metų vedybinė sukaktis 
paminėta spalio 4 d. Prisikėli
mo Parodų salėje. Pagrindinės 
rengėjos buvo jų 4 dukros. Su
kaktuvininkams buvo įteikti 
nauji auksiniai žiedai, kuriuos 
jie visų akivaizdoje ir sumainė. 
Be to, įteikta jiems ir kitų do
vanų.

A.a. Broniui Krasauskui mi
rus, vietoje gėlių prie velionies 
karsto, paaukojo $20 Petrė ir 
Pranas Pekarskai iš Delhi, Ont., 
“T. Žiburiams”.

PARDUODAMAS 
NAMAS

Mississaugoje, 5 blokai nuo Ana
pilio, netoli Mississaugos ligoni
nės (4 miegamųjų“split level”). 
Gražiai įrengtas poilsio kamba
rys su baru, 2 židiniai — salone 
ir šeimos kambaryje, šaltas san
dėlis ir yra vieta įrengti dar 
vienam kambariui rūsyje. Labai 
privatus ir gražus sklypas užda
roje (dead end) gatvėje. Prašo
ma kaina $114.500.

Skambinti telefonu 279-9395

imti
•«<!

Marijos garbei procesija 
bus š. m. spalio 13, pirmadienį, 7.30 vai. vakaro, 
IMMACULATE HEART OF MARY ŠVENTOVĖJE 
(131 Birchmount Rd. — Danforth Ave, Toronte; 

tel. 691-6968).
Procesijoj bus nešama Marijos Fatimos statula ir kalba
mas Rožinis. Po procesijos bus šv. Mišios 8 vai. vakaro. 
Marijos prašymas Fatimoj — kasdien kalbėti Rožinį. 
Melskimės už Lietuvoj kenčiančius kalėjimuose ir psi
chiatrinėse uždarytus lietuvius už katalikų tikėjimo 

išpažinimą.
Važiuoti Bloor požeminiu iki Main stoties 

Cliffside autobusą 20 nr„
Lietuvių kalba galima skambinti 763-4233 po 6 v. vakaro.

INICIATORE

LIETUVIAI, DĖMESIO! Š. m. spalio 19, 
sekmadienį, 3 v.p.p.. Lietuvių Namuose 
----------------------------------------------— ĮVYKS--------------------------------------------------

LIETUVIU NAMU INFORMACINIS
SUSIRINKIMAS
Dalyviai bus vaišinami kavute. VALDYBA

KANADOS VYRIAUSYBE 
pagal daugiakultūrę savo pro
gramą paskyrė $9.000 Kanados 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybai. Si parama duota pir
majai Kanados lietuvių dainų ir 
tautinių šokių šventei. Šią žinią 
specialiu laišku “T. Žiburiams” 
rugsėjo 26 d. pranešė dr. St. 
Haidasz, Toronto Parkdale apy
linkės atstovas Kanados parla
mente, buvęs daugiakultūrių 
reikalų ministeris. Šiuo metu 
daugiakultūriais reikalais rūpi
nasi darbo ministeris John Mun
ro iš Hamiltono.

Dailininkų A. Tamošaitienės 
ir A. Tamošaičio darbų paroda 
rengiama Daugiakultūriame 
Centre Hamiltone (35 Cathari
ne St. S.) spalio 7-12 dienomis. 
Torontiečiai ir visi kiti, nuvy
kę į dainų ir tautinių šokių šven
tę, galės pamatyti iškiliuosius 
dailininkų kūrinius, kurių dalis 
bus nauji. Parodos proga išleis
ti puošnūs abiejų dailininkų ka
talogai su T. Valiaus, prof. R. C. 
Pinto, prof. J. M. Vaštokienės ir 
R. Paulionio įvadais.

Kanados lietuvių dainų ir 
tautinių šokių šventėje Hamil
tone spalio 11-12 dienomis daly
vaus gana daug svečių, ypač iš 
JAV. Visi rezervuotieji kamba
riai viešbučiuose užimti. Gauta 
žinia, kad atvyks ir D. Britani
jos Lietuvių Sąjungos pirm. S. 
Kasparas ir apsistos pas p.p. 
Pleinius Hamiltone (tel. 549- 
5372).

Jieškantieji informacijų apie 
Kanados lietuvių dainų ir tau
tinių šokių šventę prašomi at
siversti penktąjį šio “TŽ” nr. 
puslapį. Ten išspausdintas ir 
planas, rodąs visų šventės ren
ginių vietas.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Toronto 
skyriaus narių metinis susirin
kimas — 1975 m. spalio 16, ket
virtadienį, 7.30 v.v., Lietuvių 
Namuose. Nariai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos tarybos 
suvažiavimas įvyks Toronte spa
lio 26, sekmadienį, Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Suvažiavi
mas pradedamas šv. Mišių auka 
Prisikėlimo šventovėje 11.30 v. 
r.; viešas tarybos posėdis — 
2.15 v. p. p. muzikos studijos 
patalpoje; 4.30 v.p.p. didžiojoje 
salėje įvyks simpoziumas-pokal- 
bis tema: “Tarptautiniai moters 
metai”. Simpoziumą sudaro 
trumpi 10-15 min. pranešimai: 
a. lietuvės katalikės asmenybės 
ugdymas — prof. dr. A. Jana- 
čienė, b. lietuvė katalikė šeimo
je — D. Garbaliauskienė, c. lie
tuvė katalikė visuomenėje—A. 
Dumbrienė. Meninę programą 
atliks jaunųjų moterų sekste
tas. Po simpoziumo — vaišės 
(kavutė). Visuomenė posėdyje ir 
simpoziume maloniai kviečiama 
dalyvauti.

KLKMD centro valdyba
Kanados Lietuvių Katalikų 

Centro suvažiavime, kuris įvyks 
lapkričio 1 d. Toronto Prisikė
limo salėse, bus paminėta vysk. 
M. Valančiaus šimto metų mir
ties sukaktis. Paskaitą skaitys 
kun. prof. St. Yla. Vakarinėse 
pamaldose pamokslą pasakys 
kun. J. Kubilius, SJ, iš Mont
realio.

KLB Toronto apylinkės valdyba ir
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia visus į
III pasaulio lietuvių jaunimo kongreso

šokiu vakarq-
BALIU I 7 v. vakaro.

Įėjimas — $3.00, 
studentam ir pensininkam — $2.00

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

• gros orkestras "MUZIKA“.

Muzikos įjdmokos
Jonas Govedas, 

pianinas, teorija, harmonija, istorija, 
paruošimas konservatorijos egzaminams

^Telefonas 531-5870___________ Toronte

Jau išėjo iš spaudos leidinys 
“Lithuanians in Hamilton” — 
“Hamiltono lietuviai”. Jis iš
leistas ryšium su Hamiltono lie
tuvių bendruomenės 25 metų 
sukaktimi ir pirmąja Kanados 
lietuvių dainų bei tautinių šo
kių švente. Jame yra skyriai: 
sveikinimų, organizacinio gyve
nimo (trumpa Lietuvos ir lietu
vių imigracijos istorija), dainų 
ir šokių šventė. Pastarajame 
skyriuje paliečiamos ir visos 
Kanados kultūrinis lietuvių gy
venimas. Albuminio formato 
knyga išleista lietuvių ir ang
lų kalbomis, gausiai iliustruota 
ir spausdinta vietinėje Hamil
tono spaustuvėje “Lithuanica 
Graphics”. Vyr. redaktorius —
V. P. Zubas, redaktoriai — K. 
Mileris, V. Stanevičienė, bend
radarbiai — L. Skripkutė, prel. 
J. Tadarauskas, J. Mikšys, E. 
Kudabienė, G. Breichmanienė. 
Leidinio viršelyje — Kanados 
vėliavos spalvų fone klevo la
pas, Vytis ir Hamiltono miesto 
herbas. Atrodo gana dailiai. 
Leidinį platina Hamiltono pen
sininkai: Lithuanian Senior Ci
tizens Club, 373 Charlton Ave.
W. , Hamilton, Ont. L8P 2E6. 
Kaina — $6.

Metropolinio Toronto švieti
mo vadyba praėjusį pavasarį pa
skelbė specialios komisijos pro
jektą, siūlantį įvesti daugiakul- 
tūres programas mokyklose —- 
etninių grupių kalbų, istorijos 
bei kultūros pamokas, švietimo 
vadybos pirm. William Ross, 
kalbėdamas Kanados švietimo 
sąjungos narių suvažiavime, pa
reiškė, kad projektas susilaukė 
neigiamos aštrios reakcijos iš 
anglų visuomenės. Ji dar nega
linti pripažinti etninių grupių 
kaip lygiateisių. “Kodėl mes 
privalome juos mokyti?” Spe
cialios komisijos narys Mel La- 
fountaine pareiškė, kad Toron
te 50% mokinių yra neanglų 
kilmės. Federacinės vyriausy
bės atstovas M. Andrassy pra
nešė, jog feder. vyriausybė 
svarsto galimybę finansiškai pa
remti kalbų mokymą mokyk
lose.

Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai, kuriems rūpi 
Lietuvių Namų reikalai: 
ir nariai, ir nenariai.

| Lietuvių

premijom • Trijų serijų

Plačios giminės šventė. Spa
lio 5, sekmadienį, didžiojoj L. 
Namų salėj buvo surengta plati 
šeimos šventė — Lydijos ir Vi
liaus Vilenbrektų 50 metų vedy
binės sukakties paminėjimas, 
kuriame dalyvavo ne tik gau
sios giminės nariai, bet ir jų bi
čiuliai. L. Vilenbrektienė - Gen- 
čaitė yra 70, V. Vilenbrektas —■ 
78 m. amžiaus. Abu kilę iš Že
maitijos. Pasodinti prie garbės 
stalo, jiedu džiaugėsi matydami 
šešis savo vaikus su šeimomis ir 
18 anūkų. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
stalo maldą — kun. A. Žilins
kas. Po vaišių sukaktuvininkus 
sveikino anūkai, vaikai, gimi
nės, bičiuliai ir įteikė daug įvai
rių dovanų. Atskirai sveikino p. 
Delkuvienė Išganytojo evange
likų liuteronų par. moterų dr- 
jos vardu. Ilgesnę kalbą pasakė 
sūnus Rudolfas iš Woodstocko, 
kur jis turi viešbutį, ir Vyt. Le- 
nauskas, artimas sukaktuvinin
kų bičiulis. Visi susirinkusieji 
sukaktuvininkams sugiedojo 
“Ilgiausių metų”. Meninę dalį 
atliko giminaitis Erikas Rotkis 
su žmona Danguole ir sol. V. 
Verikaitis, akompanuojamas J. 
Govėdo. Pobūvio pranešėju bu
vo V. Dauginis. Po prakalbinės 
ir meninės dalies susirinkusieji 
dar ilgai vaišinosi, šoko orkest
rui grojant ir linkėjo sukaktuvi
ninkams (geros sveikatos. Gausi 
jų šeima ir giminė yra patrioti
nės orientacijos, dalyvauja vi
suomeninėje veikloje, remia lie
tuviškas institucijas.

Šv. Jono lietuvių kapinėse 
liejami pamatai naujiem pa
minklam šių mirusių tautiečių: 
Kablio, Lingės, Griškonio, Mac
kevičienės, Gylio, Savicko, Sta
šaičio, Telšinsko, Žiemanio, 
Tutlio, Priščeponkos, Janušai- 
tienės, Martinaičio, Bacevičiaus, 
Perdičiuko, Kėžinaičių, Bleiz- 
gio, Marcinkaus, Jutelio, Kon
čiaus, Bilevičiaus, Dūdelio, Au- 
gaičio, Steigvilos, Vyganto, 
Paukščio, Jurienės, Tonkūno, 
Rutkauskienės.
• Šeima be lietuviško laikraščio

— židinys be tautinės ugnies

Šeštadieninė mokykla pradėjo 26- 
sius mokslo metus. Mokykloje yra 
10 klasių, kuriose dirba šie mokyto
jai: seselė Paulė — parengiamajame 
skyriuje, E. Navikėnienė — I, Juli
ja Adamonienė — II, R. Danaitytė
— III, V. Malciūtė — IV, J. Baltuo- 
nienė — V, St. Ališauskienė — VI, 
išleidžiamajame skyriuje, šiuose sky
riuose dėstoma klasine sistema. Kiti 
skyriai — VII, VIII ir IX yra litua
nistiniai kursai. Juose dėstoma da
lykine sistema: lietuvių kalba — M. 
Malcienė, lietuvių literatūra — mo
kyt. vedėja M. Jonynienė, Lietuvos 
istorija — R. Otto, Lietuvos geogra
fija — A. Knystautienė. Visus sky
rius dainavimo ir tautinių šokių mo
ko R. Lukoševičiūtė. Būtų malonu, 
kad nors kartą į mėnesį ateitų į mo-

Toronto, Ontario
Stasys Banclis, kūrėjas-sava- 

noris, kurį laiką gydėsi Etobi
coke ligoninėje.

Šeštadieninėms vokiečių mo
kykloms išlaikyti bei vadovauti 
yra sudaryta speciali draugija 
“Deutsche Sprachschulen (Met
ro Toronto) Ine.” Šiais mokslo 
metais ji numato turėti 2500 
mokinių aštuoniose mokyklose 
(viešųjų mokyklų patalpose). 
Mokyklos veikia šeštadieniais 
nuo 10 iki 13 v. Mokestis: re
gistracija $5, mokslapinigiai — 
$54 už vieną vaiką į metus, $44
— už du, $26 — už tris, už ket
virtą ir kitus vaikus nemokama. 
Mokslo metai prasideda rugsėjo 
6 d., baigiasi gegužės 22 d. Ga
besnieji mokiniai gali tose mo
kyklose išeiti vokiečių kalbos 
abitūros kursą. Taip pat duoda
mi Ontario gimnazijos kurso 
kreditai. Vokiečių mokyklų va
dovybė išsiuntinėjo Toronto vo
kiškom ir nevokiškom šeimom 
informaciją anglų ir vokiečių 
kalbomis. Joje sakoma, kad pa
saulyje anglų kalbą vartoja 135 
mil., tiek pat ir vokiečių kalbą. 
Informacijoje įdėtas skelbimas, 
jieškąs mokytojų vokiečių kal
bai.

Naujas būdas studijuoti. 
Open College-Ryerson pradėjo 
transliuoti per CJRF-FM radiją 
universitetinius kursus, už ku
riuos galima gauti ir užskaitas. 
Transliacijos girdimos 50 mylių 
plote nuo Toronto. Jomis gali 
naudotis visi — nėra jokių aka
deminių reikalavimų. Kursai 
transliuojami popietinėmis va
landomis, kartojami vakarais ir 
sekmadieniais. Studentai gauna 
pagrindinius vadovėlius-knygas 
ir kvalifikuoto mokytojo pagal
bą už $90 (vieną kursą). Kreip
tis bei informacijų teirautis šiuo 
adresu: Open College-Ryerson, 
297 Victoria Street, Toronto 
M5B 1W1. Tel. (416)-595-5273.

Mūsų kredito unijos nariui
a+a Mykolui Reinatui

mirus, jo žmonai ONAI, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžių užuojautų reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA. Tel. 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ............... 6.0%
Taupomąsias s-tas ............. 8.0%
Term. ind. 1 m. •••■.................. 8.5%
Term. ind. 2 m. .................. 9.25%
Term. ind. 3 m. .................. 9.75%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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

kyklą ir mūsų dvasiškiai pasikalbė
ti religiniais klausimais.

Fotografijos menininko Algimanto 
Kezio darbų paroda buvo surengta 
AV parapijos salėje rugsėjo 27-28 d. 
d. skautų tėvų k-to iniciatyva. Buvo 
parduodamos didelio formato nuo
traukos ir jų albumai prieinamomis 
kainomis meno mėgėjams.

šauliai organizuoja kelionę auto
busu Hamiltonan į dainų ir šokių 
šventę. Autobusas nuo AV parapijos 
šventovės išvažiuos spalio 11, šešta
dienį, 1 v. ryto. Norintieji dalyvauti 
šioje kelionėje autobusu registruo
jasi pas A. Mylę tel. 365-0355 arba 
pas I. Petrauską tel. 767-8684.

Akademinis Lietuvių Sambūris 
Montrealyje švęs š.m. lapkričio 15 
d. savo 25-rių metų jubilėjų. Sam
būris per eilę metų jungė jaunas 
Montrealio akademines pajėgas pa
skaitoms, kultūriniams vakarams, iš
kyloms ir linksmavakariams. Sambū- 
riečiai buvo įsteigę vienu metu sti
pendijas studentams; 1950 m. įstei
gė Vinco Vinco Krėvės vardo lite
ratūrinę premiją, kuri yra įteikiama 
kas antri metai. Pirmuoju laureatu 
buvo rašytojas ir poetas Jonas Ais
tis, o praėjusiais metais buvo įteik
ta jau dešimtoji premija poetei Liū- 
nei Sutemai, dalyvaujant Lietuvių 
Rašytojų Dr-jos pirmininkui kun. L. 
Andriekui.

Sambūriečiai rengiasi atšvęsti savo 
jubilėjų jaukioj draugiškoj nuotai
koj Auberge Vieux St. Gabriel sa
lėje, senajame Montrealyje, ir kvie
čia atvykti ne tik narius bei bičiu
lius, gyvenančius Montrealyje, bet 
ir visus buvusius narius, draugus iš 
Toronto, Otavos, Čikagos ir kitur.

“Tre Montreal Star” 1975. IX. 17 
ir 1975. IX. 18 išspausdino ilgokus 
straipsnius, paimtus iš “The New 
York Times” ir “Washington Post” 
apie “Encyclopaedia Britannica” bei 
jos propagandinio pobūdžio straips
nius. Esą 1934 m. laidoje ši enciklo
pedija išspausdino straipsnį apie Is
paniją, parašytą jos vyriausybės mi- 
nisterio, apie Lenkiją — lenkų kom
partijos nario. Panašiai buvę pada
ryta su Čekoslovakija, Kuba, Sov. 
Sąjunga ir kt. Cituojamas prof. R. 
Misiūno straipsnis, išspausdintas 
“Slavic Review” žurnale, kur auto
rius neigiamai pasisako apie propa
gandinę enciklopedijos liniją. Balti
jos valstybės minėtose laikraščio iš
traukose neminimos, bet ir jos enci
klopedijoje aprašytos propagandistų. 
Enciklopedijos redakcija pažadėjo 
visa tai pakeisti.

Montrealio ateitininkai spalio 26, 
sekmadienį, rengia šventę, kurioje 
iškilmingai paminės 25-rių metų 
veiklos sukaktį. Numatyta religinė 
dalis, vaišės, paskaita, meninė dalis.

Roman Rakhmanny, ukrainiečių 
kilmės žurnalistas, bendradarbiaująs 
anglų ir prancūzų spaudoje, išspaus
dino straipsnį apie Simą Kudirką, 
pavadintą “Nenugalima nepriklauso
mybės dvasia”, penkiuose ukrainie
čių savaitraščiuose ir viename dien
raštyje. Autorius, lankantis S. Ku
dirkai Montrealyje, turėjo su juo pa
sikalbėjimą.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ........................... 11.0%
Nekiln. turto ....................... 10.75%
Čekių kredito ....................... 12.0%
Investocines nuo ....................... 11%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


