
Nr. 42 (1341) SPALIO - OCTOBER 16 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. 275-4672

Dvasinės bazės Pasaulio įvykiai
NOBELIO KOMITETAS OSLO MIESTE ŠIEMETINĘ TAIKOS PREMIJĄ 

paskyrė atomo fizikui dr. Andrejui Sacharovui, kuris šiuo metu 
yra žymiausias kovotojas už žmogaus teises Sovietų Sąjungoje. Nu
tarime pabrėžiama, kad Nobelio taikos premija jam tenka už jo 
drąsias pastangas, skirtas pasaulinei taikai, bei už jo įspėjimą ne
pasitikėti Rytų ir Vakarų atolydžiu. Sovietų spauda premijos pa
skyrimą laiko politiniu manevru, prieštaraujančiu atolydžiui ir 
taikai. Dr. A. Sacharovas daro priešingas išvadas. Jam atrodo, kad 
premija kaip tik siekia sustiprinti atolydžio principus, kurie iš tik
rųjų apima skirtingų ideologijų taikų sambūvį. Premijos jis nelaiko 
savo asmeniniu laimėjimu, nes ja pagerbiami visi kovotojai už 
žmogaus teises. Dr. A. Sacharovas drįsta tikėtis, kad šios premijos 
dėka Sovietų Sąjungos vyriau- •---------------------------------- ——

Pagrindinis mūsų visuomenės ir spaudos dėmesys yra nu
kreiptas j politines, tautines, visuomenines, kultūrines problemas. 
Tai matyti ir visuose suvažiavimuose. Juose nuolat gvildenami lie
tuviškieji rūpesčiai, jieškoma sprendimų, žvelgiama į ateiti. Pvz. 
Kanados Lietuvių Bendruomenė per savo rinktąją tarybą kasmet 
apžvelgia savo veiklą centre, apylinkėse, mokyklose, fonduose ir 
atnaujina, koreguoja bei orientuoja lietuviškąją veiklą. Tai natū
ralus procesas, kuriam telieka palinkėti nenustoti gyvastingumo. 
Yra betgi lietuviškajame fronte dar viena sritis, kuri bendriniuose 
suvažiavimuose nebūna paliečiama, būtent, mūsų parapijos — ka
talikų ir evangelikų. Tai lietuviškos bazės, kurios dažnai yra už
mirštamos. Jos yra patikėtos dvasiniams vadovams-kunigams ir 
komitetams bei taryboms, išlaikomos vien tikinčiųjų aukomis, turi 
savo pastatus, įstaigas, o JAV-se kaikur net mokyklas. Jų gyvavimas 
yra tradicinis, pastovus, turįs nusistovėjusias gaires. Jų veikla yra 
religinė, moralinė, pedagoginė, visuomeninė, tautinė, labdarinė ir 
iš dalies kultūrinė. Tai dvasinės mūsų bazės, kurios išeivijos gyve
nime yra didelė atrama, jei tinkamai tvarkomos. Be jų liktų nyki 
dvasinė tuštuma, kuri verstų jieškoti pakaito pas kitataučius.

★ ★ ★
Kaip ir visas žmonių gyvenimas, taip ir parapijos neapsieina 

be problemų. Jos yra priverstos nuolat budėti, kad parapijinis 
gyvenimas eitų normalia tėkme, kad tautiečiai jaustųsi religinėje 
ir tautinėje užuovėjoje. Šiuo metu, kai visai išeivijai gresia nure- 
ligėjimo ir nulietuvėjimo pavojus, ir parapijos turėtų tai matyti 
bei atitinkamai veikti. Krikščioniška jų dvasia turėtų ateiti į pa
galbą tiems, kurie yra grėsmėje, pavojuje. Jeigu misijonieriai 
vyksta gelbėti žmonių į tolimus kraštus, tai savieji parapijų misi
jonieriai turėtų gelbėti sau pavestuosius. Žmogaus tautybė, kultū
ra yra dvasinė vertybė, glaudžiai susijusi su religiniu jo turiniu. 
Dėlto ji turi rasti atitinkamą vietą ir praktiniame gyvenime. Jei 
parapija to nepaiso ir aktyviai vykdo savo žmonių nutautinimą 
amerikinės, kanadinės ar kitokios integracijos vardu, nusikalsta 
krikščioniškajai misijai, kuriai ji atstovauja. Yra atvejų, kur pa
rapija, nežiūrint visų pastangų, turi nusilenkti bendrajam nutau
tėjimo procesui, ateinančiam visais kitais kanalais, čia jau ne 
parapijos ir ne jos vadovų kaltė. Už tai ji neatsakinga. Jai belieka 
tik apgailėti susidariusią būklę. Bet ji atsakinga už savo pasyvumą, 
už nesirūpinimą savosios bazės lietuviškumu. Ji turėtų neužmiršti, 
kad išnykus lietuviškumui, išnyksta ir pačios parapijos egzistenci
jos pagrindas. Dėlto tautinės parapijos uždavinys — išlikti ne tik 
krikščioniška, bet ir lietuviška.

★ ★ ★
Netenka abejoti, kad parapijų uždaviniai dideli, bet didelės 

yra ir jų problemos — ne tik finansinės, bet ir religinės, morali
nės bei tautinės. Gaila, kad jos nėra sprendžiamos bendru, plačiu 
mastu. Tiesa, Amerikos Lietuvių Katalikų Kunigų Vienybės ne
gausiuose savo suvažiavimuose kartais bando vieną kitą problemą 
gvildenti, bet tiktai savo tarpe. Mūsų gi laikais tos problemos 
nėra vien kunigų rūpestis. Jos turėtų būti svarstomos, gvildena
mos, diskutuojamos bendruose kunigų ir pasauliečių suvažiavi
muose. Panašius suvažiavimus bando organizuoti Kanados Lietu
vių Katalikų Centras. Š.m. lapkričio 1 d. jo rengiamame suva
žiavime numatomas atkreipti ypatingas dėmesys į lietuviškąsias 
parapijas. Jų vadovai yra paprašyti padaryti pranešimus apie sa
vąsias parapijas, jų rūpesčius, sutinkamas kliūtis, pasiektus laimė
jimus, išgyventus pralaimėjimus, mesti žvilgsnį į netolimą ateitį, 
pateikti praktinių sugestijų ir nurodyti, kokia pagalba joms yra 
reikalinga. Jei pageidauti pranešimai bus gerai paruošti, bus aiš
kiai matyti dabartinė parapijų bei kapelionijų būklė. Iš to plauks 
išvados, rodančios kelius ateities veiklai. Be apdairaus žvilgsnio 
dvasinės mūsų bazės gali tapti tuščiomis tvirtovėmis. Dėlto ir vi
suomenei, ir tiesiogiai atsakingiesiems turi rūpėti, kad paraniios, 
kaip religinės bendruomenės, išliktų tvirtomis atramomis. Pr. G.

S5 Ir vėl streikas?
Kanados 22.000 paštininkų 

streikas gali prasidėti kiekvienu 
momentu, galbūt jau net šią sa
vaitę. Tarpininkų komisija; va
dovaujama Kvebeko augštesnio- 
jo teismo teisėjo J. Moisano 
paštininkams pasiūlė savaitinių 
atlyginimų padidinimą $68 per 
30 mėnesių. Kadangi jų sutartis 
jau yra pasibaigusi 1974 m. 
gruodžio 31 d., už šiuos metus 
paštininkai iš karto gautų apie 
$1.400 papildą. Pasiūlytasis at
lyginimų padidinimas siekia 
apie 38% ir yra labai panašus į 
laiškanešių unijos priimtąjį šių 
metų pavasarį. Siūlomoji sutar
tis taipgi užtikrina nuolatinį at
lyginimų didinimą, susietą su 
pragyvenimo pabrangimu. Paš
tininkų unijos vadas skotas J. 
Davidson tarpininkų pasiūlymą 
jau atmetė. Unija vis dar karto
ja fantastinį reikalavimą atlygi
nimus padidinti 71% per viene
rius metus ir įvesti 30 valandų 
darbo savaitę su 40 darbo valan
dų atlyginimu. Jeigu unijos na
riai balsavimu pritars J. David- 
sonui bei kitiems savo vadams, 
streikas bus neišvengiamas. Paš
to ministeris B. Mackasey skel
biasi neturįs jokių teisių daryti 
didesnių nuolaidų. Pasak jo, jei
gu streikas įvyks, gali būti ilgas. 
Paštas ketina veikti ir streiko 
metu — aptarnaus prižiūrėto
jai.

“Toronto Sun” ir kiti dienraš

čiai primena pašto ministeriui 
B. Mackasey, kad ilgas streikas 
baigtųsi neišvengiamu bankrotu 
visos eilės įmonių, kurios remia
si pašto paslaugomis. Dienraštis 
siūlo imtis parlamentinių prie
monių streikui pašalinti arba 
perduoti paštą privačiai bendro
vei. Politinis “Toronto Sun” ko
mentatorius D. Fisher, buvęs 
NDP socialistų parlamento at
stovas, unijų šalininkas ir daug
kartinis tarpininkas naujų su
tarčių derybose, šį kartą griež
tai pasisako prieš paštininkų 
unijos nerealius reikalavimus. 
Jo nuomone, kaltė tenka Mont- 
realio paštininkų unijos vadui 
M. Perreault, kuris yra pagrin
dinis perdaug karingo L. Laber
ge rėmėjas Kvebeko Darbo Fe
deracijoje. M. Perreault kontro
liuoja paštininkų balsus Kvebe
ke ir Atlanto provincijose. D. 
Fisher reiškia viltį, kad pašti
ninkai kitose Kanados provinci
jose už naująją sutartį pasisa
kančiais balsais įrodys savo 
unijos vadų kvailumą.

Premjeras P. E. Trudeau Ota- 
von sukviestiems provincijų 
premjerams žada atskleisti nau
jas priemones kovai su infliaci
ja. Jos paaiškės šią savaitę. Šia 
proga tenka atkreipti dėmesį į 
1960-73 m. buvusio federacinės 
vyriausybės auditoriaus M. Hen- 
dersono Montrealyje padarytą 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Brazilijos “Nemuno” šokėjai ilsisi Kristaus Išganytojo statulos papėdėje ant Corcovado kalno. Riodežaneiro miesto 
turizmo įstaigos pakviesti, jie koncertavo braziliečių ir lietuvių publikai Nuotr. A. Saulaičio

Vakariečiai teis sovietus
Tartautiniame teisme Danijoje bus iškelti sovietų nusikaltimai * Liudininkais bus 

A. Solženicinas ir kitos Įžymybės * Teisėjų tarpe bus prof. A. Štromas iš
“TŽ” redakcijoje gautas pra

nešimas iš Norvegijos “Misjon 
bak Jernteppet” (Misija kraštam 
už geležinės uždangos), kuriai 
vadovauja vyskupas Monrad 
Norderval, apie Danijoje ren
giamą tarptautinį teismą sovie
tams š.m. spalio 17 -19 d.d. Tai 
kraštas, kur anksčiau ■ panašūs 
teismai buvo surengti Čilės ir 
Vietnamo valdytojams. Danijos 
sostinės parlamento rūmai — 
Christiansborg pilis pasirodė 
prieinami tokio pobūdžio, t.y. 
visuomeninio bei politinio, teis
mams.

Kol tos patalpos buvo naudo
jamos prosovietiniams teis
mams, Sov. Sąjunga buvo labai 
patenkinta, bet kai jos buvo pa
žadėtos antisovietiniam teismui, 
Kremlius pyktelėjo ir ėmė kri
tikuoti Danijos parlamentą. Pa
starojo vadovybė betgi nenusi
gando ir savo pažado neatsisakė.

Paskata iš Maskvos
Teismą organizuoja Jungtinė 

Rytų Tremtinių Taryba, tačiau 
to užmojo mintis atėjo iš garsio
jo sovietų atominės energijos 
mokslininko Andriejaus Sacha
rovo Maskvoje. Jis, drauge su 
kitais devyniais sovietų intelek
tualais, Solženięino ištrėmimo 
metinių proga pernai paskelbė 
“Maskvos atsišaukimą” vakarie
čiams. Jame aštriai kritikavo 
sovietinę valdžią už elgesį su 
Aleksandru Solženicinu ir, be 
kitko, pareiškė: “Milijonai įvai
rių tautybių žmonių, komunistų 
ir nekomunistų, ateistų ir tikin
čiųjų, intelektualų, darbininkų 
ir ūkininkų, tapo aukomis tero
ro, dengiamo socialinio teisin
gumo šūkiu”. Minėtieji devyni 
intelektualai pareikalavo įsteig
ti viešą tarptautinį tribunolą iš
tirti sovietų padarytiems nusi
kaltimams.

Remiantis šia mintimi buvo 
sudarytas tarptautinis teismas 
Kopenhagoje ir pavadintas Sa
charovo vardu (“The Internatio
nal Sakharov Hearing”). Nors 
jis oficialiai vadinamas apklau
sinėjimu, tačiau lietuvių tradi
cijoje bei sampratoje jis yra vi
suomeninio pobūdžio teismas. 
Jo metu surinkta medžiaga bus 
perduota tarptautinėm komisi
jom, kurios rūpinasi žmogaus 
teisėmis.

Trys priespaudos
Minėtame teisme bus palies

tos trys sritys: 1. politinė ir ide
ologinė priespauda, 2. religijos 
persekiojimas ir psichiatrijos 
piktnaudojimas, 3. tautinių ma
žumų priespauda Sov. Sąjungo
je (ukrainiečių, žydų, lietuvių, 
estų, Volgos vokiečių ir Krymo 
totorių).

Teismo dalyviams ir spaudos 
atstovams bus parodytas specia
lus 25 minučių filmas, slaptai 
pagamintas ir rodąs sovietinės 

okupuotos Lietuvos 
darbo stovyklos gyvenimą. Pir
mą kartą pavyko nufilmuoti 
koncentracinės stovyklos gyve
nimą ir išgabenti užsienin. Šis 
filmas buvo redaguotas vieno 
būsimo teismo liudininko. Jis 
bus rodomas spaudos konferen
cijoje prieš teismo pradžią.

Žymūs rėmėjai
Šis teismas susilaukė morali

nės paramos iš daugelio tarptau
tinio masto politikų, rašytojų, 
darbo unijų vadų, auklėtojų, 
teisininkų, dvasiškių, spaudos 
darbuotojų ir kt. Paskelbtoje jų 
eilėje matyti šios pavardės: Re
nė Cassin — Nobelio taikos pre
mijos laureatas, prancūzas, 
Guenther Grass — Nobelio lite
ratūros premijos laureatas, vo- 
kietis, Eugene Ionesco — Pran
cūzų Akademijos narys, Robert 
Conquest — britų sovietologas, 
J. B. Priestley —r anglų rašyto
jas, J. G. Diefenbaker ■— buvęs 
Kanados premjeras, J. O. Kragh
— Danijos premjeras ir kt.

Liudininkai ir teisėjai
Liudininkų tarpe, kurių nu

matyta 22, bus du lieutviai. Tei
sėjų kolegijoje bus prof. A. 
Štromas, neseniai emigravęs iš 
okupuotos Lietuvos ir dabar gy
venąs Britanijoje. Bene žymiau
sias liudininkas bus rašytojas 
Aleksandras Solženicinas. Be 
to, liudys “Kontinent” žurnalo 
redaktorius Vladimir Maksimov
— Solženicino draugas, rašyto
jas Siniavskis, kuris prieš 10 
metų Maskvoje buvo nuteistas 

Jaunieji Čiurlionio ansamblio kanklininkai Toronte-Mississaugoje koncerto 
metu Anapilio salėje, kur buvo paminėta M. K. Čiurlionio šimtųjų gimimo 
metinių sukaktis Nuotr. B. Tarvydo

kalėti septynerius metus.
Teismo rengėjų komitetas no

rėjo iškviesti ir A. Sacharovą. 
Š.m. rugsėjo 3 d. jis pasiuntė 
A. Sacharovui telegramą į Mask
vą, kviesdamas dalyvauti jo var
du pavadintame teisme. A. Sa
charovas išreiškė norą atvykti, 
tačiau pranešė, kad nebus įma
noma gauti išvažiavimo vizos, 
užtikrinančios ir leidimą grįžti. 
Užsienio spaudos atstovams 
Maskvoje pranešė remiąs Ko
penhagoje rengiamą teismą.

Teismo rengėjai taip pat krei
pėsi į L. Brežnevą, prašydami 
parūpinti A. Sacharovui vizą, 
užtikrinančią ir leidimą grįžti. 
Telegramoje jie priminė Helsin
kio konferencijoje pasirašytą 
deklaraciją, skatinančią laisvą 
žmonių bei idėjų tėkmę tarp 
Rytų ir Vakarų. A. Sacharovo 
išleidimas užsienin esą būtų 
praktinis Helsinkio deklaraci
jos vykdymas. Deja, nesulaukta 
jokio atsakymo. Pasitvirtino vo
kiečių priežodis: “Keine Ant
wort ist auch eine Antwort” 
(neatsakymas taip pat yra atsa
kymas).

Christiansborg pilies salėje, 
kur vyks teismas, yra 300 vietų. 
Jų dauguma rezervuota tarptau
tinei spaudai, televizijai ir radi
jui. Saugumo sumetimais daly
vaujantieji teisme bus tikrina
mi policijos, nes prosovietiniai 
elementai gali imtis sabotažo 
veiksmų ir sukliudyti renginį. 
Tam tikri sluogsniai jau bandė 
jį sukliudyti. Ms. 

sybė suteiks amnestiją visiems 
politiniams kaliniams, kurių so
vietiniuose kalėjimuose šiuo 
metu yra apie 2.000. Užsienie
čiams korespondentams dr. A. 
Sacharovas pareiškė, jog jis yra 
pasiruošęs atvykti į Norvegiją 
ir dalyvauti oficialiame premi
jos įteikipe gruodžio 10 d., o 
po to vėl) grįžti Sovietų Sąjun
gom Remdamasis Helsinkio de
klaracija, jis, atrodo, yra linkęs 
manyti, kad Kremliaus vadai 
neišdrįs atimti iš jo Sovietų Są
jungos pilietybės tokios išvykos 
metu.

SPAUDOS REAKCIJA
Nobelio komitetas $140.000 

taikos premiją dr. A. Sacharo
vui paskyrė, išstudijavęs 50 
kandidatų sąrašą. Norvegijos 
spauda ir politikai šį sprendimą 
sutiko su viešu pagyrimu komi
tetui, išskyrus Oslo liberalų 
dienraštį “Dagbladet”, kurio re
daktoriams bei leidėjams atro
do, kad komiteto nariai įkišo sa
vo rankas į raudonųjų širšių liz
dą Kremliuje, švedų dienraštis 
“Dagens Nyheter” Stockholme 
taip pat pasisakė prieš premi
jos paskyrimą dr. A. Sacharo
vui, tokį žingsnį laikydamas ne
pateisinamu oportunizmu. Pa
sak dienraščio, dr. A. Sacharo
vas esąs sovietų vandenilinės 
bombos tėvas ir yra atsakingas 
už ginklavimosi varžybas. Laik
raščio redaktoriai, matyt, už
miršo 1968 m. dr. A. Sacharovo 
paskelbtą apybraižą “Mintys 
apie pažangą, sambūvį ir inte
lektinę laisvę”. Ši apybraiža Va
karuose buvo išleista keletą sa
vaičių prieš Sovietų Sąjungos 
suorganizuotą invaziją į Čeko
slovakiją. Dr. A. Sacharovas ta
da pirmą kartą viešai pasiūlė 
Sovietų Sąjungai ir JAV bend
romis pastangomis pašalinti 
atominio karo grėsmę, pasauli
niu mastu spręsti taršos bei že
mės gyventojų mitybos proble
mas. Atominiai ginklai šiandien 
jau yra suvaržyti sutartimis, 
bet lig šiol niekas neatsiliepė į 
dr. A. Sacharovo kitą prašymą 
— atolydį apvainikuoti pagrin
dinių žmogaus teisių gerbimu. 
Kritišką straipsnį dėl Nobelio 
taikos premijos paskyrimo dr. 
A. Sacharovui paskelbė prancū
zų kompartijos oficiozas “L’Hu- 
manite” Paryžiuje. Tuo straips
niu pasinaudojo sovietinė TAS- 
So agentūra, pradėdama dr. A. 
Sacharovo puolimą bei niekini
mą.

ŽMONOS IŠVADOS
Jeleną Sacharovienę žinia 

apie jos vyro laimėjimą pasiekė 
Florencijoje, kur italai gydyto
jai jai padarė sėkmingą kairio
sios akies operaciją glaukomai 
pašalinti. Ji taip pat daro išva
dą, kad premijos paskyrimas pa
dės politiniams kaliniams So
vietų Sąjungoje bei R. Europo
je, nes jos vyro darbai dabar 
susilauks platesnio pripažinimo 
ir didesnės įtakos. Romoje ita
lai taip pat specialiu prizu pa
gerbė ir Jeleną už jos paramą 
savo vyrui jo kovose. J. Sacha- 
rovienė ilgą laiką 'nebuvo iš
leidžiama užsienin, nors jai grė
sė apakimas ir sovietų gydyto
jai buvo atsisakę operuoti.

LAIMĖJO SOCIALISTAI
Austrijos parlamento rinki

mus laimėjo kanclerio B. Kreis- 
kio socialistų partija, su 94 at
stovais užsitikrinusi daugumą 
183 vietų parlamente. Liaudies 
partija, praradusi 2 atstovus, 

parlamentan grįžo su 78. ši par
tija vyrauja provinciniuose rin
kimuose: iš devynių Austrijos 
provincijų jau valdo šešias. Par
tijai, atrodo, pakenkė jos vado 
K. Schleinzerio žuvimas auto
mobilio nelaimėje ir jį pakei
tusio J. Tauso menkesnis popu
liarumas. Liberalų partija nau
jajame parlamente turės 11 at
stovų. Jos vadą F. Peterį žydų 
dokumentacijos centro Vienoje 
vadovas S. Wiesenthalis apkal
tino dalyvavimu žydų žudynėse 
II D. kare. F. Peteris prisipaži
no buvęs majoru SS daliniuose, 
bet sakosi niekada nedalyvavęs 
egzekucijose. S. Wiesenthalis 
taip pat prisipažįsta, kad jo tu
rimi duomenis neįrodo asmeni
nių F. Peterio nusikaltimų, bet 
jis žada tęsti tyrinėjimus.

PRADEDA PASITRAUKIMĄ
JAV kongresui patvirtinus 

amerikiečių technikų pasiunti
mą Sinajaus pusiasalin, Izraelio 
atstovai formaliai pasirašė nau
jąją sutartį ir pradėjo savo ka
riuomenės atitraukimą. Ras Su
daro naftos šaltiniai jau per
duoti trim amerikiečiam, atsto- 
vavusiem Egiptui. Visi Abu 
Rudeiso naftos šaltiniai Egiptui 
bus perduoti gruodžio 1 d. Su
tartis yra numačiusi Izraelio pa
sitraukimą iš 1.900 kv. mylių Si
najaus teritorijoje per sekan
čius penkis mėnesius.

SEKS SOVIETŲ ŽINGSNIUS
Kopenhagoje posėdžiavusi At

lanto Sąjungos parlamentarų 
draugija, kanadiečio senato
riaus P. Yuzyko pranešimu, pri
ėmė rezoliuciją sekti Helsinkio 
deklaracijos žmogaus teisių, 
keitimosi informacija bei idėjo
mis vykdymą Sovietų Sąjun
goje. Rezoliucijų komitetas bu
vo pasiūlęs švelnesnio pobūdžio 
projektą, bet jį atmetė posėdžio 
dalyviai, pasisakydami už nuo
latinį tų įsipareigojimų vykdy
mo sekimą. Atlanto Sąjungos 
nariai buvo paprašyti metiniuo
se pranešimuose apie savo ry
šius su Varšuvos Sąjungos na
riais pateikti duomenis, liudi
jančius pakankamą tų įsiparei
gojimų laikymąsi Sovietų Są
jungoj ir pas jos satelitus.
A. SOLŽENICINO ATSIŠAUKIMAS 

Strasbourge posėdžiavusiems 
R. Europos tremtinių atstovams 
A. Solženicinas pasiuntė atsi
šaukimą, raginantį visus atei
vius iš R. Europos siekti idėji
nės vienybės, kuri dabar galbūt 
yra vienintelė šio kontinento 
viltis. Jo nuomone, milijonai iš
eivių, neužmiršdami tėvynėse 
pasilikusių savo brolių, gali su
daryti jėgą, turėsiančią įtakos 
ateities įvykiams. Šia proga jis 
atmetė sovietinio komunizmo 
sutapatinimą su Rusija, nes iš 
tikrųjų komunizmas rusams yra 
padaręs daugiau žaizdų, negu 
kuriai nors kitai tautai.

SPALIO FESTIVALIS
Pusę mėnesio trukęs Muen- 

cheno festivalis Oktoberfest šie
met susilaukė apie 6 milijonus 
dalyvių. Jie išgėrė 4,5 milijono 
litrinių bokalų alaus, suvalgė 
600.000 keptų vištų, 800.000 
kiaulienos dešrų, 42 ant jiešmo 
iškeptus jaučius, 28 stirnas ir 
35 šernus, šie festivaliai kasmet 
rengiami Muencheno centre 
esančioje didžiulėje pievoje — 
Theresienwiese. Šiemetinis fes
tivalis buvo jau 141-masis. 
Miestui jis atnešė $80 milijonų 
vertės apyvartos padidėjimą.
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Nenugalima laisvės dvasia
Ukrainiečių spauda apie Simų Kudirką

. PADĖKA

Lietuvos praeitis pavojinga
Laisvąjį pasaulį pasiekė "Lietuvos Katalikų Bažnyčios

Kronikos" 18 numeris * Štai jo ištrauka
Pastaraisiais metais dar uo

liau stengiamasi sumažinti pra
eities lietuvių kultūros įtaką, 
nustumti užmarštin jos ryškiau
sių ir garsiausių kūrėjų paliki
mą, iškeliant ir liaupsinant vien 
tik tarybinio laioktarpio komu
nistinius veikėjus. Tautos isto
riją bandoma suskliausti kelias
dešimties metų rėmuose, prade
dant ją nuo 1917 m. šią vasarą 
Vilniuje įvykusioje Pabaltijo 
istorikų konferencijoje įsakmiai 
buvo pabrėžta istorikams visą 
dėmesį nukreipti į tarybinį lai
kotarpį. Be abejo, tai iš anksto 
suplanuota ir nuosekliai vykdo
ma tautos praeities kultūros ig
noravimo politika.’

* * *.
Praėjusiais metais triukšmin

gai buvo švenčiamos 30-sios “iš
vadavimo” metinės. Sukviesta 
ir vaišinta daug “vaduotojų”,

dabar ir amatininkai už papras- 
čiausį antkapi ima 1000 ir dau
giau rublių. Vykdomasis komi
tetas ėmė sukti galvą, iš kur 
gauti papildomų lėšų sumokėti 
skulptoriui už darbą. Pagaliau 
pastarajam nusibodo prašinėti 
ir, mostelėjęs ranka, jis pasakė: 
“Teprasmenga tie pinigai — ne 
jiems dariau, o Putinui”.

O štai liepos mėnesį Antakal
nio kapinėse buvo pastatytas 
brangus skulptoriaus Petrulio 
darbo antkapinis paminklas, 
nors nuo Sniečkaus mirties te
praėjo vos keliolika mėnesių. 
Rasta ir lėšų, priimti ir nutari
mai be jokio vargo ...

Štai šiais metais Mikytuose 
(Šilutės raj.) “vaduotojams” pa
statytas atminimo akmuo, kai
navęs net 8000 rub. Vien tik už 
šio akmens pakėlimą ekskavato- 
rininkui sumokėta 300 rub. ši-

kurių nemaža dalis visiškai ne
dalyvavo karo veiksmuose Lie
tuvos teritorijoje. Pristatyta

lalėję karių kapinėms tvarkyti 
išleista 48.000 rub., Ramygalo
je dar daugiau. O kiek visoje

naujų paminklų Lietuvai nenu
sipelniusiems asmenims, kiek
viename rajone pastatyti “išva-

Lietuvoje! Rasų kapinėse di
džiausi krašto vyrai guli po su
smegusiais kauburėliais ir nie-

davimo” atminimui skirti akme
nys, nesigailėta didelių lėšų ta
rybinių karių kapinėms išpuoš
ti.

Šią vasarą dar triukšmingiau 
atšvęstos 35-sios tarybų valdžios 
Lietuvoje atkūrimo metinės. 
Nesigailėta • Rusijos svečiams 
brangių vaišių, Lietuvos kuror
tų, pastatyta naujų “atminimo” 
akmenų, naujų paminklų Lietu
vai nežinomiems asmenims.
- * * *

O kas gi tenka tikriesiems jos 
kultūros kūrėjams?

1973 m. Lietuvos rašytojų są
junga norėjo kiek pagerbti V. 
Putino - Mykolaičio atminimą ir 
80-jų jo gimimo metinių proga 
pastatyti antkapinį paminklą. 
Dėl lėšų buvo kreiptasi į LTSR 
Ministrų tarybą. Ministrų tary
bos pirmininko pavaduotoja L. 
Diržinskaitė - Piliušenko užrašė 
ant pareiškimo trumpą rezoliu
ciją: “Bendra tvarka”. Tai reiš
kia, kad paminklui galima su
naudoti nedaugiau kaip 400 
rublių. Norint skirti daugiau lė
šų, reikia priimti atskirą nuta
rimą. Tokio nutarimo V. Puti
nas - Mykolaitis, Diržinskaitės 
nuomone, matyt, nenusipelnė. 
Beje, šiuo atveju buvo numaty
ta tik 300 rub. Nuspręsta užsa
kyti paminklinę lentą su barel-

kas nesiruošia jų kapų tvarkyti, 
o ištaigingoms Antakalnio tary
binių karių ir partizanų kapi
nėms rekonstruoti jau paruoš
tas projektas.

* * *
Sintautiečiai prašo savo mo

kyklą pavadinti Pr. Vaičaičio 
vardu ir nesulaukia teigiamo at
sakymo, o Lietuvos miestų gat
vės be jokio vargo pavadinamos 
dar nemirusių maršalų vardais.

Kiek Lietuvos motinų nežino, 
kur palaidoti pokario metais jų 
sūnūs ir dukros! Kiek nežinomų 
kapų tundroje ir taigoje! Kas ir 
kada Stalino siautėjimo meto 
aukoms pastatys bent vieną sim
bolinį paminklą?

Per vienerius metus išnyko 
visi Prūsijos vietovardžiai. Žu
vusios kovoje už savo laisvę tau
tos atminimui pagerbti nepalik
ta nė vieno vietovardžio. Kas tu
rėjo teisę užbraukti visą šio 
krašto praeitį ir jo istoriją pra
dėti nuo 1945 metų?

Ar to paties nesiekiama ir da
bar, nuosekliai ignoruojant ir 
nutylint garbingą Lietuvos pra
eitį?

(Šis “LKB Kronikos” skaity
tojo laikas atspindi daugelio 
lietuvių skausmą dėl Lietuvos 
praeities ignoravimo. — Red.).

jefu ir prikalti ją prie namo Lie
pos 21-sios-gatvėje, kur V. My
kolaitis - Putinas ilgus metus 
gyveno. Tokia lenta buvo pada
ryta ir prie namo prikalta.

Deja, kai skulptorius pateikė 
Vilniaus m. vykdomajam komi
tetui sąskaitą, pasirodė, kad ir 
ši lenta kainuoja daugiau, negu 
300 rub. Skulptoriaus pateikto- 
ji sąskaita buvo visai reali, nes

MEDUS-
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

SimOltS TELEVISION
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

APSTATYMAS
TELEVIZIJOS APARATAI 
VAIKŲ BALDAI 
ŠALDYTUVAI 

APSTATYMAS IR KT.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

PILNAS NAMŲ
ELEKTROS REIKMENYS •
SKALBIMO MAŠINOS •

ĮVAIRŪS KILIMAI •
VALGOMŲ KAMBARIŲ

SIUVAMOS MAŠINOS •
Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 

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

ROMAN RAKHMANNY
šis straipsnis buvo išspausdintas 

ukrainiečių dienraštyje ir penkiuose 
savaitraščiuose S. Amerikoje, Euro
poje ir Australijoje. Jo autorius gy
vena Montrealyje ir turėjo progos 
susitikti su S. Kudirka. Čia pateikia
me straipsnio vertimą su nežymiais 
praleidimais. RED.

Jis yra vidutinio ūgio indivi
das; greitai juda. Aštrus .protas 
ir pažymėtinas pastabumas įga
lina jį greitai reaguoti i vertėjo 
žodžius ir jo paties mintis. Iš 
pirmo žvilgsnio jis atrodo kaip 
nepastebimas žmogus — vienas 
iš tų nežymių asmenų, kurie 
greitai dingsta praeinančioje 
minioje.

Tačiau Simas Kudirka savo 
bandymu pabėgti iš Sovietu Są
jungos tautų kalėjimo ir vėliau 
nekintančia ištikimybe morali
niams ir politiniams - ideologi
niams principams dramatinės - 
politinės bylos metu yra akivaiz
džiai įrodęs Aleksandro Solženi- 
cino pareiškimo teisingumą: 
“Jei individas turi savigarbos ir 
tautinės garbės jausmą, nebijo 
jokių priešų”. (...)

Prieš Kudirkos bylos pradžią 
augščiausias Sov. Sąjungos teis
mas ir prokuratūra, sovietų pa
reigūnai, sovietų spauda pa
skelbė jį valstybės išdaviku. Jis 
atsisakė oficialaus gynybos ad
vokato patarnavimų, pareikšda
mas: “Jei gynybos advokatas 
yra sąžiningas žmogus ir sąži
ningai mane gins, statys save į 
pavojų ir pakenks sau kaip ad
vokatui. Bet jei jis yra nesąži
ningas žmogus, atliekąs tik ant
ro kaltintojo vaidmenį, kaip tai 
dažnai pasitaiko politinių bylu 
metu Lietuvoje, manau, kad 
mano atvejis, nors ir kompli
kuotas, nereikalingas antro kal
tintojo”.

Jis atsisakė prisipažinti kaltu 
kaip Sovietų Sąjungos išdavi
kas dėlto, kad savo tėvynės Lie
tuvos neišdavė. “Aš nelaikau 
Rusijos, kuri šiandien žinoma 
Sovietų Sąjungos vardu, savo tė
vyne” — pareiškė jis samdi
niams teisėjams.

Simo Kudirkos byla, sudaryta 
politiniais sumetimais, buvo 
svarstoma politinės agitacijos ir 
ideologinių prietarų atmosfero
je, kuri buvo nesuderinama su 
rimto teismo procesu. Jis vyko 
tokioje atmosferoje, kuri, švel
niai išsireiškiant, buvo priešin
ga teisingumui. Be to, gynybos 
advokatas tuo pačiu metu turi 
būti savo, kliento gynėjas ir įves
tos santvarkos atstovas. Jei jis 
sąžiningai gins klientą, atrodys 
priešingas valstybei. Tokiu bū
du sovietų advokatas atsiduria 
tarp politikos ir įstatymo. Ka
dangi įstatymas Sov. Sąjungoje 
turi pagaliau nusileisti politikai, 
gynybos advokatas negali atlik
ti savo vaidmens kaip kaltina
mojo gynėjas, nebent jis būtų 
laisvas nuo politinės vergijos.

Visdėlto, nepaisant politinio 
spaudimo, įtemptos teismo at
mosferos ir mirties bausmės 
grėsmės, Simas Kudirka primi
nė teisėjams visus nusikaltimus, 
kuriuos padarė ar kurstė pada
ryti Maskvos vyriausybė prieš 
jo tėvynę Lietuvą. Jis ypač pa
brėžė nekaltų vyrų, moterų ir 
vaikų žiaurų ištrėmimą į milži
niškus Sibiro plotus 1941 m. 
birželio mėn. “Per 400.000 lie
tuvių buvo deportuota”, pasakė 
jis pareikšdamas kaltinimus. 
“Iš šių 150.000 žuvo Sibire”.

Jo bylos metu Vilniuje 1971 
m. birželio 20 d. teisėjai tikėjo
si išgirsti prašymus pasigailėt- 
ti, švelnesnio sprendimo ar kal
bą, kurioje jis būtų išreiškęs 
norą atgailoti, atnaujinti tikėji
mą valdžia ir tokiu būdu išpirk
tų savo nuodėmes. Tačiau “liau
dies priešas” atsisakė taip kal
bėti. Kadangi ten nėra “habeas 
corpus” įstatymo ir teismo, kur 
kaltinamasis galėtų apeliuoti, 
Kudirka neprašė nei gynybos 
liudininkų, nei pats liudijo sa
vo naudai. Jis pareiškė: “Aš ga
liu tiktai prašyti augščiausią So
vietų Sąjungos teismą ir (Mask
vos) vyriausybę grąžinti nepri
klausomybę mano tėvynei”.

“Ir kaip kaltinamasis įsivaiz
duoja tą nepriklausomą Lietu
vą?” — pašaipiai paklausė pir
mininkaujantis teisėjas. Klausi
mas, atrodo, buvo tęsinys puoli
mų, nukreiptų į Simą Kudirką.

“Mano supratimu nepriklau
soma Lietuva yra laisva, suve
reni valstybė, neokupuota sveti
mos kariuomenės” — atsakė 
kaltinamasis, — “tai valstybė su 
savo tautine administracija, teis
mais ir laisva, demokratine rin
kimų sistema; valstybėje, kokią 

. aš įsivaizduoju, piliečiai nėra 
, pavaldūs svetimos valstybės įs- 
. tatymams. Šiandieninėje Lietu

voje Rusijos įstatymai yra pri
mesti ir privalomi. Nepriklau
somoje Lietuvoje tokių teismo 
bylų, kaip mano šiuo momentu, 
nebūtų”.

Numatydamas mirties baus
mę, Simas Kudirka prašė teisė
jus iškviesti kunigą į jo kalėji
mo vienutę ... Jis buvo nuteis
tas dešimt metų griežtos kon
centracijos stovyklos. (...)

Girtinas jo šeimos ir draugų 
elgesys rodo didžiai išugdytą as
meninį ir tautinį garbės jausmą 
lietuvių, kurie gyvena tokiose 
pat sunkiose sąlygose, tragiško
se aplinkybėse, kaip ukrainie
čiai ir kitos Sovietų Sąjungos 
tautos.

Rusijos koncentracijos sto
vyklose Simas Kudirka yra suti
kęs tarp kitų šiuos Ukrainos po
litinius kalinius: L. Lukianen

ko, P. Pryšliak, Sapeliak ir 
Hrynčuk. Jis didžiai vertina jų 
humanizmą, asmeninę garbę, są
žiningumą, patriotizmą, ištver
mę ir drąsą.

Spaudos konferencijos metu 
Montrealyje Simas Kudirka 
man pareiškė: “Aš norėčiau, 
kad mano šie žodžiai galėtų juos 
pasiekti ir užtikrinti, kad mes 
atsimename jų beribį drąsumą, 
heroizmą ir esame pasiryžę 
jiems padėti. ..”

Aš gi padariau išvadą: “Tai 
patriotas, kuris viešai paneigė 
Rusijos įstatymų teisėtumą jo 
gimtoje Lietuvoje ir kuris, ne
žiūrint mirties grėsmės, atsisa
kė gintis vadinamais Sovietų 
Sąjungos “konstituciniais įstaty
mais”, nes jis viešai laiko juos 
užkariautojų rusų įstatymais...”

Vertė J. Str.

i

Nuoširdžiai dėkojame mieliems draugams ir 
pažįstamiems, palydėjusiems mano vyrą

Antanę Matukynę
į amžino poilsio vietą.

Dėkojame: už atsiųstas gėles ir užprašytas šv. 
Mišias; visiems, dalyvavusiems bažnyčioje, laidotuvių 
namuose ir kapuose.

Nuoširdžiausia padėka visiems trims Prisikėlimo 
parapijos kunigams už atlaikytas iškilmingas Mišias bei 
laidotuvių apeigas ir sol. V. Verikaičiui, kurio sugiedota 
"Avė Maria" amžinai liks mūsų širdyse.

Didelis ačiū dr. A. Valadkai, kuris velionį prižiū
rėjo ir daug pastangų padėjo surasti jam vietą ligoninėje.

Visiems, pareiškusiems mums užuojautą žodžiu ar 
raštu — nuoširdus ačiū.

Liūdinti žmona — Ona Matukynienė 
dukros Elena ir Marytė 

sūnus Juozas

Jaunimo kongreso žinios
INFORMACIJA. Visais kongreso 

reikalais Kanadoje kreiptis savo ko
lonijose pas III PLJK atstovus arba 
pas: KLB pirm. Joną R. Simanavičių 
Toronte, tel. 534-1274; KL.IS pirm. 
Almi Kuolą Toronte tel. 769-7051; 
KLJS vicepirm. Gabiją Juozapavi
čiūtę tel. 461-7660 Toronte.

IŠVYKA IŠ ČIKAGOS. Ekskursi
nis lėktuvas jau užpildytas. Lėktu
vai! nepatekusiems po spalio 6 d. 
bus grąžintas $116 (mokėjimas. Šiuo 
metu teiraujamasi dėl galimybių 
vykti grupėmis iš Toronto bei Lon
dono i jaunimo kongresą. Informaci
jų kreiptis pas Gabiją Juozapavičiū
tę tel. (416) 461-7660 Toronte.

REGISTRACIJA. Jau gauti kon
greso programos bei nakvynių ir 
ekskursijų registracijos blankai iš 
Argentinos. Juos galima gauti pas 
G. Juozapavičiūtę, Apt. 2314 — 655 
Broadview Ave., Toronto, Ont. M4K 
2P3. Blankus reikia grąžinti tuo pa
čiu adresu iki spalio 30 d. su re
gistracijos mokesčiu. Visi, kurie jau 
tikrai keliaus į P. Ameriką, prašomi 
nedelsiant registruotis. Turi regist
ruotis; kongreso atstovai, dalyviai, 
svečiai bei turistai. Registracija su
sideda iš 9 dalių, i kurias įeina ir tu
rizmo, transporto bei nakvynių rei
kalai Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje. Registracijos mokestis: 
vyresniesiems — $5 JAV, jaunimui 
— iki spalio 30 d. — $2, $5 — po 
spalio 30 d.

DOKUMENTAI. Kanados ir JAV 
piliečiams reikalingas tiktai to kraš
to pasas. Gimimo metrikai (Birth 
Certificate) negalioja. Lietuvos ar 
kitų kraštų piliečiai turi teirautis 
Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos 
konsulatuose dėl vizų. Teirautis turi 
kiekvienas asmeniškai. Kongreso re
gistracijai reikalingas paso numeris.

Nelida Zavickaitė, viena pagrindinių 
pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
rengėjų Argentinoje, kur š.m. gruo
džio 18 d. prasidės kongresinė sto
vykla Nuotr. D. Vaitkevičiūtės

KONGRESO TVARKARAŠTIS. 
GRUODŽIO 20 — stovyklos pradžia 
prie Buenos Aires, Argentinoje, Pi
lar mieste. GRUODŽIO 25 — sto
vykloje Kalėdų šventė. GRUODŽIO 
26 — kongreso atidarymas San Mar
tin teatre, Buenos Aires, Argentino
je. GRUODŽIO 26 naktį — kelionė 
laivu iš Buenos Aires į Montevideo. 
GRUODŽIO 27 — talentų vakaras 
Monteviedo, Urugvajuje. GRU O - 
DŽIO 28 — meno mugė ir šokių va
karas Montevideo, Urugvajuje. 
GRUODŽIO 29 — kelionė autobusais 
į Sao Paulo, Braziliją. Vykstantiems 
vėliau lėktuvais prasideda ekskur
sijos. GRUODŽIO 31 — N. Metų su
tikimas Clube lloms, Av. Paulista, 
Sao Paulo, Brazilijoje. SAUSIO 1 ■ 6 
— studijų savaitė Itaici, Vila Kost- 
ka. SAUSIO 1-6 ir 8-9 — svečių 
ekskursijos po Sao Paulo, Rio de Ja
neiro ir kitur. SAUSIO 6, 7.30 v.v. 
kongreso uždarymas Palacio das Con- 
vencoes, Sao Paulo, Brazilijoje. SAU
SIO 7 — tautinių šokių šventė. SAU
SIO 8 — galimos ekskursijos į Rio 
de Janeiro pakeliui j namus Š. Ame
rikoje.

SUVAŽIAVIMAS. Spalio 25 d., 9 
v.r., Toronto Prisikėlimo salėje vyks
ta Kanados III PLJK atstovų bei 
dalyvių suvažiavimas. Darbo posė
džiuose tikimasi paruošti Kanados 
krašto pranešimą. JK atstovai turės 
iki suvažiavimo būti baigę rinkti 
duomenis apie savo kolonijos lietu
vių gyvenimą pagal anketą, kurią 
gavo su KLJS bendraraščiu liepos 
mėn. Suvažiavimo metu dalyviai tu
rės progą užsirašyti į studijų dienų 
diskusinius būrelius, kuriems reikės 
ruoštis iš anksto bei įsirašyti į dar
bo komisijas, kurios veiks nuo suva
žiavimo iki pat kongreso ir imsis nu
tarimų vykdymo darbo po kongreso.

LĖŠŲ VAJUS. Kanadai tenka su
rinkti nemažą sumą kongreso reika
lams. Deja, mažai dėmesio bei pa
ramos susilaukiama vajaus reikalu. 
Kanados Jaunimo Sąjunga kartu su 
KLB Toronto apylinkės valdyba ruo
šia didelį kongreso balių spalio 25 
d. didžiojoj Toronto L. Namų salė
je. Baliaus metu bus ir “šokių ma
ratonas”. Raginame visus — jaunus 
ir vyresniuosius rasti rėmėjus, kurie 
paaukotų kongreso naudai bent $1 
į valandą. Taigi, aukojąs $1 į vai. 
turėtų išmokėti $4 šokėjui, ištvėru
siam visas 4 valandas. Juo daugiau 
tokių aukotojų, juo daugiau bus pi
nigų kongreso naudai. Ypatingai 
raginame vyresniuosius nepasiduoti 
jaunimui! Parodykite, kad galite dar 
juos pralenkti! Aukotojų lapus gali
ma gauti pas Ramunę Birgelytę To
ronte: (416) 534-7442. Iki pasimaty
mo baliuje! Bus ir premijos!!!

ATVYKSTA “AUŠRA”. Kongreso 
baliuje Toronte programą atliks iš 
Windsoro mergaičių kvartetas “Auš
ra”. Jos pernai lankėsi P. Ameriko
je su koncertais. GABIJA

PADĖKA

Antanas Stankaitis, 
mūsų mylimas vyras ir brolis, 

mirė 1975 m. rugsėjo 1 0 d. Barrie ligoninėje.

Nuoširdžiai dėkojame: kun. A. Žilinskui už rūpini
mąsi pamaldomis; karsto nešėjams; J. R. Simanavičiui už 
paskelbimo radijo bangomis; visiems bičiuliams ir gimi
nėms už pareikštas užuojautas, gėles, aukas bei kuo kitu 
padėjusiems mums skausmo valandoje, palydint velionį į 
amžino poilsio vietą — Šv. Jono lietuvių kapines.

Visiems neužmirštamas ir nuoširdus ačiū —

Nuliūdę: žmona Augustė Stankaitis
sesuo Genė Bendžiūnienė Lietuvoje 
brolis Kazys Stankaitis Lietuvoje

Lietuvos valstybės kūrėjui-savanoriui

BRONIUI KRASAUSKUI
mirus, jo dukrą DANUTĘ NORKIENĘ, sūnus 

TADĄ ir VYTĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame —

Z.

B

P. Augaičiai 
Ą Augustinavičiai 
B. Dirsės

K. Ratavičiai 
B. Stonkai 
J. Strodomskiai

A.
A.
O.

M. B. Povilaičiai

“Talkos" valdybos pirmininkui, 

kooperatininkui,

ALFONSUI VAINAUSKUI
mirus, liūdinčias — žmoną ZITĄ, dukrą INĄ ir 

kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su 

jais liekame giliame liūdesyje —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS"TALKA"

A+A 
mokytojui 

ALFONSUI VAINAUSKUI 
mirus, jo žmoną ZITĄ ir dukrelę INĄ nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime —

J. A. Rinktinai

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
"Talka" pirmininkui

A+A
ALFONSUI VAINAUSKUI

mirus, jo žmonai, dukteriai bei kitiems artimie
siems gilią užuojautą reiškia —

Toronto Lietuvių Kredito
Kooperatyvas "Parama"

Mielam Tėveliui

A+A
Broniui Krasauskui

mirus, dukrą DANUTĘ NORKIENĘ, sūnus —
TADĄ ir VYTĄ su šeimomis gilaus liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame —
Pranė Siminkevičienė Prima ir Bronius Sapliai

A+A
Broniui Krasauskui

iškeliavus į amžinybę, dukrai DANUTEI NOR
KIENEI, sūnums TADUI ir VYTUI, jų šeimoms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą —

V. O. D. Skukauskai P. L. R. Murauskai

ALFONSUI VAINAUSKUI
mirus, jo žmoną ZITĄ ir dukterį INĄ skausmo 

valandoje nuoširdžiai užjaučia —

Hamiltono Mergaičių Choras 
"AIDAS"

ALFONSUI VAINAUSKUI
mirus, jo žmonai ZITAI, dukrelei INAI ir esan

tiems Lietuvoje giminėms gilią užuojautą reiš
kia —

PLP Karo Mokyklos bendro kurso draugai



Sėkmingas maratonas, karčios pastabos
Jaunųjų rengėjų balsas, apeliuojąs į vyresniuosius 

ir plakąs jų pasyvumą

Tėviškės Žiburiai • 1975. X. 16. — Nr. 42 (1341) • 3 psl.

Balius Montrealyje
“Kaip Tu manai sutvarkyti šį rei

kalą?” “Kaip manai organizuoti, kad 
visiems būtų naudinga ir smagu?” 
“Turime mažai laiko, o dar reikia 
susisiekti su klebonu, šeiminnike, 
jaunimo organizacijomis...”

Visi šie klausimai ir dar daug 
kitų sukosi organizatorių galvo
se, ruošiant III pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso balių 
Montrealyje, kuris įvyko Auš
ros Vartų parapijos salėje spa
lio 4 d. Daugumai iš mūsų tai 
buvo pirmas kartas. Padarėme 
daug klaidų, iš kurių mokysi
mės ateityje; turėjome daug 
problemų, bet ir įgijome patir
ties. Svarbiausia, susipažinome 
su svarbiomis lietuvių gyveni
mo realybėmis.

Baliaus programa buvo labai 
plati. Prasidėjo 4 v.p.p. šokių 
maratonu. Tai buvo naujybė, ku
ri praėjo su dideliu pasisekimu. 
Jau keleri metai kanadiečiai 
jaunuoliai, susiradę rėmėjus, 
kurie jiems moka tam tikrą su
mą pinigų už nueitas mylias, ke
liauja 20 mylių ir aukoja sutelk
tas lėšas nelaimingiesiems. To
kiu pat būdu vyko šokių mara
tonas. 50 šokėjų susirado rėmė
jus, kurie jiems mokėjo 50 et. 
ar daugiau į valandą, šoko 4 va
landas. Pinigai, kuriuos jie už
dirbo su dideliu pasiaukojimu, 
bus panaudoti į jaunimo kon
gresą vykstančių jaunuolių ke
lionei. Šokėjai kojas miklino 
taip, kad sekmadienį daug kas 
skundėsi senatvės pažymiais, ta
čiau vyravo gera nuotaika ir 
jaunatviškas linksmumas.

Po maratono
7 v.v. pradėjo rinktis publika. 

Daug kas stebėjosi, kad visi ma
ratono šokėjai laikosi ant kojų. 
Kiti ragino paskutinę valandą 
šokti dar energingiau. Kai atėjo 
8 vai., visi neraginami sėdosi 
prie stalų, kur laukė skani šilta 
vakarienė. Buvo išdalintos ma
ratono šokėjams dovanos. Gro
jo neseniai įsisteigęs studentų 
orkestras — jau gerai žinomas 
Montrealyje “Perkūnas”, kuris 
iki šiolei yra paaukojęs jaunimo 
kongreso reikalams stambiausią 
sumą pinigų — visą šimtinę! 
Taip pat vakaro metu veikė lo
terija, kurios pyragai ir bonkos 
buvo suaukoti visų Montrealio 
jaunimo organizacijų — skautų, 

■ateitininkų, studentų, Šv. Kazi
miero parapijos jaunimo klubo 
ir “Gintaro” ansamblio.

Jau maratonui baigiantis, or
ganizatoriams pradėjo atsileisti 
nervai, nes buvo matomas dide
lis pasisekimas. Ir iš tikrųjų — 
finansinis tikslas buvo pasiek
tas — gavom $1000 pelno. Ta
čiau daug kam kilo labai svar
būs klausimai, daug kam paaiš
kėjo, kas tai yra lietuvių veikla. 
Šiuos klausimus bei realybes 
norėčiau pabrėžti.

Tik 49 suaugusieji
Į balių atsilankė kukli 49 su

augusių grupelė. Tai pusė tiek, 
kiek buvo jaunimo! Čia ir pra
dedi galvoti, ar apsimoka ką 
nors daryti? Ar apsimoka pra
leisti šeštadienius ir sekmadie
nius galvojant, kaip atgaivinti ir 
puoselėti jaunimo organizaci
jas? Ar apsimoka iš viso ruošti 
jaunimo kongresus ir suvažiavi
mus? Ar ištikrųjų norima išlai
kyti lietuvybę ir ugdyti jaunus 
bendruomenininkus? Kur buvo 
tie, kurie iš jaunimo kartais rei
kalauja labai daug? Kur buvo 
tie, kurie nori, kad jaunimas bū
tų lietuvių visuomenės ateitis? 
Kur buvo visi tie, kurie skun

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
“LZIS Telefonas 471-1424 

čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

džiasi, kad jaunimas nieko ne
daro? Ar šis skaičius reiškia, 
kad tik tiek suaugusių remia 
jaunimą ir jo veiklą!? Žinoma, 
baliui praėjus priežasčių rado 
visi ir visokių. Nebuvo užtenka
mai skelbimų. Manėm, kad tai 
tiktai jaunimui. “O ką mes, se
niai, ten ir veiksime?” Iš tikrų
jų visos priežastys galėtų būti 
labai prasmingos, tačiau kyla vi
sa kita serija abejonių. Kiek lie
tuvių Montrealyje nežino, kad 
šiais metais įvyksta jaunimo 
kongresas? Kiek maratono šokė
jų tėvų, kurių nebuvo baliuje, 
nežinojo apie maratoną? Kur 
buvo visi tie, kurie skaito lietu
višką spaudą ir lanko sekmadie
niais šventoves? Kodėl tie, ku
riems kas nors nebuvo aišku, 
nepasiskambino jaunimo atsto
vams ir nepasiklausė?

Saloninė veikla
Vienas dalykas yra aiškus, ir 

manau tai daugumos charakte
ristika, kad mums rūpi veikla, 
kai diskutuojame jos klausimus 
patogiai atsisėdę salono fotely
je. Tačiau mes nežinome arba 
apsirinkame, kai veikla pasida
ro angažavimas, kai veikla pasi
daro lankymas minėjimų, kon
certų ir balių, kai veikla reiškia
si posėdžio ar demonstracijos 
organizavimu. Paaukoti kelis 
dolerius, pakritikuoti kitą, pa
linkėti laimės kitam, padėkoti 
(ir tai nevisada) neužtenka. Jei
gu tikrai rūpi lietuviška veikla, 
reikia kartais ir pačiam truputį 
pajudėti, o jei negalime, tai 
bent paremti veiklą savo buvi
mu ar auka. Mes išliksime lietu
viais ir užtikrinsim lietuvišką 
ateitį tik tiek, kiek mes dirbsi
me kartu, kiek pajėgsime pozi
tyviai vieni kitus vertinti ir su
prasti ir, svarbiausia, nemeluoti 
sau ir augančiam bei bręstan
čiam jaunimui.

Kas veikia?
Pažiūrėkim šiandien, kokių 

šeimų jauni žmonės mėgina už
pildyti lietuviško visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo vietas. 
Tai vaikai tų tėvų, kurie daug 
daug metų dalyvauja lietuviš
kos bendruomenės gyvenimo 
įvykiuose ne kaip statistai, o 
kaip nuolatiniai ir nepavargs
tantys darbininkai. Atsiminkim 
vieną labai svarbų dalyką: lietu
vybės išlikimui arba jos ugdy
mui reikalinga minimali lietu
viška aplinka. Jeigu jau šian
dien tokiam svarbiam įvykiui, 
kaip pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas, mes turim išeikvoti 
daug energijos specialiems pa
kvietimams, tai tenka labai rim
tai susimąstyti apie mūsų rū
pestį lietuvybės ateitim.

Džiaugiamės ir vertinam savo 
draugus maratono dalyvius, ku
rie taip nuoširdžiai ir entuzias
tingai surado rėmėjus ir sutel
kė $900 sumą per 4 valandas. 
Tikėkim, kai jie po 5 ar 10 me
tų bus lėšų telkimo organizato
riai panašiam kongresui, mes 
būsim gausesni nei 50.

Dar kartą kreipiamės į visus 
lietuvius. Kongresas jau prie 
pat slenksčio. Daug buvo suau
kota, bet dar labai daug trūks
ta. Prisidėkite bent prie mūsų 
sekančio lėšų telkimo etapo: 
meno ir tautodailės darbų lote
rijos, kurios traukimas įvyks š. 
m. gruodžio 13 d. Ne tik pirki
te bilietus, ne tik aukokite, bet 
ir platinkite bei padėkite mums. 
Jaunimo kongresas yra viso pa
saulio lietuvių reikalas!

Rasa Lukoševičiūtė, 
Montrealio atstovė į III PLJK

Atlikus koncertinę programą M. K. Čiurlionio minėjime Toronte-Mississaugoje. Iš kairės: čiurlionietis sol. V. Pleč
kaitis, Čiurlionio ansamblio chormeisteris R. Babickas, pranešėja Kristina Imbrasaitė, kanklių orkestro vadovė O. 
Mikulskienė, Čiurlionio ansamblio1 dirigentas ir vadovas A. Mikulskis Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvio pėdos Australijoje
Tasmanijos tyrinėtojas Olegas Truchanas

J. VASILIAUSKAS
Niekur neteko skaityti, nei 

girdėti, kad būtų kur nors pa
saulyje kitas lietuvis tiek daug 
pasidarbavęs savo naujai pasi
rinkto krašto tyrinėjimuose bei 
atradimuose, kaip ateivis iš Lie
tuvos Olegas Truchanas. Jo var
das tapo įspaustas Australijos 
žemėlapyje, o jo asmuo pripa
žintas legendiniu, lyginamas su 
žymiausiais pasaulio tyrinėto
jais.

Neseniai išleista monografija 
“The World of Olegas Trucha
nas”. šis prabangus leidinys pa
siliks kaip istorinis paminklas 
ne tik jo šeimai, bet ir visai lie
tuvių tautai, kuri davė Austra
lijai ne tik didelį tyrinėtoją, at
radėją, bet ir pavyzdį, kaip rei
kia mylėti savo kraštą, jį pažin
ti ir saugoti natūralų jo grožį.

Knygos autorius Max Angus, 
dailininkas-tapytojas ir meno 
mokyklos lektorius, pristatyda
mas savo studiją apie Olegą 
Truchaną knygos aplanke rašo:

Olegas Truchanas, gimimu lietu
vis, dabar tasmanietis, paaukojo sa
vo gyvybe Pietų-Vakarų Tasmanijos 
džiunglėse 1972 m. sausio 6 d. Su jo 
mirtimi visi Tasmanijos gamtos gro
žio mylėtojai neteko savo iškiliausio 
čempijono. Per 20 su viršum metų 
Truchanas kovojo prieš ignoraciją, 
apatiją ir nesupratimą, naikinant 
vieną gražiausių pasaulio kampelių.

Max Angus, apibūdindamas 
O. Truchano asmenį, sako:

Jis buvo labai prityręs džiunglių 
keliautojas (bushman), apdovanotas 
nepaprastomis fizinėmis, protinėmis 
ir dvasinėmis jėgomis. Jis buvo to
kio kalibro, kaip tyrinėtojai Scott ir 
Hillary (pastarasis pirmasis pasaulio 
istorijoje įkopė į Everesto viršukal
nę Himalajuose ir vėliau buvo pa
keltas į lordus už pasaulinio garso 
nuopelnus).

O. Truchanas pertrumpai gyveno, 
kad būtų galėjęs sulaukti tokio di
delio įvertinimo. Jis žuvo betyrinė
damas Gorge upe, kuri dėl savo, 
sraunumo, daugybės slenksčių ir 
krioklių iki šiol dar niekieno nebuvo 
ištisai perplaukta. O. Truchanas, 
nors buvo nepaprastai geras plauki
kas, tačiau, srovės pagautas, buvo 
įsuktas į upėje nuskendusio medžio 
šakas ir nepajėgė išsinarplioti pir
ma, negu pasibaigė oras jo krūtinė
je.

Max. Angus, rengdamas savo 
knygą apie Olegą Truchaną, ge
rai susipažino su jo gyvenimu. 
Jis rašo:

Žiūrint iš praeities perspektyvos, 
matyti, kad Truchanas savo gyveni
mui buvo visokeriopai pasiruošęs. 
Gimęs L'.etuvoje, Šiauliuose, 1923 
m. ir ten mokęsis, 1940 m. jis pats, 
kaip jo tėvynė, buvo užgrobti rusų, 
1941 m. — nacių ir vėl 1945 rusų, 
kai šie išvijo vokiečius. OI. Trucha
nas kovojo prieš okupantus, pri
klausydamas pogrindžio rezistenci
jai. Jis matė, kaip beveik trečdalis 
jo tautiečių buvo nužudyti ar išvežti 
į koncentracijos stovyklas. Bene 
skaudžiausiai išgyveno jis savo tė
vynės pardavimą Rusijai Jaltos kon
ferencijoje 1945 m., dalyvaujant Sta
linui, Churchilliui ir ligoniui Roose- 
veltui, Lietuva tapo sovietine valsty
be. Truchanas ją paliko, kad niekad 
daugiau nesugrįžtų.

Prieš atvykdamas į Tasmani- 
ją, O. Truchanas išgyveno vi
sus vargus ir nepriteklius pa
bėgėlių stovyklose Vokietijoje. 
Muenchene studijavo teisę, o 
laisvu laiku slidinėjo Alpėse. 
Išmoko fotografijos meno tiek, 
kad pasidarė šios šakos profesi- 
jonalu.

Su vienu iš pirmųjų transpor
tų O. Truchanas atvyko Austra
lijon ir apsigyveno Hobarte, 
Tasmanijoje. Vėliau čia atsi
kvietė savo tėvus ir seserį Niną.

Olegas Truchanas labai mėgo 
gamtą ir jos grožį. Atliekamu 
nuo darbo laiku pradėjo vis to

liau keliauti į Tasmanijos gilu
mą, į nežinomas vietas, jas fo
tografuodamas ir aprašinėda
mas Australijos spaudoje. Juo 
toliau keliavo, juo labiau pami
lo šį kraštą, ypač pietų-vakarų 
sritį, kur dar yra dideli plotai 
žmogaus kojos ir rankos nepa
liesti. čia buvo Truchano rojus. 
Jis pasidarė ypatingos konst
rukcijos baidarę ir su ja per
plaukė upes su slenksčiais ir 
kriokliais, perlipo kalnų viršū
nes, kur niekas anksčiau nebu
vo įlipęs, padarė tūkstančius 
spalvotų skaidrių ir nuotraukų 
nepaprastai gražių vietovių, 
upių ir ežerų. O vėliau, visa tai 
aprašęs ir suklasifikavęs, skaitė 
viešas paskaitas australiečiams. 
Jo paskaitų klausyti rinkdavosi 
minios žmonių. Juo toliau jis 
keliavo, juo daugiau naujų da
lykų skelbė savo paskaitose. Jo 
vardas sklido greitai ne tik Tas
manijoje, bet ir visame Austra
lijos kontinente. Gamtos mylė
tojai, keliautojai, fotografai, bu
riuotojai, geografai greit paste
bėjo, kad šis žmogus gali daug 
daugiau pasakyti apie jų kraštą, 
negu kas nors iš jų pačių.

“Australian Conservation 
Foundation” pakvietė jį savo 
patarėju, o janf žuvus paskelbė 
šitokį liudijimą:

Truchanas, aukodamas savo laiką, 
rašė pranešimus ir straipsnius, darė 
nuotraukas, turėjo pasikalbėjimus su 
ministeriais ir t.t, Bene didžiausias 
jo įnašas — tai jo viešos paskaitos, 
iliustruotos paveikslais, nuotrauko
mis, kurias matė ir girdėjo tūkstan
čiai žmonių ne tik Tasmanijoje, bet 
ir visoje Australijoje. Savo paskai
tose, puikiai iliustruotose savo da
rytom nuotraukom, jis parodė Va
karų Tasmanijos natūralų grožį, 
kaip niekas kitas prieš jį. Jis buvo 
pirmutinis, kuris baidare perplaukė 
Vakarų Tasmanijos upes, pats vie
nas perėjo neįžengiamus miškus bei 
kalnus ir dėl savo atradimų pasida
rė šių laikų legenda.

Į šių eilučių autoriaus rankas 
neseniai pateko archyvinės me
džiagos, kurios dalelę noriu čia 
pridėti. Tai liečia įvykius, apra
šytus prieš 135 metus mažame 
ano meto laikraštyje “Austra
lian Chronicle”.

Lygiai prieš 135 metus Aust
ralijos kolonizacijos pradžioje 

Olegas Truchanas, žynius Tasmanijos tyrinėtojas, žuvęs Gorge upėje, Tas
manijoje

ten aprašytas atsitikimas, kad 
lenkų kilmės tyrinėtojas Paul 
Strzelecki, atvykęs iš Lenkijos, 
apsigyveno pirmoje Australijos 
kolonijoje New South Wales ir 
iš čia pradėjo daryti keliones į 
neištirtas Australijos sritis. Čia 
jis, lygiai kaip mūsų lietuvis 
Olegas Truchanas, pasižymėjo 
savo nepaprasta energija ir pa
tvarumu. Jis pirmas peržengė 
Mėlynuosius kalnus (kitaip dar 
Sniego kalnais vadinamus) ir 
patį augščiausią iš jų pavadino 
Tado Kosciuškos vardu todėl, 
kad tų kalnų viršukalnė savo 
kontūrais Strzeleckiui priminė 
Krokuvoje supiltą piliakalnį Ta
do Kosciuškos garbei. Labai re
tas iš australiečių ir galbūt iš 
lietuvių žino, kodėl augščiausias 
Australijos kalnas vadinamas 
Kosciuškos vardu, nors tas žmo
gus niekad nėra buvęs Austra
lijoje.

Kiti šaltiniai skelbia, kad ty
rinėtojas bei keliautojas Paul 
Strzelecki gyveno Lietuvoje ir 
prižiūrėjo Sapiegos dvarus už 
metinę beneficiją 180.000 flo
rinų.

Paul Strzelecki Australijos is
torijoje, kaip ir Olegas Trucha
nas, yra vadinamas legendiniu 
žmogumi. Jis ne tik perėjo tada 
neperžengiamus Mėlynuosius 
kalnus, bet dar surado aukso 
bei kitų metalų klodus, ištyrė 
turtingas Gipsland lygumas ir 
žymiai pagreitino tos srities ko
lonizavimą. Tai tiek apie Paul 
Strzelecki (skaitytojus atsipra
šau, kad nuklydau nuo temos).

Olegas Truchanas, beskinda- 
mas kelią per neįžengiamas 
džiungles, užtiko Huon pušų 
mišką,' kuris laikomas unikumu 
visame pasaulyje (Huon pušys 
turi kietą medieną, auga iki 120 
ir daugiau pėdų augščio, apie 
20 pėdų storio). Kiek ži
nau, tų medžių yra Amerikoje, 
o gal ir Kanadoje, bet labai re
tas atsitikimas, kad jų būtų iš
tisas miškas. Net Tasmanijos 
miškų departamentas nežinojo, 
kad toks miškas egzistuoja Tas
manijoje. Olegas Truchanas pa
rašė Tasmanijos vyriausybei il
gą pranešimą apie tai ir prašė, 
kad šis miškas būtų pripažintas 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Atostogos..
AL. GIMANTAS

Atostogos, sakoma, nėra poil
sio laikas, bet daugaiu aplinkos 
pakeitimas. Tuo dėsniu vado
vaujantis ir tenka kasmet pake
liauti. Tiesa, viliote vilioja kiti 
kontinentai, egzotiškos vietos, 
bet ir šis žemynas, palyginus, 
dar tiek mažai pažįstamas, kad 
nesinori kur toliau keliauti pir
ma nesusipažinus su gyvenamo
sios aplinkos gamtos ar civiliza
cijos atrakcijomis.

Iki šiol daugiausia dėmesio 
buvo skirta vakarams ir pie
tums, šiek tiek rytams, bet JAV 
šiaurei — mažiausiai. Taigi, 
šiais metais ir teko rinktis vidu
riniųjų vakarų šiaurinę dalį — 
antrąją Mičigano valstijos pusę. 
Abi tos valstijos dalys (pietinė 
ir šiaurinė) sujungtos penkių 
mylių ilgio tiltu, populiariai va
dinamu “Big Mac”. Tiltas per
mestas per vandens sąsmauką, 
kurios vakarinėje dalyje yra 
Mičigano ežeras, o rytinėje — 
Huron, čia pat, beveik didžiulio 
tilto papėdėje — Mackinac sa
la. Vasaros metu ji sudaro ne
mažą turistinę atrakciją. Sala 
pasiekiama laivu arba lėktuvu. 
Gal pats įdomiausias dalykas sa
loje, darąs ją skirtingą nuo kitų 
panašių vietų, yra tas, kad čia 
nėra jokio motorvežimių judėji
mo. Policija važinėja dviračiais, 
visas kitas transportas, taksių 
neišskiriant, atliekamas ark
liais. Taigi, pėstute, dviračiu ar 
arklių traukiamu “diližanu” ga
li judėti po visą salą.

Salos pažiba — “Grand Ho
tel”. Tikrai majestotiškas, me
dinis, baltas pastatas, dominuo
jąs visą salos vaizdą. Visur pil
na dviračių — maždaug kaip 
Olandijoj. Išsinuomojame ir 
mes. Neskubėdami miname as
faltuotu keliu, gražiai besiran
gančiu aplink visą salą. Vieto
mis kelias tik kelios pėdos nuo 
banguojančio ežero krantų. Šva
rus, krištolinis vanduo. Bangos, 
beveik jūrą primenančios. Per 
pusantros valandos apsukome 
visą salą — 9 mylias. Gatvės ir 
takai dviračiams dengti asfaltu. 
Daug įvairių krautuvių ir val
gyklų, ypač saldumynus gami
nančių ir parduodančių mažų 
įmonių. Tai garsieji “Mackinac 
Island Fudge” saldainiai. Tas 
saldus aromatas mąišosi gatvė
se su arklių išmatų tvaiku ir vie
tomis verčia užspausti nosį.

Grįžę mėgaujamės šviežiai rū
kyta, dar šilta, tiesiai iš žvejų 
pirkta žuvimi. Tai iš Superior 
ežero gelmių sugauti laimikiai. 
Sutemus stebime ir gėrimės 
dailiai apšviestu didžiuoju ir il
guoju tiltu. Jį statant žuvo daug 
darbininkų. Jų pavardės iškal
tos specialioje lentoje, tilto pa
pėdėje.

Rytmetį išvažiuojame augštu- 
tinio Mičigano teritorijon. Anks
čiau teko skaityti, o čia ir pa-

. Atostogos I 
čiain nustebti pamačius pastan
gas atskirti augštutinį Mičiganą 
nuo pietinės dalies ir paskelbti 
51-ąja valstija. Siūlomi ir vardai 
— State of Superior arba North 
Michigan. Matyti tam tikslui 
propagandinė medžiaga — skel
bimai ant tvorų, medžių, lipinu- 
kai ant automobilių, brošiūros, 
atsišaukimai ir pan.

Kažkaip sunku patikėti, kad 
tas sąjūdis būtų pakankamai 
stiprus įtaigoti JAV kongresą ir 
savo piliečius. Ekonomiškai var
gu ar toji teritorija pajėgtų iš
silaikyti.

Pasiekiame Sault Ste. Marie, 
čia tie plačiai žinomi vandens 
šliuzai. Superior ežeras yra 21 
pėda augštesnis už Huron ežerą 
(juos jungia upė), tad ir visi lai
vai turi būti pakelti ar nuleisti 
tiek pat pėdų, kad galėtų tęsti 
savo kelionę vienon ar kiton pu
sėn. Tai dalis ir jūrinio kelio, 
jungiančio didžiuosius ežerus su 
vandenynu. Laivų kelionei šliu
zais stebėti žiūrovams įruošti 
patogūs balkonai vos keliolikos 
pėdų atstume. Patekome visiš
kai laiku. Suomių laivas “Finn 
Timber” iš Helsinkio, 14.000 to
nų talpos, pasikrovęs grūdus, 
plaukė į Rotterdamą. Nepapras
tai įdomu stebėti, kai toks mil
žinas, sraigės greičiu įšliaužia į 
tą lyg vonią kanalą — šliuzą. 
Jis, kartu su išleidžiamu vande
niu, pradėjo žemėti. Kai nusilei
do minėtas 21 pėdas ir pasiekė 
Huron ežero lygį, vartai atsida
rė ir garlaivis, didindamas grei
tį, išplaukė į upės žiotis kelio
nei į rytus. Laivo įgula tuo me
tu kalbėjosi su šliuzo pareigū
nais, pasikeitė pašto siuntomis, 
vienas kitas jūrininkas, nušokęs 
krantan, spėjo ir valgomų ledų 
nusipirkti, spaudos įsigyti.

VALDAS V. ADAMKUS, JAV vidu
rio srities aplinkos apsaugos komisi
jos administratoriaus pavaduotojas, 
paskirtas Jungtinių Tautų pasaulio 
sveikatos organizacijos patarėju. Da
lyvaus tarptautiniame seminare spa
lio 13-18 Katovicų mieste Lenkijoje 
ir skaitys paskaita.

A+A
Antaninai Tamulevičienei 

mirus, dukrai PAULEI ANCEVIČIENEI bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Toronto skyrius

A+A
Albertui Šiaudiniu!

mirus, gilaus skausmo valandoje žmoną ELENĄ, 
dukrą DANĄ, sūnų ALBERTĄ bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Toronto skyrius

A+A
KAZIUI KARECKUI

mirus, jo žmonai BIRUTEI, dukrai DALIAI, sūnui 
ARŪNUI, seseriai ir dėdei Lietuvoje bei kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Juozas Račickas

A+A
KAZIUI KARECKUI

netikėtai palikus ši pasaulį, jo žmonai BIRUTEI, 

dukrai DALIAI ir sūnui ARŪNUI gilią užuojautą 

reiškia —
Herta ir Ignas Bumeliai
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® PAVERGTOJE TEVTO
PALAIDOTAS VYSKUPAS
Rugsėjo 25 d. Telšiuose mirė vysk. 

Juozas Pletkus po sunkios ligos. Pa
laidotas spalio 2 d. šalia vyskupo P. 
Maželio Telšių katedros šventoriuje, 
dalyvaujant gausiam būriui kunigų 
ir miniai tikinčiųjų. Velionis buvo 
gimęs 1895 m. gegužės 22 d. Gujėnų 
k., Grinkiškio vis., Kėdainių aps. 
Kauno kunigų seminariją baigė 1921 
m. ir gegužės 5 d. buvo įšventintas 
kunigu. Vikaravo Kaltinėnuose, kle
bonavo Papilėje, Gargžduose ir kito
se Žemaitijos parapijose. Mirus vys
kupui P. Maželiui, Telšių vyskupijos 
kapitula išrinko jį vyskupijos ir 
Klaipėdos prelatūros valdytoju 1966 
m. birželio 15 d. Apaštališkuoju ad
ministratorium paskirtas 1967 m. 
kovo mėnesį. Vyskupu įšventintas 
1968 m. vasario 25 d. Telšių katedro
je. Komunistinė spauda, skirta išei
vijai, pastebi: “Būdamas gero būdo, 
mokėdamas orientuotis sudėtingo vi
suomeninio gyvenimo sąlygomis, su
prasdamas tikinčiųjų darbo žmonių 
reikalus, velionis buvo visų gerbia
mas”. (Sakinio nesklandumas verčia 
manyti, kad jis verstas iš rusų kal
bos).

KUNIGŲ EKSKURSIJA
“TŽ” jau buvo rašyta apie 15 ku

nigų ir vieno vyskupo iš okup. Lie
tuvos lankymąsi Romoje š.m. liepos 
pradžioje. Jų pavardes paskelbė Bri
tanijoje leidžiamas mėnraštis “šal
tinis” š.m. 4 nr. Štai jos: Kazimie
ras Dulksnys — Panevėžio kapitu
los prelatas, Krekenavos klebonas; 
Jonas Pranevičius — Obelių klebo
nas; Algirdas Gutauskas — Vilniaus 
Aušros Vartų rektorius, Šv. Teresės 
parapijos klebonas, Vilniaus deka
nas; Jonas Deksnys — Vilniaus ar
kivyskupijos kancleris, Švč. Jėzaus 
širdies par. klebonas; Bernardas Ba- 
liukonis — Vilkaviškio vyskupijos 
kancleris, patarėjas, Kauno kunigų 
seminarijos profesorius; Juozas 
Preikšas — Vilkaviškio klebonas ir 
dekanas; Antanas Bakys — Kazlų 
Rūdos klebonas; kan. Juozas Andri
konis — Kaišiadorių vyskupijos gen. 
vikaras; Algis Turčinskas — Kauno 
kunigų seminarijos dėstytojas ir pro
kuratorius; kan. Jonas Mintaučkis 
— Kaišiadorių klebonas; Alfonsas 
Lapė — Šančių klebonas; Vincas 
Pranckietis — Jonavos klebonas; 
kan. Jonas Beinorius — Palangos 
klebonas ir dekanas; Antanas Vai
čius — Telšių vyskupijos kancleris 
ir katedros klebonas; Antanas Striu
kis — Viekšnių klebonas. Jų vado
vu buvo Panevėžio vyskupas Ro
mualdas Krikščiūnas.

VERTĖJŲ KONFERENCIJA
Lietuvių literatūros vertėjų kon

ferenciją rugsėjo 23-25 d.d. Vilniuje 
surengė Lietuvos Rašytojų Sąjunga, 
leidyklų, poligrafijos ir knygų pre
kybos reikalų komitetas, kultūrinių 
ryšių draugija su užsienio šalimis. 
Dalyvavo apie 60 svečių iš Sovietų 
Sąjungos bei kitų komunistinių kraš
tų. Jų tarpe buvo 16 lietuviškų knygų 
į vokiečių kalbą išvertusi Irena Bre- 
ving iš R. Vokietijos, lietuvių rašy
tojų kūrybą Lenkijoje populiarinan
tys A. ir Z. Stoberskiai. Konferenci
ją įvadiniu žodžiu atidarė vilniškės 
kompartijos centro komiteto sekr. 
A. Barkauskas. Pranešimus skaitė 
poetas A. Maldonis, literatūros kri
tikai prof. Z. Zinkevičius, P. Bra
žėnas, V. Areška, A. Samulionis, V. 
Auryla ir S. Lipskis. Garbės raštai 
įteikti grupei pasižymėjusių vertėjų. 
Iš A. Barkausko kalbos paaiškėjo,

SAULT STE. MARIE, ONTARIO
DIDELĖ ŠVENTĖ. Mūsų mieste 

veikianti “Folk Art Council”, kuriai 
priklauso ir vietos Lietuvių Bendruo
menė, kiekvieną rudenį rengia tra
dicinį derliaus balių. Programai 
kviečiama kuri nors etninė grupė. 
Mūsų apylinkės valdybai pageidau
jant, šiemet buvo pakviestas Hamil
tono “Gyvataras”, kuris pasirodė la
bai puikiai. Darniu tautinių šokių at
likimu, gražiais spalvingais tauti
niais drabužiais visus sužavėjo. Ne 
tik mums, lietuviams, bet ir visiems 
baliaus dalyviams koncertas labai 
patiko. Kiekvieną šokį lydėjo ilgi 
audringi plojimai. Publika buvo gau
si — per 1000 dalyvių. Jų tarpe bu
vo miesto burmistras, parlamento 

Gintaro prekybos savininkai Juozas ir Anelė Gineikos rugsėjo 14 d. Maracay' 
mieste, Venecueloje, paminėjo savo 50 metų vedybinę sukaktį, dalyvaujant 
gausiam būriui tautiečių. Popiežiaus palaiminimą lietuviškų pamaldų metu' 
perskaitė kun. A. Perkumas. Nuotraukoje — sukaktuvininkai (viduryje),: 
duktė Ramona Juodžbalienė, sūnus Danielius ir kun. A. Perkumas

kad K. Donelaičio “Metus” rusų kai- 
bon yra išvertęs D. Brodskis, vysk. 
A. Baranausko “Anykščių šilelį” — 
N. Tichonovas. Geriausiais vertėjais 
į rusų kalbą laikomi L. Ozerovas, J. 
Ginzburgas, V. Čepaitis, A. Miežiro- 
vas, B. Zeleskaja, G. Gerasimovas, Z. 
Fiodorovas, A. Malcas, į ukrainiečių
— V. Byčko, V. Petrovskis, į latvių
— A. Sukovskis ir D. Avuotinia, į 
gruzinų — M. Pocchišvilis, į estų — 
M. Lodus. Lietuvių literatūrą verčia 
bei ją populiarina: R. Vokietijoje —
I. Breving, Š. ir L. Košutai, Bulgari
joje — I. Trojanskis, Vengrijoje — 
L. Marazas ir E. Boitaras, Čekoslo
vakijoje — A. Vlčkova, V. Baštova, 
Rumunijoje — A. Kovačas. Vertė
jams buvo sudaryta proga apsilan
kyti Vilniaus grąžtų gamykloje, Vil
niaus universitete. Pasiskirstę į gru
pes, jie taipgi lankėsi Trakuose, Prie
nuose, Kaune, Kaišiadoryse, Anykš
čiuose, dalyvavo literatūriniuose va
karuose.

NEUŽTENKA PINIGŲ
Pastaruoju metu okupuotos Lie

tuvos spaudoje gausėja pranešimai 
iš teismo salės. Rugsėjo 24 d. tokį 
pranešimą “Tiesoj” paskelbė B. Ce- 
batorius, o rugsėjo 25 d. “Komjau
nimo Tiesoje” — V. Daunoraitė. Abu 
pranešimus jungia ta pati mintis — 
pinigų trūkumas alkoholio mėgė
jams. Kėdainių tarpkolchozinės sta
tybos darbininkas B. Gvalda, broliai 
Juozas ir Danielius šeškai, Kėdainių 
melioracijos statybos montavimo 
valdybos darbininkai, pritrūkę pini
gų degtinei, iš sandėlio pavogė še
šerius vyriškus avikailių kailinius. 
Vienerius jiems pavyko parduoti Kė
dainiuose už 20 rublių su keturių 
butelių degtinės priedu, bet su ki
tais kailiniais įkliuvo Sirutiškio sov- 
choze. B. Gvalda gavo pusketvirtų 
metų kalėjimo, J. šeškas — pustre
čių metų. D. šeškui tokia pati baus
mė paskirta lygtinai. Kaune didžio
jo troškulio auka tapo rusas Vladi
miras Gorbunovas, miesto centre, 
prie “Planetos” kino teatro, su pei
liu rankoje užpuolęs Antaną Ruzgą. 
Pareikalavo tiktai trijų rublių, bet 
ištuštino visą piniginę, pamatęs, kad 
joje yra daugiau pinigų. Liudininkų 
dėka jis buvo susektas ir suimtas. 
Panemunės rajono liaudies teismas 
V. Gorbunovui paskyrė penkerius 
metus kalėjimo.

MIESTAS SIBIRE
Sibire tiesiama nauja geležinke

lio linija Baikalas—Amūras. Čia 
daugiausia dirba su specialiais ke
lialapiais atvykę komjaunuoliai iš 
visų respublikų. Lietuvai teko užda
vinys pastatyti Uojano miestą Buria- 
tijoje, Augštosios Angaros slėnyje. 
Jo projektą paruošė Kauno pramo
ninės statybos instituto darbuotojai, 
vadovaujami S. Songailos ir J. Šo
ko. Nuo sibirinių šalčių gyventojus 
planuojama apsaugoti pastorintomis 
sienomis. Kadangi toje srityje gali
mi žemės drebėjimai, pastatai bus 
tik 2-5 augštų. Projekto centre yra 
geležinkelio stotis, 500 vietų klubas, 
visuomeniniai pastatai, kuriuose įsi
kurs šio naujojo miesto krautuvės, 
vaistįnė, valgykla, taupomoji kasa. 
Prie Uojano statybos jau dirba be
veik 300 komjaunuolių iš Lietuvos. 
Juos, matyt, suviliojo geras uždar
bis. M. Mirskio reportaže teigiama, 
kad tiltų tiesėjai per mėnesį uždir
ba po 700 rb. Suplanuotą darbą at
likus per trumpesnį laikotarpį, mo
kama po 150-200% atlyginimo. Pro
blemą betgi sudaro žiemos metu net 
50° siekiantis šaltis. V. Kst.

atstovas, keletas dvasiškių ir dau
giau vietos rinktinės publikos. Per
traukos metu svečiai hamiltoniečiai, 
K. Deksniui palydint akordeonu, 
ėmė lietuviškai dainuoti ir šokti ra
telius. Bematant įsijungė beveik pu
sė baliaus dalyvių. Visiems tai suda
rė didelį įspūdį.

Toks stipraus tautinių šokių an
samblio koncertas vietinei kanadie
čių publikai buvo labai naudingas — 
pasitarnavo lietuvybei. Tai ypač 
svarbu mažose mūsų kolonijose, kur 
trūksta jaunimo ir talentų, ką nors 
vietoje sukurti. Sault Ste. Marie lie
tuviai už puikų mūsų atstovavimą ta
riame “Gyvatarui” lietuvišką ačiū!

A. V.

Pompano Beach, Floridoje, bendruomenininkai — Petrauskas, Petrauskienė, 
Žutautienė,Žutautas; už jų—tautiečiai vaišinasi prie stalų Nuotr.Br. Aušroto

g HAMILTON

DARIJA DEKSNYTĖ šiais metais 
baigė Hamiltono McMaster universi
tete ketverių metų muzikos kursą 
bakalauro laipsniu su specialiu pa
gyrimu (honours). Ji yra baigusi Ka
tedros mergaičių gimnaziją, Vysk. 
M. Valančiaus šeštadieninę mokyklą, 
lituanistinius kursus ir vienerius me
tus mokytojavo šeštadieninėje mo
kykloje Hamiltone. Būdama gimna
zijoje, aktyviai reiškėsi moksleivių 
ateitininkų veikloje, buvo kuopos 
pirmininke, dirbo su jaunučiais. Šo
ko “Gyvatare”. Mergaičių chorui “Ai
das” susiorganizavus, buvo viena pir
mųjų dainininkių, vėliau dėl studijų 
iš “Aido” pasitraukė. Ketina tęsti 
muzikos studijas. Linkime sėkmės.

ŠALPOS FONDO vajaus užbaigi
mo baliaus paruošiamieji darbai 
vyksta sklandžiai. Komitetas posė
džiauja, planuoja, kad šis balius pra
eitų gražioje nuotaikoje. Komitetas 
tikisi, kad hamiltoniečiai ir apylin

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į

LondonoBaltiįos
CAI/IIICspa,io 25'J šeštadieni,

ŠILUVOS MARIJOS PARAPIJOS SALĖJE.

Pradžia 8 valandą vakaro (tęsis iki 1 valandos ryto) 
Šokiams gros Londono lietuvių orkestras "Atspindžiai"

WELLAND, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už mums 
suruoštą staigmeną-pagerbimą mūsų 
vedybinio gyvenimo 25 metų sukak
ties proga, įteiktas gražias ir bran
gias dovanas. Nuoširdžiausiai dėko
jame mūsų mieliems rengėjams. Dė
kojame kun. Juvenaliui Liaubai, 
OFM, už gražią kalbą, linkėjimus ir 
vertingą dovaną, kuri mums bus am
žinai prisimintina. Dėkojame KLB 
Wellando apylinkės valdybos pirmi
ninkui K. Stankevičiui už gražius 
linkėjimus, dėkojame klubo pirmi
ninkui P. Šidlauskui už pasakytą 
kalbą. Nuoširdus ačiū A. Cepukui 
už minėjimo pravedimą. Dėkojame 
visiems prisidėjusiems. Tai: P. Ado- 
mynai, T.Adomynai, N.Bogart, S.Bo- 
gartai, J. Butkus, V. Bieliūnai, J. Bie

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 val.z penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma 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 

kių lietuviai šį jų darbą parems savo 
gausiu dalyvavimu. Programą atliks 
Aušros Vartų parapijos choras, vad. 
muz. A. Paulionio. Taip pat maty
sime abiturientų pristatyme lietuviš
ko jaunimo būrį. Visi, baigusieji XII 
gimnazijos klasę, kviečiami regist
ruotis pas J. Pleinį tel. 549-5372. Po 
programos įvyks smagūs šokiai, gro
jant lietuviškam orkestrui, vad. J. 
Vaičiaus. Tad visi ruoškimės daly
vauti lapkričio 8, šeštadienio vakarą, 
šalpos baliuje. J. P.

PADĖKA
Tautos Fondo Hamiltono atstovy

bė nuoširdžiai dėkoja visiems atsi
lankiusiems į Tautos šventės ir Vil
niaus Dienos minėjimą, ypač prel. J. 
Tadarauskui ir kun. L. Januškai už 
garsinimą biuletenyje ir atlaikytas 
šv. Mišias. Didelis ačiū paskaitinin
kui A. Rinkūnui, St. Catharines an
sambliui “Nemunas” ir jo vadovei 
St. Zubrickienei, staliukų loterijai 
po $25 aukotojams: M. Juodžiui, A. 
Šilinskui, Tri Realty Estate sav. Z. 
Didžbaliui ir A. Pranckevičiui; au
kojusiems daiktinei loterijai: dr. V. 
Kvedarui — $25, dr. A. Gailiui, V. 
Kybartui, V. Sakui — po $10, L. 
Skripkutei, A. Buiniui, F. Gujai — 
po $5, P. Latauskui — $3, J. Ston
kui ir L. Bučinskui — po $2. Ačiū 
paruošusioms vakarienę šeiminin
kėms — A. Deksnienei, St. Kano- 
pienei, E. Milašienei, A. Petraitie- 
nei, A. Patamsienei, B. Šniuolienei; 
loterijai — Rožanskienei, Rožanskai- 
tei, J. Browlees, H. Baronienei. Dė
kojame broliams šauliams už para
mą: Br. Milašiui, VI. Sauliui, St. 
Senkui, M. Juodžiui, A. Žuliui.

Visų gražaus bendradarbiavimo 
dėka minėjimas davė per $300 Lie
tuvos laisvės kovai.

T. Fondo atstovybė Hamiltone 

liūnai, J. Baliukai, J. Baronaičiai, P. 
Baronaičiai, J. Radvilai, J.Blužai, M. 
Bruder, P.Bruzgiai, A.Cepukai, J. Ori
niai, P. Bersėnai, Gudaičiai, P. Bra
zai, Z. Izokaičiai, D. Hominuk, V. 
Karaliai, J. Kėžinaitis, P. Kalainiai, 
Mrs. Kataszenov, J. Kutkos, B. Luo
manai, T. Huches, J. Mašauskas, J. 
Oliver, P. Panumiai, M. Preikšaičiai,
J. Nekrošiai, A. Ramanauskai, G. 
Skaisčiai, K. Stankai, K. Stankevi
čiai, A. Stankevičiai, B. Simonaičiai, 
J. Staškevičiai, A. šileikiai, P. Šid
lauskai, J. Tamulėnienė, M. Urbšys, 
M. Kuzavai, P. Vilkanskai, V. Vi- 
tauskai, M. Zajaz, A. Zinaičiai.

Jūsų parodyta didelė meilė ir nuo
širdumas pasiliks mūsų gyvenime 
neužmirštamai. Jūsų —

Marija ir Valentinas Jasiulioniai

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas .................. 8%
term, depozitus 1 m. 9%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 1 1 %

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

FLORIDOS 
LIETUVIAI

š.m. rugsėjo 1 d. Juno Beach vie
tovėje, kurios Atlanto auksinio smė
lio pakrantes pažįsta šimtai lietuvių 
torontiškių, įsisteigė III-ji JAV LB 
Palm Beach County apylinkė, kurios 
adresas yra: Jonas Jakubauskas, 
pirm., 291 Mercury Rd., Juno Beach, 
Fla. 33408, USA. Tel. (305) 626-3841.

Iniciatorių grupė, siekdama su
burti lietuvius į vieną stiprų LB jun
ginį, sušaukė plačioje apylinkėje gy
venančius tautiečius j susirinkimą, 
kurio metu 26 nariai - steigėjai pasi
sakė už LB Palm Beach County apy
linkės įsteigimą. Į apylinkės v-bą iš
rinkti: B. Aušrotas, P. Banienė, J. 
Jakubauskas, P. Mikšys, A. Pilipavi
čienė, J. Šalkauskienė.

Po šio sėkmingo susirinkimo, ku
rio programoje taip pat buvo pami
nėta ir Tautos šventė, darbštūs apy
linkės bendruomenininkai M. ir J. 
Jokūbaičiai Palm Beach Shores mies
telyje užtikrino apylinkei labai pui
kias gegužinėms patalpas. Gavus šią 
atvirame ore esančią pastogę prie 
pat ošiančio Atlanto pakrantės, apy
linkės v-ba ryžosi suruošti pietų Flo
ridos lietuviams pirmąją gegužinę, 
kuri įvyko IX. 21 14-21 vai.

Ypač gausiai dalyvavo LB auksi
nio kranto apylinkės nariai iš Pom
pano Beach, kartu atsivežę viešnią 
p. Januškevičienę iš Sidney, Austra
lijoj. A. ir V. Mošinskai, taip pat iš 
Pompano Beach, atsivežė Vytauto se
nutę 98-tę motiną Celiną Mošinskie- 
nę, kuri bene bus pati seniausia 
tremtinė šiame kontinente. Taip pat 
dalyvavo gausus būrys tautiečių ir iš 
kaimyninio Lake Worth miesto.

Oras ir svečiai puikiai bendradar
biavo su šios puikiai pavykusios ge
gužinės rengėjais, tuo jiems atly
gindami už įdėtą darbą ir pastangas. 
Neabejotina, kad svečiai buvo pa
tenkinti turėję progą pabendrauti 
saulėtos Floridos padangėje.

Br. Aušrotas

Sudbury, Ontario
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA pra

dėjo 26-uosius mokslo metus pasku
tinį rugsėjo šeštadienį. Dirba tie pa
tys mokytojai: vedėja Nijolė Paulai- 
tienė ir kun. Antanas Sabas.

— Liucija Griškonienė užprašė 
Mišias a.a. Prano Griškonio mirties 
metinių proga, spalio 19 d. Visus da
lyvausiančius pamaldose kviečia pie
tų į Jono Remeikio restoraną “Elgin 
Lunch". K. A. S.

WINDSOR, Ontario
AUKOS JAUNIMO KONGRESUI. 

Apylinkės valdyba pradėjo finansinį 
vajų III PLJK. Nusistatyta surinkti 
bent $500. Daugiausia aukotojų at
siranda iš lankančių sekmadieniais 
Šv. Kazimiero šventovę. Yra asmenų, 
aukojusių po $50 ir mažiau. Ruošia
masi kreiptis į visus Windsoro lie
tuvius verslininkus ir profesijona- 
lus. Be to, v-ba bent 5 sekmadienius 
po pamaldų savo pajėgomis ruoš ka
vą ir užkandžius. Susidariusį pelną 
skirs tam pačiam tikslui. Apyl. v-bai, 
kurią šiemet išimtinai sudaro jauni
mas, linkėtina sėkmės nusistatytą 
sumą sutelkti. Reikia tikėtis, kad 
windsorieciai jai nuoširdžiai padės.

“AUŠROS” KVARTETAS po sėk
mingo pasirodymo Winnipege savai
tę užtrukusiame tautybių festivalyje 
(Folklorama) ruošiasi išleisti lietu
viškų dainų plokštelę. Pastaruoju 
metu gauna nemažai pakvietimų dai
nuoti, tačiau dėl gana apkrautos 
merginų mokslo programos sunku 
visus patenkinti. Nutarta teigiamai 
atsakyti į Toronto kvietimą dainuoti 
ten ruošiamame pobūvyje jaunimo 
kongresui paremti. Neseniai “Auš
rai” buvo paskirta piniginė parama 
Kanados vyriausybės ir “Carling’s 
Foundation”. Pinigai buvo panaudo
ti daliai kelionės išlaidų į Winnipe- 
gą padengti. Iš abiejų minėtų insti
tucijų gauti pažadai teigiamai atsi
liepti į “Aušros” prašymus paremti 
plokštelės išleidimą.

WINDSORO UNIVERSITETO ru
dens laidos baigusių sąraše buvo tik 
vienas lietuvis — Andrius Čerškus, 
gavęs biologijos magistro laipsnį. 
Andrius aktyviai reiškiasi lietuviško
je veikloje: skautų organizacijoj, lie
tuvių studentų klube, buvo išrinktas 
Windsoro atstovu į H PLJ Kongre
są, keletą metų grojo akordeonu Det
roito šokių grupei “Šilainė” ir akom
panavo “Aušros” kvartetui, š.m. lie
pos pabaigoje susituokė su Irena Ja- 
kubaityte ir šiuo metu abu ruošia 
doktoratus Londono Western un-te.

v. c.

ANDRIUS ČERŠKUS, Windsoro uni
versitete gavęs biologijos magistro 
laipsnį 1975 m. spalio 4 d.

O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

VLIKo TARYBA rugsėjo 27 d. po
sėdžiavo Brooklyne, N.Y., Kultūros 
Židinyje. Bendrą apžvalgą padarė 
tarybos pirm. Stasys Lūšys, o valdy- 
bos vicepirm. Juozas Audėnas supa
žindino su svarbesniais valdybos dar
bais. ‘’Darbininko” spaustuvėje jau 
renkama dr. V. Sruogienės paruošta 
knyga “Lietuvos steigiamasis sei
mas”, kuri yra skirta šiemetinei šio 
seimo 55-rių metų sukakčiai. VLIKo 
seimas įvyks lapkričio 29-30 d.d. Kul
tūros Židinyje. Be valdybos praneši
mų, numatyta aktuali prof. dr. Bro
niaus Nemicko paskaita “Helsinkio 
susitarimų prigimtis”. Seime taryba 
turės sudaryti naują VLIKo valdy
bą, nes jau baigiasi dabartinės val
dybos trejų metų kadencija.

JAV LIETUVIŲ KATALIKŲ KU
NIGŲ suvažiavimas įvyks spalio 29- 
31 dienomis Niujorke, Commodore 
viešbutyje, Park Ave (prie 42 gat
vės). šis suvažiavimas yra suderin
tas su Catholic Conference on Eth
nic and Neighborhood Affairs, kad 
lietuviai kunigai, vienuolės ir pa
sauliečiai galėtų ir jame dalyvauti. 
Tikimasi per 200 dalyvių.

UŽ KLAIDINGŲ INFORMACIJŲ 
ATITAISYMĄ pernykštėje “Ency
clopaedia Britannica” laidoje ener
gingai kovojo speciali PLB komisi
ja: inž. D. Šatas, M. Drunga, prof, 
dr. A. Klimas, dr. J. Gimbutas, prof, 
dr. R. Misiūnas ir R. Kondratas. Ją 
sudarė ir jai vadovavo PLB valdy
bos pirm. inž. D. Šatas. Enciklopedi
jos bendradarbių tarpe buvo plačiai 
paskleistas M. Drungos parašytas 
memorandumas. Kiti komisijos na
riai bei jos talkininkai redakcijos 
dėmesį į Sovietų Sąjungai pataikau
jančias klaidas atkreipė laiškais. 
Ypač plataus dėmesio spaudoje susi
laukė prof. dr. R. Misiūno straips
nis, paskelbtas “Slavic Review” žur
nale. Klaidų atitaisymas dabar tėra 
laiko klausimas.

KONGRESMANAS E. J. DER- 
WINSKIS JAV atstovų rūmų tarp
tautinių santykių komitetui įteikė 
rezoliuciją, pabrėžiančią, kad JAV 
kongresas Helsinkyje pasirašyto 
baigminio akto nelaiko JAV politi
kos pasikeitimu — Baltijos kraštų 
pripažinimu Sovietų Sąjungai ir kad 
ateityje bus tęsiama ligšiolinė JAV 
politika nesuteikti sovietams tokio 
pripažinimo.

VIDA MISIŪNAITĖ - ROBERTS, 
Baltimorės dienraščio “News Amer
ican” redaktorė, šios apylinkės LB 
darbuotojams talkina specialių ve
damųjų parūpinimu ir redakcijai 
skirtų laiškų skelbimu. Prieš keletą 
metų jos talkos dėka buvo nufilmuo
ta Vasario 16 minėjimo programa 
ir parodyta televizijoje. Šiemetinių 
Helsinkio įvykių proga WBAL tele
vizijos stotis specialiu pokalbiu su 
ja supažindino žiūrovus su atolydžio 
politika ir lietuvių reakciją į Helsin
kio baigminį aktą.

SPALI Šalpos MĖNESIU kas
met paskelbia BALFas, kurio veikla 
jau apima 31 metus. Tą mėnesį vyk
domas lėšų telkinio vajus. Didžiau
sia darbo našta tenka BALFo sky
riams. Centro valdyba prašo visus 
lietuvius paremti šalpos reikalus sa
vo auka ir talkinti skyrių valdy
boms.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ- 
JUNGOS centro valdyba 1976 m. ge
gužės 5 d. specialia akademija Čika
gos Jaunimo Centre pagerbs žurna
listą Julijoną Būtėną jo 25 metų mir
ties sukakties proga. J. Būtėnas grį
žo sovietų okupuoton Lietuvon tęsti 
partizaninės kovos ir žuvo 1951 m. 
gegužės mėnesį.

Argentina
EUGENIJA RUDYTĖ, Argentinos 

Lietuvių Centro valdybos narė, grį
žo į Buenos Aires iš ilgesnės viešna
gės JAV. Ji daug dirba III PLJ 
Kongreso ruošoje. Viešėdama Va
šingtone, turėjo progą per “Ameri
kos Balsą” prabilti okupuoton Lie
tuvos. Tautiečius tėvynėje ji supa
žindino su Argentinos lietuvių jau
nimo veikla ir artėjančiu kongresu. 
Čikagoje E. Rudytė dalyvavo specia
liame PLB valdybos posėdyje jauni
mo kongreso reikalais. Kalifornijoje 
aplankė San Francisco ir Los Ange
les miestus. ,

Australija
“ŽILVINO” TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

GRUPĖ, vadovaujama L. Mocpano, 
savo metinį pobūvį su koncertine da
limi surengė rugsėjo 13 d. Adelaidės 
Lietuvių Namuose. Programoje pir
mą kartą dalyvavo jaunesnieji “Žil
vino” šokėjai. Vakaras susilaukė 
daug dalyvių, ypač jaunimo. Pobūvio 
ruoša rūpinosi “Žilvino’” administ
ratorius V. Vencius.

LAIMUTĖ LAUKAITYTĖ, Sydnė- 
jaus lietuvaitė, yra Australijos karo 

j laivyno jaunesnioji leitenante. Šioje 
^tarnyboje ji pralenkė savo brolį Kęs- 
jtutį, kuris dar tebėra seržantas.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ JAUNI
MAS Katalikų Centre surengė jau 

j septynioliktą metinį savo vakarą, 
I nuspalvintą muzika, šokiu,-daina, po
ezijos ir prozos skaitymu. Buvo su
vaidintas Pr. Pusdešrio škicas “Sun
ku gyventi jaunam ant svieto”. Sie
tynas Kubilius pianinu paskambino 
savo kompoziciją, dedikuotą anksti 
mirusiai savo tetai a.a. Audrutei Ši
lingaitei. Vaizdelį “Sniegą prisimi
nus” Kalėdų senelio fone atliko ma
žieji Donatas ir Daina Mauragiai. 
“Tėviškės Aiduose” paskelbtame va
karo aprašyme jo autorė A. Rinkevi
čiūtė • Gučiuvienė, buvusi Kauno ra

diofono solistė, lietuviams įprastą 
Kalėdų senelį kažkodėl jau vadina 
Seneliu Šalčiu. Šis pakaitalas yra at
keliavęs iš okupuotos Lietuvos, kur 
Maskva neleidžia švęsti Kalėdų. Ten 
tas iš rusų kalbos išsiverstas Senelis 
Šaltis dovanas vaikams dalina N. Me
tų išvakarėse. Rusiško senelio kopi
jai neturėtų būti vietos išeivijoje.

LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRE
SO oficialiais atstovais Australijoje 
išrinkti: dr. Vitas Kiaušas ir Julija 
Miškinytė iš Brisbanės, Ričardas Ra
dauskas, Eduardas Karpavičius, Arū
nas Pilka, Ričardas Bukevičius, Re
gina Laukaitytė iš Sydnėjaus, Gedi
minas Andruška, Dalia Saženytė ir 
Neris Pilka iš Kanberos, Birutė Mi- 
kužienė, Nemira Masiulytė, Jonas 
Mockus, Linas Varnas iš Adelaidės, 
Algis Milvydas, Gediminas Statkus, 
Viltė Araitė, Birutė ir Zita Prašmu- 
taitės, Vytautas Juška iš Melburno. 
Grupės vadovu bus melburnietis V. 
Juška.

Britanija
“EUROPOS LIETUVIS”, leidžia

mas Londone DBL Sąjungos ir Lie
tuvių Namų Bendrovės, paskelbė ve
damąjį “Pasitarti sveika”, liečiantį 
lietuviškosios spaudos finansines 
problemas. Vedamasis pradedamas 
dvisavaitraščio “Argentinos Lietuvių 
Balsas” nutarimu Buenos Aires 
mieste padvigubinti prenumeratos 
mokestį ir laikraštį leisti tik kartą 
į mėnesį, kol išryškės finansinė būk
lė. Vedamajame rašoma: “Kodėl ši
tas istorijas kartojame? Todėl, kad ir 
mūsų padėtis yra labai panaši. Iki 
šiol lygiai pusė visos prenumeratos 
buvo išleidžiama laikraščio persiun
timui, bet dabar tos sumos neužten
ka, nes paštas persiuntimo mokes
čius dar padidino. Už likusią pinigų 
sumą nuperkamo popierių, dažus ir 
laikraštį atspaudžiame. O pagrindi
niams darbams — surinkimui ir re
dagavimui — pinigų nebelieka. Dalį 
jų sudeda aukotojai, keletas šimtų 
svarų gauta iš loterijos, bet didžiau
sia našta vis dėlto tenka leidėjams 
— DBLS ir L. Namų Bendrovei. Mū
sų kaimynai latviai jau šiais metais 
savojo savaitraščio kainą pakėlė iki 
devynių svarų .. .” Metinė “EL” pre
numerata tėra 5,50 sv., $14 arba 35 
V. Vokietijos markės. Leidėjai nu
siskundžia, kad greit “EL” skaityto
jų eiles sudarys beveik vieni pensi
ninkai. Problemą sudaro ir britiško 
svaro nuolatinis vertės kritimas. Sa
vaitraščio leidimui užtikrinti norima 
surasti kompromisnį aukso vidurį, 
šiuo klausimu leidėjai prašo pasisa
kyti skaitytojus, nes prenumeratos 
pakėlimas esąs neišvengiamas. Fi
nansiškai savaitraštį visą laiką rėmė 
Lietuvių Namų Bendrovė. Jos vado
vai betgi pradeda nuogąstauti, kad 
ši parama gali prašokti jų finansinį 
pajėgumą. Atrodo, “Europos Lietu
viui” praverstų didesnis prenumera
torių skaičius JAV ir Kanadoje. Jo 
adresas: 2, Ladbroke Gardens, Lon
don Wil 2PT, Britain.

Šveicarija
SOLIDARUMO DEMONSTRACI

JĄ su Sovietų Sąjungoje bei kituose 
komunistiniuose kraštuose persekio
jamas! tikinčiaisiais rugsėjo 20 d. 
Ciuriche surengė Šveicarijos krikš
čionys. Eitynėse per miestą dalyva
vo apie 10.000 ciurichiečių, nešusių 
gausius plakatus ir ilgą medinį kry
žių su užrašu: “Laisvieji šveicarai, 
melskitės už savo tikinčiuosius bro
lius, kenčiančius vergijos pančius, 
kad ir jūsų neištiktų toks pat liki
mas”. Trys plakatai buvo skirti Lie
tuvai: “Tikėjimo laisvę Lietuvai!”, 
"Lietuva reikalauja savo vyskupų!”, 
“Sovietų Sąjunga, paleisk M. Tarno- 
nį, kalinamą psichiatrinėje ligoninė
je!” Žygio metu skambėjo visų Ciu
richo šventovių varpai. Muensterho- 
fo aikštėje prabilo kantono evange
likų tarybos prez. kun. E. Mueller, 
protesto dalyviams primindamas 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių de
klaraciją, kurios, deja, laikosi nevisi 
šios tarptautinės organizacijos na
riai. Ypač dažnai pažeidžiama tikėji
mo laisvė. Ciuricho katalikų genera
linis vikaras kun. H. Henny ragino 
visų valstybių vadus reikalauti sąži
ningo JT chartos vykdymo, užtikri
nančio ir tikėjimo laisvę. Rezoliuci
ja su persekiojamų krikščionių pa
vardėmis, reikalaujantį jiems lais
vės, buvo pasiųsta komunistinei Ki
nijai, abiem Vietnamam ir Korėjom, 
Sovietų Sąjungai, Rumunijai, Čeko
slovakijai, P. Afrikai, JT sekretoriui
K. Waldheimui, Vatikanui, Euorpos 
Tarybai Strasburge, Ekumeninei Ta
rybai Šveicarijoje ir Šveicarijos mi- 
nisterių kabinetui. Demonstracija už
baigta pamaldomis ir bendra giesme.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA nau

juosius mokslo metus pradėjo rugsė
jo 8 d. trispalvės iškėlimu Romuvos- 
sodyboje, mokinių ir mokytojų su
giedotu Tautos himnu. Gimnazijos 
salėje evangeliją apie pamokslą nuo 
kalno skaitė ir komentavo evangeli
kų dijakonas Fr. Skėrys. Atitinka
mą žodį tarė ir katalikų kapelionas 
kun. J. Dėdinas, primindamas trigu
bą tos dienos reikšmę — mokslo me
tų pradžią, Tautos šventę, švč. Mari
jos gimtadienį. Tautos šventės tema 
kalbėjo gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, M.A. Gimnazija pernai 
(turėjo 70 moksleivių, o šiemet jų tė- 
ra apie 60. Tikimasi, kad jų skaičius 
padidės mokslo metų eigoje. Berniu
kų bendrabučio vedėju šiemet dirba 
torontietis Algis Stankus, bendrabu- 
ityje trumpai darbavęsis prieš trejus 
įmetus.

Nuotr.Br


DAIL. VIKTORAS PETRAVIČIUS, kurio dailės darbų paroda rengiama 
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Ne kiekvieną naudą vėjai gaudo
Skaitant "Žurnalistiką", kyla įvairios pastabos, pabarimai ir patarimai
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Lietuvių šventė Vokietijoje
Šiaurės Reino - Vestfalijos lietuvių sąskrydis 

M. K. Čiurlioniui pagerbti
Netoli Hageno, nedideliame Wet

ter miestelyje, prie garsios Ruhro 
upės, prieš 29 metus atsirado lietu
vių vyrų lageris, turėjęs per 300 na
rių. Netrūko anais laikais lietuviš
kom šventėm ir minėjimam dalyvių, 
tik labai trūko meninių pajėgų. Gra
žų žygį atliko anuometiniai Bonnos 
lietuviai studentai (šiandien tapę 
garsiais gydytojais bei kitų profesi
jų atstovais), atvykę pas Wetterio 
vyrus 1949 m. Vasario 16 šventės 
proga su paskaita ir įspūdinga dainų 
bei šokių pyne “Subatvakariu”.

Emigracijos banga stipriai prareti
no vyrų gretas Wetteryje, bet po ke- 
lerių metų, dėl darbo ir buto sąly
gų, pradėjo spiestis lietuvių būrelis 
Hagene. Bene nuo 1953 m. ir lietu
viškos pamaldos, ir kultūriniai pa
rengimai buvo perkelti į Hageną. Ir 
šiais metais rugsėjo 27 d. čia buvo 
surengtas Tautos šventės minėjimas.

Gražus būrelis tikinčiųjų 16.30 v. 
susirinko į šv. Elzbietos (T.T. pran
ciškonų) parapijos šventovės bokšto 
koplyčią pasimelsti už tautą ir tėvy
nę. Šv. Mišias laikė dek. kun. V. 
Sarka. Kapucinas kun. Konstantinas 
pamoksle iškėlė tikybos reikšmę pa
goniškos ir kriščioniškos Lietuvos 
laikais tautos išlikimui ir savitumui.

Po pamaldų šventės dalyvius 
Wartburgo svetainės Y salėje pa
sveikino PLB Hageno apylinkės 
pirm. L. Vilčinskas. Programos pra
nešėja A. Saduikytė, šiemet baigusi 
Vasario 16 gimnaziją, perskaitė raš
tu gautus sveikinimus iš krašto val
džios ir savivaldybės atstovų. Kadan
gi klausytojų tarpe buvo ir tokių, ku
rie lietuviškai nesupranta, tai pa
skaitą apie M. K. Čiurliofij dail. Alf. 
Krivickas skaitė vokiškai. Nors dar 
toli gražu nepakankamai, tačiau lie
tuviškos muzikos ir tapybos pradi
ninkas jau esąs žinomas visame pa
saulyje. Prelegentas pabrėžė, kaip 
reikšmingos M. K. Čiurlionio gyve
nime ir kūryboje buvo gelbstinčios 
rankos: gyd. Markevičiaus, Plungės 
kunigaikščio Oginskio, vėliau jo žmo
na tapusios Sofijos Kymantaitės ir 
daugelio kitų.

VLB atstovas prie šio krašto dar
bo ir socialinių reikalų ministerijos 
M. R. Kiužauskas padėkojo paskaiti
ninkui ir padarė trumpą pranešimą 
apie aukų telkimą Vokietijos lietu
vių jaunimo atstovų kelionei į kon
gresą P. Amerikoje.

Po pertraukos ilgametis VLB Vo
kietijos krašto valdybos reikalų ve
dėjas ir dabartinis pirm. J. Luko
šius pasidžiaugė gausiu dalyvių skai
čiumi ir padėkojo didžiausią šventės 
rengimo naštą nešusiems: M. R. Kiu- 
žauskui ir L. Vilčinskui.

Meninėje dalyje M. K. Čiurlionis 
pakartotinai buvo prisimintas kaip 
muzikas. Koncertą pradėjo Pance-Si- 
maniūkštytė, padainuodama Čiurlio
nio harmonizuotas • liaudies dainas: 
"Kas bernelio pamislyta” ir "Oi gi
ria, girelė”. Lietuvišką muziką pa
keitė Beethoveno “Gretels War- 
nung”, R. Strauso “Morgen” ir Šu
berto "Aufenthalt”. Akompaniatorė 
Raminta Lampsatytė vėl priminė 
Čiurlionį, paskambindama nokturną 
op. 4. Savo įnašą į šventės koncerto

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA2-7981, 922-8112.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estilkq duonę. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

programą dainininkė baigė grynai 
lietuviška muzika: Klovos “Piemenė
lių raliaivmu”, Gruodžio “Visur ty
lu” ir Kačanausko “Vai pūtė, pūtė”.

Pianistė Lampsatytė akompanavo 
ir fleitos solistui P. Odiniui, neper
seniausiai atvykusiam iš Lietuvos. 
Jis pagrojo “šokį su lanku” iš Pa
kalnio baleto “Sužadėtinė”, to pa
ties kompozitoriaus “Raudą”, sukur
tą pagal seną melodiją “Oi marti, 
marti” ir J. B. Loeillet de Ganto so
natą fleitai ir fortepijonui. Po to vėl 
pasigirdo Čiurlionis — jo variacijas 
paskambino R. Lampsatytė — “Oi 
lekia, lekia gulbių pulkelis” ir “Ant 
kalno gluosnys”, o savo paties fleitai 
pritaikyta kompozicija palydėjo P. 
Odinis.

Muzikos meno augštybes sekė ir 
platesnei publikai lengviau prieina
mi liaudies šokiai. Mergaičių grupė 
pašoko Kepurinę, jaunučių porelė 
— Kūnaitė ir Mauza vaikišku naivu
mu priminė suaugusiems jaunystės 
metus su “Reik žinot ir mokėt, kaip 
mergeles priviliot”. Prieauglio muzi
kantai - dainininkai Albina Kudž- 
maitė ir Voldemaras Kabliauskas pa
dainavo “Sutems tamsi naktužėlė” ir 
“Leiskit į tėvynę”, berniukui prita
riant gitara. Meninę programos dalį 
užbaigė keturios jaunų šokėjų poros 
Kubilu. Visus šokius akordeonu gra
žiai palydėjo gimn. mok. Z. Mauza.

Nepratęs būti nuošaly, žodžio pa
prašė svečias iš Hamburgo dek. kun. 
V. Šarka. Jis palygino Lietuvos liki
mą su pakeliui matytais gamtos vaiz
dais. Prieš kelerius metus Š. Vokie
tijos miškus nusiaubė baisi audra, 
sunaikindama daugelyje vietų po ke
lis ar net keliolika hektarų miško. 
Baisu būdavo pravažiuojant į tuos 
plotus ir pažiūrėti. Bet dabar audros 
sutriuškinti medžių stuobriai jau 
pradeda pasislėpti atžalynuose. Ta
tai jam primena tėvynės Lietuvos 
likimą. Trispalvės raudonis jam pri
menąs karo ir pokario metų siaubą 
Lietuvoje. Dabar Lietuva atsigavusi, 
sužaliavusi. Bet lietuvių tauta nie
kuomet negali pamiršti ir geltonos 
aukso spalvos, reiškiančios subrendi
mą ir derlių, kurie neįmanomi be 
laisvės ir nepriklausomybės, šito 
fakto turi siekti ir tautiečiai Lietu
voje, ir lietuviai tremtyje ar išeivi
joje. Kiekvienas čia gyvenantis ge
ros valios lietuvis lengvai gali su
vokti, ar jis tikrai to kilnaus tikslo 
siekia, atsakydamas į klausimus: 1. 
ar esu VLB narys? 2. ar skaitau lie
tuvišką laikraštį? 3. ar, būdamas 
jaunosios kartos atstovas, randu sa
vo bibliotekoje vietos lietuviškai 
knygai? Žodį baigdamas, kun. V. Šar
ka dar kvietė tėvus, kad leistų savo 
vaikus į Vasario 16 gimnaziją, o vi
sus šventės dalyvius, kad dažniau su
sirinktų.

Pagaliau M. R. Kiužauskas pakvie
tė programos atlikėjus susirikiuoti 
scenoje ir kartu su visais dalyviais 
sugiedoti Tautos himną.

Hageno lietuvių šventė Vokietijos 
lietuvių gyvenime šiemet pasižymė
jo ir dalyvių gausumu, ir menine 
programa. Jeigu nevisi programos 
dalykėliai visiems buvo prieinami, 
tai mėgėjams ji juo labiau buvo tik
ra retenybė išeivijos sąlygose. Gal 
būdingiausias šventės bruožas buvo 
dalyvių sudėtis: čia matėsi būrelis 
vyrų, H pas. karo metu dėvėjusių 
uniformas ir pergyvenusių nelaisvės 
vargus; šeimų, kurios iškentėjo Si
biro tremtį ir galėjo atvykti į fede
racinę Vokietiją; buvo ir tikrų klai
pėdiečių, ir Lietuvos vokiečių, ir to
kių, kurie pokario metais bėgo iš 
Rytprūsių nuo bado mirties į Lietu
vą. Belieka tikėtis, kad pasisekusi 
šventė visiems jos rengėjams ir pro
gramos atlikėjams bus paskata nau
jiems darbams. T. K. G.

A. KALNIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Stenkis rašyti glausčiau”
Dažnas knygos straipsnio au

torius nepamiršta priminti, kad 
rašte reikia stengtis išsireikšti 
taupiu žodžiu. Regis, dar bene 
Lietuvoje kažkuriame laikrašty
je teko skaityti, kad žurnalisti
nio rašto poreikiams reikia ži
noti apie 24.000 žodžių. Kokiem 
tad galam? Juk kasdieninės ko
munikacijos poreikiams, regis, 
užtenka tik kelių tūkstančių. Iš
eina, kad kasdienos žmogus kal
ba taupiu žodžiu.

Žinoma, aš nesakau, kad 
žurnalistas, rašydamas reporta
žą ar publicistinį straipsnį, turi 
žodžiais švaistytis ar tampyti 
skaitytoją po ganyklas, ne. Bet 
visdėlto jo raštas bus stilinges- 
nis, vaizdingesnis ir puošnesnis, 
jeigu jisai sugebės panaudoti 
daugiau vaizdingesnių žodžių. 
Juk jeigu sporte visi bėgikai bū
tų tik trumpų distancijų, tai nu
kentėtų ne tik bėgimo sritis, bet 
ir sportas aplamai.

žodžių taupymas turi dar ir 
kitų grėsmingų savybių: mes 
striukiname savo kalbos lobius. 
Tikrai būtų nelabai džiugu, jei 
koks juokdarys imtų ir prasitar
tų: “Ponai, už kokio metų šim
to, kito, jūs pradėsite pirštais 
kalbėtis”.

Įdomu, kad net ir V. Būtėnas, 
vienas iš trisdešimt šios knygos 
autorių, savo straipsnyje apie 
reportažą net keliais atvejais 
prasitaria apie taupymą žodžių, 
o vienur net sako: “Kaži ar bū
tų galima vaizdžiau keliais saki
niais nupiešti 25 metų veiklos 
vaisių, kaip kad šį kartą pavy
ko gabiam plunksnos vyrui J. 
Toliušiui”. O tempera, o 
mores! Tai būtų gera gimna
zistams mokytis istorijos iš to
kių plonų knygų. . . Betgi 1975 
m. birželio “Akiračiuose” V. 
Būtėnas visai pagrįstai nusi
skundžia, kad jo “augštaitiškos 
prigimties stilius reikalauja iš
siplėtimo ..

Pats redaktorius kun. J. 
Prunskis, pateikdamas ištrauką 
iš rašytojo J. Jankaus pasikal
bėjimo su dail. Alf. Dargiu, sa
ko: “Įtarpas gana ilgokas. Inter
view darosi su stipriomis repor
tažo priemaišomis. Na, tai kas. 
Kad tik vaizdu ir įdomu”.

Žinoma, Jankus be vaizdo bus 
ne Jankus. Ir B. Raila nebūtų 
Raila, jeigu jis savo žodžius 
svarstytų gramais.

Nebaigta pasaka
Nemaža kritikos reikalu yra 

ginčytasi periodinėej spaudoje, 
o dabar dar pasisakyta ir šioje 
knygoje. Nekalbant apie vertin
gus specifinius V. Jakubėno 
(muzika), J. Blekaičio (drama), 
A. T. Antanaičio (knyga), M. Ši- 
leikio (meno kūriniai), S. Semė
nienės (kino filmas) kritinius 
patarimus, kurie yra geras pa
raginimas tolimesnėms studi
joms, skaitytojo mintis susidurs 
su taikliu J. Vaišnio, SJ, žodžiu 
apie kritikos negalavimus. Vie
na, tačiau, neaišku, ar jo žodis 
yra taikomas žurnalistams, ku
rių kritiškas pajėgumas dažnai 
yra abejotinas, ar patyrusiems 
kritikams.

Pirmuoju atveju manyčiau, 
kad žurnalistų tarpe nesant mu
zikų, dailininkų, teatralų, rašy
tojų ir pan., eilinio žurnalisto 
kritika bus neveiksminga, nes 
jis, neturėdamas atitinkamo to
lygaus pasirengimo, nesugebės 
kūrybiškai mąstyti ir teisingai 
atskleisti kūrinio vertę. Galbūt 
dėlto ir yra nusiskundžiama mū
sų kritikos blankumu. Dėlto mū
sų žurnalistų nereiktų barti, o 
ateiti jiems į pagalbą, suteikiant 
jiems galimybę pasinaudoti kri
tikos Žinija. Čia kad ir atitinka
mi neakivaizdiniai dėstymo kur
są galėtų daug padėti.

Jeigu gi kun. J. Vaišnys savo 
griežtoką žodį tarė kompetentin
giems kritikams, tai jiems taip 
pat labai reiktų juo susirūpinti, 
nes iš tikrųjų dažnai jų kritikos 
yra grindžiamos tik terminolo
gine išmintimi ir draugiškumo 
laipsniu.

Žodis redaktoriui ir 
poetui

Tik ne kun. J. Prunskiui, o 
savo redaktoriui, kuris taip pat 
yra taupaus žodžio šalininkas. 
Atsiprašau, kad aš parašiau 
daugiau, negu 3-4 puslapius, 
kaip Jūs “Žurnalistikos” vado
vėly nurodėte. O taip pat nepa
klausiau ir J. Janušaičio, kuris 
ragina rašyti glausčiau, kad re
daktoriams sutaupytume dau
giau laiko. “Mat, mano dzūkiš
kos prigimties stilius taip pat 
reikalauja išsiplėtimo”.

Taigi, dabar jau baigiu. Tik 

dar norėčiau keliais žodžiais iš
sitarti apie tą poeziją, apie ku
rią poetas L. Andriekus taip 
graudžiai ir įtikinamai šiame lei
dinyje rašė. O visdėto taip blo
gai, bent Kanadoje, nėra. Čia 
esama tautiečių, kurie, turbūt 
norėdami gražesnius sapnus sap
nuoti, galvūgalyje, šalia Švento 
Rašto, yra priglaudę nevieną ir 
poezijos knygą. Žinoma, galėtų 
būti jų daugiau.

Man atrodo, būtų klaidinga 
manyti, kad rašyti apie poeziją 
žurnalistikos knygoje netinka. 
Juk žurnalistas privalo stovėti 
visų mūsų kultūrinių vertybių 
sargyboje, taigi ir poezijos. Nes 
kur kitur jautrus poeto žodis 
apie poeziją pastoviai išliks, jei 
ne knygoj? Laikraštyje? “Jisai, 
kaip girioj, nuskambės”.

Dar tarp kitų dalykų kun. L. 
Andriekus įžvalgiai pastebi: 
“Kelti pagarbą spaudoj rašyto
jui labiausiai ta prasme, kad jis

Rudeninė
J. NARŪNE

Po vasaros atostogų pasirodė 
jaunųjų skaitytojų pasaulyje 
“Eglutė”. Rugsėjo mėnesio nu
meris turi puošnų viršelį, pieš
tą dail. Ados Korsakaitės - Sut
kuvienės. Matyti taut, drabu
žiais apsirengusi lietuvaitė, at
stovaujanti rudens derliaus 
šventei — neša prinokusius vai
sius; prie jos kojų stilizuoti ja
vai, daržai, laukai.. .

Labai malonu, kad “Eglutės” 
puslapiuose vis daugiau atsiran
da jaunųjų poetų kūrinių. Šį 
kartą yra Linutės “Skubu”. Pa
sirodo ir seniai girdėta Sonė To- 
marienė eilėraščiu “Bemoks
lė varna”. Sesuo Ona Mikailaitė 
vaikus apdovanoja “Knygos” ei
lėraščiu. Įdomus pasakojimas 
apie žvirblių baidyklę, sukurtas 
rašytojos Danguolės Sadūnai- 
tės. Randame trumpą negrų pa
saką “Kiškio protas” ir ilgoką 
Renės Rasos apysaką “Lino gim
tadienis”. Tai iškarpėlė iš mūsų 

DAIL. IRENOS ŠIMKIENĖS “Tolstančios burės” (akrilika, 1975). Jos pa
veikslų paroda rengiama Toronto Lietuvių Namuose spalio 25-26 d.d.

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

KALĖDINIS 1975
3 metrai puikios vilnones 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 gelėta 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

Tam, kas nori pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3 m. lobai geros angliškos medžiagos eilutei $45.00
Stora 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 skarele $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $10.00
Įvairių spalvų perukai $30.00
Nailoniniai marškiniai $ 9.00
Vilnoniai arba "oeryleno" nertiniai $19.00
Lietsargiai "Telescopic" $10.00
šitos kainos yra su sovietiniu muitu.
Reikia pridėti tiktai persiuntimo išlaidos $17.00

Priimame užsakymus: autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos apa
ratų, šaldytuvų ir kt. 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. J tiras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England

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

nebūtų velkamas į visuomeninę 
veiklą, kuri dažnai įtampi ir rei
kalinga atskiro talento”.

Kultūros ir visuomeniškumo 
klausimas mūsų diskusijose yra 
retenybė. O šie du klausimai 
darbo plotmėje yra skirtingi. Iš 
tikrųjų visi kūrėjai yra labai 
vertintini ir gerbtini, nes jų gys
lomis atiteka mūsų kultūros lo
biai. Visuomenininkai gi yra 
tie raumenys, kurie šiuos lobius 
iškelia aikštėn, išgarsina ir pa
teikia visuomenei. Pas mus la
bai dažnai šio bendradarbiavi
mo trūksta. Kartais atrodo labai 
nejauku, kai patys kultūrinin
kai turi atlikti ir kūrybinį, ir vi
suomenini darbą.

ŽURNALISTIKA. Redagavo Juo
zas Prunskis, išleido Lietuvių 
Žurnalistų Sąjunga. Kalbą lygino 
St. Barzdukas. Viršelis dail. Vy
tauto Virkau. Spausdino “Drau
go” spaustuvė. Čikaga 1974 m. 
Kaina — $6.

"Eglute" 
vaikų gyvenimo Amerikoje. Įdo
mūs dviejų puslapių galvosū
kiai, gražios nuotraukos iš “Eg
lutės” šventės Putname

Šio numerio puošmena — gra
žus pasvekinimas iš šeštadieni
nės dr. Vinco Kudirkos mokyk
los Kanadoje. Šis pasveikinimo 
lapas, vaikų pieštas, dailiai or
namentuotas, visas kaligrafiškai 
išrašytas, parodo, kiek kruopš
taus darbo įdėta! Pasveikinimo 
lape seka tikri mokytojų ir mo
kinių parašai, smulkutėmis rai
dėmis parašyti.

Visas rugsėjo numeris gražiai 
suredaguotas, skoningai sulau
žytas. Turinys gyvas, įdomus, 
įvairus. Yra ir pačių Kanados 
lietuviukų rašiniai, įdomūs sa
vo originalumu.

Tėvai neskriauskite savo vai
kų! Leiskite jiems pasigrožėti 
savo laikraščiu. Šiandieną, ne
atidėliojant, užsakykite jiems 
“Eglutę”. (Eglutė, Putnam, 
Conn. 06260, USA. Kaina — $7 
metams. Vienas numeris—75^).

LOS ANGELES BALTIEČIAI kul
tūrinę radijo programą “Baltic He
ritage Radio” pradėjo spalio 1 d. M. 
K Čiurlioniui skirta laida, kurią pa
ruošė kompoz. kun. Bruno Markai- 
tis, JS. Šią programą kiekvieną tre
čiadienį, 8-8.30 v.v., transliuos KC 
RW radijo stotis banga 89.9. Ji ge
rai girdima Kalifornijoje tarp San 
Francisco ir San Diego. Svarbesnės 
laidos bus pertransliuojamos visai 
Amerikai. Kiekviena tautybė savo 
laidą turės kas trečią trečiadienį. Į 
programas numatoma įtraukti liau
dies ir dabartinę muziką, literatūrą, 
dramą, mitologiją, tautosaką, isto
riją, informaciją apie taitiečių lai
mėjimus visame pasaulyje. Naujoji 
radijo valandėlė bus susieta su bal- 
tiečių kultūros studijų stiprinimu 
Kalifornijos universitete, Los Ange
les mieste. Lietuviams atstovaus šios 
programos: spalio 22 — “Lietuva ir 
jos žmonės”, paruošta Povilo Jasiu- 
konio; lapkričio 12 d. — “Lietuviu 
esu aš gimęs”, paruošta Stasės Pau- 
tienienės; gruodžio 3 d.—“Kompozi
torius Bruno Markaitis”, pasikalbė
jimas su juo ir jo rinktiniai kūriniai; 
gruodžio 24 d. — dr. M. Gimbutie
nės paruošta kalėdinė giesmių, žai
dimų programa su dzūkišku atspal
viu “Saulės sugrįžimo belau
kiant”. M. G.

AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS 
spalio 18, šeštadienį, 7 v. v., Bay 
Woman’s Club salėje, 1240 4th St., 
Santa Monica mieste, Kalifornijoje, 
rengia sol. Stasės Klimaitės-Pautie- 
nienės koncertą. Programon ji yra 
įtraukusi lietuvių bei kitų kompozi
torių klasikinio ir lengvo pobūdžio 
kūrinius, kurie bus atlikti su pianis
to, gitaristo ir būgnininko palyda. 
Koncertą paįvairins iš kūrybinės 
viešnagės Paryžiuje grįžusios dail. 
Ginos Geštautienės naujausių darbų 
paroda.

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS, kle- 
velandiečio pianisto, koncertas Los 
Angeles mieste, Whilshire Ebell 
teatre, 743 So. Lucerne Blvd., įvyks 
lapkričio 2, sekmadienį, 3 v. p. p. 
Koncertas bus pradėtas M. K. Čiur
lionio kūriniais, prisiminant šio di
džiojo mūsų tautos menininko šim
tąjį gimtadienį. Po to A. Kuprevi
čius atliks J. Gaidelio, Br. Budriū- 
no, F. Šopeno, M Ravelio ir Ginas- 
teros kompozicijas.

DAIL. VYTAS ŠERELIS, P. Aust
ralijos dienraščio “The News” pra
nešimu rugsėjo 9 d. laidoje, laimėjo 
Robin Hood komiteto dailės konkur
se pirmąją $800 premiją už paveiks
lą “Senelė su lapės kailiu”. Šį V. 
šerelio kūrinį tuojau pat nupirko P. 
Australijos Meno Galerija už $700. 
Jaunasis Adelaidės lietuvis jau ke
lintą kartą laimi pirmąsias premijas 
didesnėse parodose ir šiuo metu me
no kritikų laikomas vienu geriausių 
jaunųjų dailininkų Australijoj.(J.V.)

LIETUVĖS PAGERBIMĄ ryšium 
su tarptautiniais metais rugsėjo 8 d. 
Los Angeles šv. Kazimiero parapijos 
salėje surengė Lietuvių Moterų Fe
deracijos Klubas. Paskaitą “Lietuvė 
amžių slinktyje” skaitė buvusi ilga
metė šios organizacijos veikėja ir 
Lietuvos operos solistė Vincė Jonuš- 
kaitė. Lietuvių moterų kompozitorių 
kūrinių programą atliko mezzo-sop
ranas Janina čekanauskienė su pia
nistės Raimondos Apeikytės palyda.

SOL. JŪRATĖ VEBLAITYTĖ - 
LICHTFELD, sopranas, su Phoenix 
pučiamųjų instrumentų kvintetu rug
sėjo 17 d. dalyvavo radijo koncerte 
Niujorke, kur jį surengė ir translia
vo “The New York Times” WQXR 
stotis. Programon buvo įtrauktos 
penkios kompoz. D. Lapinsko ciklo 
“Mergaitės dalia” dainos. Be jų, bu
vo atlikti latvių, estų ir amerikiečių 
kompozitorių kūriniai. Sol. J. Veb- 
laitytė, šiuo metu gyvenanti Locust 
Valley, Long Island, yra N. Anglijos 
Baltiečių Dr-jos jaunųjų menininkų 
konkurso laureatė. Su Phoenix kvin
tetu ji koncertavo Bostone, Niujorke 
ir Montrealyje. Locust Valley J. Veb- 
laitytė dėsto muziką ir vadovauja 
chorui.

JUOZO LUKŠOS- DAUMANTO 
knygą “Partizanai už geležinės už
dangos”, išverstą anglų kalbon, iš
leido S. Zobarsko leidykla “Many- 
land Books, Inc.”, 84-39 90th Street, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Vertimu pa
sirūpino leidykla ir E. J. Harrison. 
Angliškai ši knyga pavadinta “Figh
ters for Freedom” ir papildyta ant
rine antrašte: “Lithuanian Partisans 
Versus the U.S.S.R. (1944-47)”. Ji 
turi 254 psi., kainuoja $9.95. Jos au
torius grįžo okupuoton Lietuvon ir 
žuvo susidūrime su okupantais. Šis 
S. Zobarsko leidinys padės mums su
pažindinti angliškai skaitančius sve
timtaučius veikėjus su lietuvių , par
tizanų žūtbūtinė kova už Lietuvos 
nepriklausomybę pirmaisiais pokario 
metais.

KIPRO BIELINIO $3.000 PREMI
JĄ laimėjo Elena Juciūtė už JAV 
išleistą atsiminimų knygą “Pėdos 
mirties zonoje”. K. Bielinis, miręs 
1965 m., testamentu paliko $3.000 
premiją už geriausią mokslinę ar be
letristinę knygą apie sovietų arba 
vokiečių okupuotoj Lietuvoj vykdy
tą terorą ir tautžudystę. Vertintojų 
komisija, susipažinusi su jai atsiųs
tomis ir po jo mirties išleistomis 
knygomis, nutarė, kad testamento 
sąlygas geriausiai atitinka “Pėdos 
mirties zonoje”, E. Juciūtės atsimi
nimai iš Sibiro ir sovietų okupuotos 
Lietuvos.

LIETUVOS DAILININKŲ PARO 
DA, skirta šimtajam M. K. Čiurlio
nio gimtadieniui, rugsėjo 24 d. atida
ryta Vilniaus dailės parodų rūmuo
se. Atidarymo proga jo harmonizuo
tų liaudies dainų padainavo L. Aba
riaus vadovaujamas Vilniaus radijo 
ir televizijos choras, sukaktuvininko 
reikšmę Lietuvos kultūrai nušvietė 
Dailininkų Sąjungos pirm. prof. J. 
Kuzminskis. Paroda susilaukė beveik 
300 darbų, sukurtų čiurlioniška te
matika arba dedikuotų M. K. Čiurlio
niui. Jų tarpe buvo ir jo anūkės D. 
Palukaitienės sukurtas bareljefas —
S. Kymantaitės-čiurlionienės ir M. K. 
Čiurlionio memorialinės lentos Pa
langoje kopija. G. Jokūbonio sukur
ta M. K. Čiurlionio skulptūra bus nu
liedinta iš bronzos ir pastatyta Kau
ne. Parodoje vyravo tapybos darbai, 
bet gausus buvo ir grafikos skyrius.

NAUJAJAME VILNIAUS OPE
ROS IR BALETO TEATRE M. K. 
Čiurlionio minėjimas įvyko rugsėjo 
22 d. Minėjimą jo etiudais pradėjo 
pianistė A. Juozaoėnaitė, M. K. Čiur
lionio konkurso laureatė. Kalbėtojų 
gretoms priklausė kultūros “ministe- 
ris” L. Šepetys, M. K. Čiurlionio mi
nėjimų sąjunginės komisijos pirm. 
D. Kabalevskis, Lietuvos Dailininkų 
Sąjungos pirm. prof. J. Kuzmickis, 
Lietuvos Kompozitorių Sąjungos 
pirm. V. Laurušas ir Varėnos rajo
no partinio komiteto I sekr. J. Ba- 
zys, kurio valdoms priklauso Drus
kininkai su M. K. Čiurlionio memo
rialiniu nameliu. Jo kalba apie Va
rėnos rajono laimėjimus beveik nie
ko bendro neturėjo su M. K. Čiur
lioniu. Iš visų kalbėtojų bene la
biausiai išsiskyrė rusas D. Kaba
levskis grynai meniniu žvilgsniu į 
M. K. Čiurlionį, kaip simfoninės lie
tuvių muzikos pradininką, kuris sa
vi. kūryboje rėmėsi nuostabiu gimto
sios Lietuvos gamtos skambesiu ir 
regėjo skambias savo tėviškės dai
nas. Pasak D. Kabalevskid, M. K. 
Čiurlionis girdėjo regimą pasaulį, o 
jo skambėjimą sugebėjo suvokti 
vaizdais. Kalbas M. K. Čiurlionio 
preliudų intarpais paįvairino prof.
T. Nikolajevą, žymioji pianistė iš. 
Maskvos. M. K. Čiurlionio žodžiais 
kompoz. V. Montvilos sukurtą kanta
tą “Čiurlionis” atliko H. Perelšteino 
vadovaujamas vilniečių berniukų 
choras “Ąžuoliukas” ir Vilniaus fil
harmonijos simfoninis orkestras su 
vyr. dirigentu J. Domarku. “Ąžuo
liukas” taipgi padainavo M. K. Čiur
lionio harmonizuotą liaudies dainą 
“Bėkit, bareliai” ir E. Balsio išplė
totą dainą “šok, tėveli, suktinį”. 
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mo
kyklos moksleivės atliko šokį, kurį 
pagal M. K. Čiurlionio preliudus 
buvo sukūręs choreografas A. Plet- 
niovas, o jį paruošusi dėstytoja L. 
Navickytė. Koncertinę programą J. 
Indros daina “Saulė leidžias” ir A. 
Rubinšteino “Naktim” papildė Vil
niaus operos tenoras V. Noreika.

ŠIMTĄJĮ M. K. ČIURLIONIO 
GIMTADIENĮ kauniečiai paminėjo 
rugsėjo 19 d. savo miesto muzikinia
me teatre, kuris yra įsikūręs senuo
siuose buvusio operos, baleto ir 
dramos teatro rūmuose. Atitinkamą 
žodį tarė Kauno miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotojas J. 
Jaruševičius, M. K. Čiurlionio muzė- 
jaus direktorius P. Stauskas, dail. K. 
Bogdanas ir kompoz. G. Kuprevičius. 
Atvežtus suvenyrus M. K. Čiurlionio 
muzėjui perdavė jo kūrybos gerbėjų 
klubų atstovai E. šelestova iš Ode
sos, N. Elmejevas iš Kubanės. Tarp 
minėjimo dalyvių buvo ir sukaktuvi
ninko dukra D. čiurlionytė-Zubovie- 
r.ė. Minėjimas užbaigtas koncertu.

KOMPOZ. ANTANAS RAČIŪNAS 
atšventė amžiaus septyniasdešimtme
tį. Jo nuopelnai ypač ryškūs simfo
ninėje muzikoje ir pedagoginėje 
veikloje. Per pastaruosius penkerius 
metus sukaktuvininkas sukūrė sim
foninę poemą “Pirčiupiu motina”, 
“III sonatą fortepijonui”, “VIII sim
foniją”, “Siuitą dviem fortepijonam 
ir mušamiesiem”, daug mažesnės ap
imties kompozicijų. Už jo paskutines 
dvi simfonijas jam šiemet paskirta 
respublikinė premija. Nuosekliai tęs
damas J. Gruodžio kompozicinius 
principus, A. Račiūnas jau apie tris 
dešimtmečius dėsto kompoziciją. Jo 
auklėtinių gretoms priklauso kom
pozitoriai E. Balsys, J. Gaižauskas, 
V. Klova, V. Paltanavičius, V. Bag
donas, V. Barkauskas, M. Novikas, 
B. Kutavičius.

DAIL. M. DOBUŽINSKIO šimto
sios gimimo metinės paminėtos spe
cialia paroda Vilniaus dailės paro
dų rūmuose. Nepriklausomoje Lietu
voje jis buvo sukūręs dekoracijų bei 
kostiumų eskizus beveik 40-čiai ope
rų ir dramos veikalų Kauno teatre. 
Parodai panaudoti minėtieji eskizai 
ir sukaktuvininko sukurti Vilniaus 
vaizdai. Parodos atidaryme prisimi
nimais apie M. Dobužinskį dalijosi 
buvę jo mokiniai Kauno meno mo
kykloje — dailininkai V. Mackevi
čius, V. Palaima, Vilniaus dailės 
instituto dėstytojas B. Lukošius.

TARPTAUTINIŲ MOTERS ME
TŲ proga Minske surengtoje sąjun
ginėje dailininkių grafikos parodoje 
lietuvėms savo darbais atstovavo A. 
Makūnaitė, S. Valiuvienė, A. Skliu- 
tauskaitė, B. Žilytė ir A. Skirutytė.

“LITERATŪRA UN MAKSLA”, 
Rygoje leidžiamas latvių savaitraštis, 
paskelbė pluoštą Vytauto Bložės ei
lėraščių, kuriuos vertė K. Skujenie- 
kas ir L Zieduonis. Trumpą įvadą 
apie V. Bložės kūrybą parašė K. Sku- 
jeniekas. v. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
M6HCi°aFC S>- T°r°nt0, °nt * Tel. 532-3400

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

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Baltiečių parodos metu Sao Paulo mieste, Brazilijoje, šokių grupės “Rūtelė” 
nariai pardavinėja suvenyrus. Iš kairės: Osvaldas Škėma de Brito, Flavijus 
Bacevičius, Rikardas Bendoraitis. “Rūtelei” vadovauja Eugenija Bacevičienė 

Nuotr. A. Saulaičio

IMPORTAS

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, DBuX\tXge)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Frakas / 

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• 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. užbai»

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 garažg.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJ
V. Meškauskienė pasiekė du nau

jos Lietuvos rekordus: Minske įvyku
siose lengvosios atletikos varžybose 
ji 100 m nubėgo per 11,4 sek. ir 200 
m per 23,7 sek.

Pasaulio klasikinių, laisvųjų ir sa
vigynos imtynių pirmenybėse Mins
ke kaunietis Česlovas Jazerskas sa
vigynos varžybose trečią kartą iško
vojo pasaulio meisterystę.

Rima Makauskaitė, Kauno KKI 
studentė, dalyvavo studentų olim
piadoje Romoje. Čia ji rutulio stū
mime laimėjo III v., nustumdama jį 
18.06 m.

Septintose pasaulio moterų krep
šinio pirmenybėse Kolumbijoje Sov. 
Sąjungos komandoje žaidė Angelė 
Rupšienė. Pažymėtina, kad lietuvaitė 
rusių komandoje buvo labai žemo 
ūgio — tik 168 cm. Augščiausia ko
mandos žaidėja Uljana Semionova 
— 210 cm.

Sov. Sąjungos jaunių buriavimo 
pirmenybėse gerai rungtyniauja vil
niečiai — vairininkas N. Nasvytis ir 
jūreivis R. Rimdžius. Po keturių 
plaukimų jų “Skrajojantis olandas” 
pirmauja. Kitiems sekasi blogiau, iš
skyrus A. Balčiūną, kuris “420” kla
sės laivų lenktynėse yra antras.

Vilniaus Eglės rankininkės išsiko
vojo teisę ir toliau žaisti Sov. Sąjun
gos pirmos grupės pirmenybėse. Ta-
line įvykusiame atrankiniame turny
re jos nugalėjo Tbilisį 13:7, Dušan
bę 17:10, Frunzę 18:14, Tirospolį 
20:12 ir paskutinėse rungtynėse pra
laimėjo estėms 13:14. Vilnietėms ati
teko II v. ir teisė žaisti rankinį augš- 
čiausioje grupėje.
VYČIO ŽINIOS

Kinijos jaunių stalo teniso koman
dos atvyksta į Kanadą ir čia žais ke
letą draugiškų rungtynių. Kanados 
jaunių komandoms sudaryti buvo su
rengtas atrankinis turnyras. Kiek
viena su kiekviena atrankiniame 
mergaičių turnyre, nepralaimėjusi 
nė vienų rungtynių, pirmą vietą lai
mėjo G. Nešukaitytė, toliau sekė Bi
rutė Plučaitė, L. Hearst ir kitos.

Tarpusavio golfo turnyre, po pir
mų lygiųjų, pakartotinėse rungtynė
se M. Ignatavičius nugalėjo V. Balsį 
(I). Toliau ketvirtbaigmyje M. Igna
tavičius žais su V. Balsiu (B). šių 
rungtynių laimėtojas pusbaigmyje 
žais su E. Kuchalskiu, gi pralaimė
tojui atiteks kėtvirtoji vieta. Turny
re yra likę tik 4 žaidėjai, kurie turi 
sužaisti 3-4 rungtynes ir išaiškinti 
pirmų 4 vietų laimėtojus. A. Banelis 
ir V. Balsys (I) turėtų peržaisti dėl 
5-6 vietos.

Golfo sezono uždarymo turnyras 
įvyks spalio 19 d. 11.30 v. Hornby 
Towers aikštyne. Turnyrą ruošia 
Vyčio golfo sekcija. Visus golfinin- 
kus kviečiame paskutiniam bendram 
susitikimui.

Snieguolė Underytė žaidžia krep
šinį Humberside mokykloje ir pasi
žymi kaip taikli metikė. Neseniai 
įvykusiose rungtynėse su W. Tech, 
mokykla ji įmetė 37 krepšius.

J. Šileika ir R. Duliūnas padeda 
treniruoti jauniausius krepšininkus. 
Džiugu, kad jaunesnioji karta talki
na sportiniame darbe. A. S.

Krepšinio treniruotėm yra gauta 

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

sporto salė St. David’s mokykloje — 
486 Shaw St. (Shaw ir College apy
linkėje). Treniruotės bus kiekvieną 
penktadienį nuo 7 v.v.

Ateitininkų žinios
Studentų Ateitininkų Sąjungos su

važiavimas, kuris buvo numatytas 
spalio 18 d., įvyks lapkričio 1 ir 2 
dięnomis Detroite. Registracija pra
sidės Detroito universitete šeštadie
nį, 9 v.r., o darbo posėdis — 10 v.r. 
Bus draugovių veiklos pranešimai. 
Mišios sekmadienį bus 10.30 v.r. Die
vo Apvaizdos šventovėje. Suvažiavę 
studentai Mišiose dalyvaus organi
zuotai. Žemėlapiai bus išsiųsti drau
govių valdyboms. Nakvynėmis rūpi
nasi Kristina Mičiūnaitė. Jeigu kas 
planuoja pasiūlyti suvažiavimui kon
stitucinį pakeitimą, sąjungos nuosta
tai reikalauja, kad tas pakeitimas 
būtų dabartinės valdybos rankose 
prieš suvažiavimą. Kandidatų į val
dybą sąrašus prašoma įteikti Eug. 
Girdauskui Toronte (416-533-0342). 
Primename, kad draugovėms tenka 
vienas balsas už penkis nario mokes
tį užsimokėjusius narius. Jeigu kas 
nori išsiaiškinti, kiek balsų priklau
so jo/jos draugovei arba papildyti 
■1974-75 m. sąrašą, prašomi kreiptis 
pas SAS iždininką Romą Puterį To
ronte nevėliau kaip iki spalio 25 d.

SAS valdyba

Kanados įvykiai
(Atkelta iŠ 1-mo psl.) 

pareiškimą. Jo duomenimis, pa
grindinis infliacijos kaltininkas 
yra pati federacinė vyriausybė, 
kuri per pastarąjį dešimtmetį 
sąvo biudžetines išlaidas padidi
no beveik 600% nuo $6 milijo
nų 1966 m. iki numatomų $35 
bilijonų 1976 m. Tame pačiame 
laikotarpyje valstybės įsiskolini
mas nuo $15 bilijonų pašoko iki 
$22 bilijonų. M. Hendersono 
nuomone, pagrindinė šių išlai
dų augimo priežastis yra biuro
kratizmo įsigalėjimas, kurį dar 
labiau sustiprina biurokratizmas 
provincinėse vyriausybėse.

Kanados Vartotojų Draugijos 
atstovės Mary Raymond prane
šimu, šiemetinė Padėkos diena 
atskleidžia liūdną faktą — kala
kutų pabrangimą Toronte 20-30 
% per vienerius metus. Keptas 
kalakutas yra tradicinis kana
diečių Padėkos dienos patieka
las. Pernai tokie pietūs buvo pi
gesni minėtu nuošimčiu.

Ontario premjeras W. Davis 
iš pagrindų pertvarkė savo ma
žumos vyriausybės ministerių 
kabinetą. Ligšiolinėse pareigose 
jis paliko 11 ministerių, 8-niems 
pakeitė ministerijas ir kabihe- 
tan pasikvietė 7 naujus ministe- 
rius. Naujokai perėmė: darbo 
ministeriją — Mrs. Bette Steph
enson, teisingumo — Roy Mc
Murtry, valdinių paslaugų — 
Mrs. Margaret Scrivener, bend
ruomenės ir socialinių paslaugų 
—James .Taylor, kolegijų ir uni
versitetų — Harry Parrot, pa

Skautų veikla
• Žiemos sezono veikla pradėta 

pamaldomis Prisikėlimo šventovėje 
spalio 5 d. Popiet “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai didžiojoje salėje išsiri
kiavo sueigai, kuri, įnešus vėliavas, 
pradėta malda. Specialiai parašytus, 
jautrius žodžius perskaitė LSS vyr. 
dvasios vadovas v.s. Tėvas Augusti
nas, OFM. Perskaityti vyriausios 
skautininkės ir tuntų įsakymai, at
liktas skaučių ir prityrusių skaučių 
įžodis. Sveikino Kąpados rajono va
deiva v.s. VI. Morkūnas. Sueiga baig
ta Tautos himnu. Jai vadovavo s. v. 
si. V. Asevičius.

• Skaučių “Mirgos” dr-vė nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie talkino 
iškylai į šiaurę rugsėjo 28 d. Ypatin
ga padėka p.p. Leparskams, N. Ge- 
nautytei, A. Juzukoniui ir V. šilinin
kui, kurie daug prisidėjo prie išky
los pasisekimo.

• LS Seserijos vyr. skautininkės 
įsakymu “Vėliavos” žymeniu apdo
vanotos — D. Nausėdienė, V. Bum- 
bulytė ir V. Vaitiekūnaitė.

• Į vyr. si. laipsnį pakelta O. 
Balsienė.

• Jaun. skautės A. Berneckaitė,
L. Totoraitytė, D. Dūdaitė, D. Ka- 
lendraitė ir S. šernaitė pervestos į 
skautes kandidates.

• Skaučių įžodį davė R. Jonikai- 
tė, L. Žilinskaitė ir L. Radzevičiūtė.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sueiga šaukiama spalio 20, pirmadie
nį, 7 v.v., skautų būkle. Sueigos bus 
kas dvi savaitės reguliariai ir toje 
pačioje vietoje. Draugininke — vyr. 
sk. v. si. Asta Senkevičiūtė. Tel. 233- 
7321.

• Vilkiukų sueiga šaukiama spa
lio 22, trečiadienį, 7 v.v., Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Vilkiukams vado
vauja s. v. si. Gailius Senkevičius, 
tel. 233-7321 ir s. v. si. V. Asevičius, 
tel. 766-8316.

• Mindaugo dr-vė pirmai sueigai 
renkasi spalio 20, pirmadienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo muzikos studijoje. Visi 
atsineša naujų sumanymų apie ru
dens iškylą. Draugininkas — s. v. v. 
si. Linas Saplys (tel. 654-9052), adj. 
s v. si. Arūnas Kalinauskas (tel. 
533-7506).

• Visų kitų skautų-čių draugovių 
sueigas draugininkai ir laivų vadai 
paskelbs, suderinę laiką ir vietą.

• Skautiškas ačiū Tėvams pran
ciškonams, ypač Prisikėlimo par. 
klebonui v. s. T. Augustinui, OFM, 
už leidimą naudotis patogiomis ir 
ramiomis patalpomis dr-vių suei
goms. C. S. ’

taisos įstaigų — John Smith. 
Lome Henderson kabinetan 
įjungtas ministerių be portfelio. 
Ligšiolinėse pareigose buvo pa
likti: kultūros ir pramogų min. 
R. Welch, finansų min. D. Mcj 
Keough, socialinių reikalų min. 
M. Birch, švietimo min. T. 
Wells, 'gamtos išteklių min. L. 
Bernier, pramonės ir turizmo 
min. C. Bernnett, pajamų min. 
A. Meen, vartotojų ir komerci
nių reikalų min. S. Handleman, 
sveikatos min. F. Miller ir ener
gijos min. D. Timbrell. Dėmesio 
yra vertas net trijų ministerijų 
patikėjimas moterims.

Ontario Gydytoji} Draugija, 
turinti apie 12.000 narių, reika
lauja padidinti valdinės OHIP 
draudos išmokas gydytojams 30- 
50%. Priešingu atveju grasina
ma gydytojų streiku arba jų pa
sitraukimu iš draudos progra
mos. Tokiu atveju gydytojai sa
vo sąskaitas pateiktų pacien
tams, o pastarieji pinigus turė
tų patys atgauti iš OHIP drau
dos. Ši drauda dabar padengia 
tik 90% gydytoju sąskaitos pa
gal nustatytą tarifą. Iš dešim
ties gydytojų devyni dabar to
kias sąskaitas pateikia OHIP 
draudai ir iš pacientų nereika
lauja 10% papildo. Išstoję iš 
OHIP draudos plano, gydytojai 
nebūtų suvaržyti nustatyto tari
fo už savo paslaugas. Kanados 
statistikos duomenimis vidutinis 
gydytojo uždarbis 1973 m. buvo 
$42.730, atskaičius visas išlai
das, bet dar nesumokėjus paja
mų mokesčio. Kaikuriems gydy
tojams valstybinė sveikatos 
drauda yra tapusi deimantų ka
syklomis. Pvz. Kvebeko sveika
tos drauda teisminėn atsakomy
bėn yra patraukusi vieną gydy
toją, kuriam pernai iš draudos 
fondo buvo išmokėta net $382.- 
608. Minėtas gydytojas įtaria
mas savo paslaugų falsifikavi
mu. Kiti 36 gydytojai Kvebeke 
tais pačiais metais iš valstybės 
draudos yra gavę po daugiau 
kaip $200.000. Tokių rekordi
ninkų yra ir Ontario provincijo
je. “Toronto Star” dienraštis 
specialiu vedamuoju pasisako 
prieš gydytojų reikalavimą jų 
atlyginimus padidinti 36-50%. 
Laikraštis pabrėžia, kad jų 1973 
m. vidurkis $42.730 vis dar ge
rokai prašoka kitų kanadiečių 
uždarbio vidurkį. Visoje Kana
doje jau keletą metų iš eilės už
darbio vidurkiu pirmauja Onta
rio Oakvillės gyventojai. Tas jų 
vidurkis — tik $10.992. Ontario 
OHIP draudos išmokos šiais 
metais sieks apie $3 bilijonus. 
Jos kasmet paauga 20%. Fede
racinė valdžia paskutiniame sa
vo biudžete jau yra užsiminiusi

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 įmokėjimu; 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 ft JI ft JI AA AL 
TORONTO LIETUVIŲ * A<KA4JVIA<
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9’/a% už 2 m. term. dep.
83/ą% už 1 m. term. dep.
71/2% už taupymo s-tas
8’/į% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 11

IMA:

9’/a% už asm. paskolas 

9'/2% už mortgičius

milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $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 
(siocks)',iš'-’šių' medžiagų:1 vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

.............. (double knit); sihietihėš medžiagos (Fortrel, Terylene)
,j >•.-< .■ ■ r ‘ •.;> '•nu! Gu.ėS«<

1 1 13 Dundas St. W., -w- I O) C/IE/I Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el" NUOLAIDA

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ontario^ Pro9ramos> 

visi verslo bei
Telefonas: 5 33-436 3 reklaminiai

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

CHOLKRD REALTOR
ESTATE —

R. CHOLKAN & CO. 
LTD.

REAL
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 $20.000 įmokėti.
ROYAL YORK — BLOOR, 8 kambarių per du augštus puikus atski
ras namas. Gražus didžiulis kiemas, 3 prausyklos, pilnai užbaigtas 
rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.
SWANSEA, gražus atskiras originalus tributis. Garažai su privačiu 
įvažiavimu; skubus pardavimas.
VAKARŲ TORONTE, 5 butų atskiras mūrinis pastatas — trijų ir 
dviejų miegamųjų. Vandeniu-alyva šildomas; balkonai, garažai su 
privačiu įvažiavimu.

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

tel. 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
Toronto Real Estate Board narys

S3 1055 Bloor Street West

Rezidenciniai — komerciniai —- investacijos —- mortg'ičiai 
įkainojimas — namų drauda

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

apie savo įnašo užšaldymą. Tai
gi, Ontario gydytojų reikalavi
mų patenkinimas būtų nepake
liamas Ontario iždui, verčiantis 
įvesti labai brangias įmokas, ku
rios būtų nepriimtinos draudos 
nariams.

• Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau įsijun- 
gėt į “T. Žiburių” skaitytojų 
šeimą?

• Laisvos spaudos siekis — lais
va Lietuva



Vitų rūšių automobilių išorės į 
(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

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
I LIETUVĄ

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 

jūsų giminės su tuo sutiko 
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės nusi
pirkti ką tik nori už dalį regu
liarios kainos. Tai lyg kad nu
eitum j 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 — 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO 

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ 

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 

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

Telefonas 982-1530

Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių:

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3574.00

Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
"ŽIGULIS” VAZ 2103 $4096.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3939.00

Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS”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.

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE SStkET 
335 Roncesvalles Avė., ■ rnr <Arn 
TORONTO, ONTARIO ■
• ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU------ •
• --------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------  •

Kiekvienais metais per du milijonus kanadiečių keliauja j užsienio 
kraštus, ir kaikurie jų turi sunkumų bei problemų kelionės metu. Bet 
kaikurie asmenys neapsisaugo ir rizikuoja sugadinti savo atostogų arba 
tarnybines keliones nemalonumais, kurių dažnai jie galėtų išvengti.

Įvažiavimo taisyklės j kitą šąli yra nustatomos tos šalies vyriau
sybės. Tos taisyklės apima dalį arba visus šiuos dalykus: Įvažiavimo 
ir išvažiavimo vizas, muitą, Įvežamą ir išvežamą valiutą, sveikatos liu
dijimą, automobilio registraciją bei Įleidimą, tarptautinį ir vietini 
vairuotojo leidimą, sienos perėjimo bei patikrinimo punktus, turistines 
korteles.

Naujausios informacijos turėtų būti gautos iš atitinkamos šalies 
ambasados, konsulato arba kompetentingos kelionių agentūros.

Įsidėmėkite — Kanados pasas ir gana dažnai sveikatos liudijimas 
bei viza yra reikalaujami dokumentai. Be jų galite būti grąžintas 
sekančiu lėktuvu arba dar blogiau. . . galite būti pasodintas kalėjiman 
už nelegalų Įvažiavimą.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas goli pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19-54 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.

S Baltic Exporting Co.«^—
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

St. Catharines, Ont.
VYNUOGIŲ FESTIVALIO PARA

DE dalyvavo astronautas pik. James 
Irwin. Jis su kitais buvo nusileidęs 
mėnulyje 1971 m. liepos 26. Tas įvy
kis jį tiek paveikė, kad vėliau per
ėjo į misijų darbą. Čia atvyko siun
čiamas “Central Gospel Temple” ir 
padėjo įsteigti “High Flight Foun
dation”. šį pavadinimą jis pasirinko 
iš garsios lakūno John Gillespie poe
mos, kurios paskutiniai žodžiai sako 
maždaug taip:

“Kai tylus ir susikaupęs skridau į 
erdvių šalį,
I augštybes dar neperžengto 
šventumo,
Ištiesiau ranką ir paliečiau veidą 
Visagalio”.

“Standard” pranešimu festivalį 
stebėjo pusė milijono žmonių. Važi
nėja šis astronautas po visą Ameri
ką. Jam padeda dar du astronautai 
— Al Worden, Apollo 15 pilotas, ir 
W. R. Pogue, trečios Skylab grupės 
narys.

Vietinė spauda rašo, kad šių me
tų festivalis savo didingumu bus at
eityje sunkiai bepralenkiamas. Ji 
taipgi daug rašė ir apie praėjusių 
metų jo karalaitę Viltę Zubrickaitę, 
papuošdama savo puslapius fotoge
niškomis jos nuotraukomis ir visur 
pažymėdama, kad ji yra lietuvaitė, 
kaip to pageidavo pati Viltė. Pasta
roji karūnavo naują karalaitę ang
lę. Abi vėl buvo parodytos nuotrau
koje, įdėtoje geriausioje dienraščio 
“Standard” vietoje.

šių metų “Miss Lithuania Commu
nity” Ramona Braunell yra taip pat 
labai graži lietuvaitė, bet dėl jauno 
amžiaus negalėjo rinkimuose daly
vauti. Už poros metų ji bus tam jau 
tinkama ir, be abejonės, laimės. Ra
mona, kaip ir Viltė, visur atlieka sa
vo pareigas kruopščiai bei punktua
liai. Ramona lanko bendro lavinimo 
ir muzikos mokyklą, kur ji mokosi 
dainavimo nuo mažų dienų. Kor.

"T. Žiburiams”aukojo
$100: Kun. Vacį. Martinkus, Mont- 

realio Lietuvių Kredito Kooperaty
vas “Litas”; $20: Ona Baliūnienė; 
$12.50: A. ir J. Telšinskai;

$10: Elz. Kardelienė, Ant. Bliū- 
džius, Kanados Lietuvių Verslininkų 
Sąjunga, St. Ažubalis, Sn., Joe 
Sprein - Spreinaitis, Alb. Vanagas, 
Juoz. Rimkus; $9: Jonas Senkus;

$5: Jonas Kablys, Alf. Aisbergas, 
Mon. Žėkienė, Jonas Adomauskas, 
Matas Gailiūnas. Bol. Dūdelienė, Pr. 
J. Tumosas, A. Statulevičienė, J. V. 
Samulevičius, A. Stankaitienė, Jo
nas Baltakys, J. Dadurka, A. Bugai- 
liškienė; $4: Jurgis Ribinskas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$25 — Jonas Bliznikas, po $15 — už 
dvejus metus Pr. J. Tumosas, už vie
nerius metus — St. Gailevičius, Mo
nika Žėkienė, Jonas Adomauskas, 
Juoz. Skėrius, Aug. Senkus, D. Vai- 
dilienė, St. Daugėla, Myk. žirlys, 
Alg. Mitalas, V. D. Paškovičiai.

$2: C. Skaisgirys, J. Jasys, Pr. Ju
cius, Albertas Baronas, O. Pikutytė, 
L. Bučinskas, M. Saulaitytė; $1: P. 
V. Genys.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

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

IS TORONTO
Svečiai. PLB pirmininkas inž. 

Br. Nainys, atskridęs iš Čikagos 
dalyvauti KLB tarybos suvažia
vime, dainų bei taut, šokių 
šventėje Hamiltone, lydimas 
KLB pirm. J. R. Simanavičiaus, 
aplankė Anapilį ir “Tž” redak
ciją. Ta proga painformavo apie 
PLB ruošą jaunimo kongreso ir 
kitas problemas. Atitinkamą 
pranešimą jis padarė KLB kraš
to tarybos suvažiavime spalio 11 
d. Hamiltone. — Alb. Vanagas 
iš Sault Ste. Marie, Ont., savo 
atostogų proga lankėsi Toron
te, “TŽ” redakcijoj ir dalyva
vo KLB tarybos suvažiavime bei 
dainų ir taut, šokių šventėje. 
Spaudai paremti paaukojo $10.

A.a. Mykolas Užemeckas, bu
vęs ilgametis torontietis, širdies 
smūgio ištiktas, mirė Los An
geles spalio 9 d.

Marija ir Petras Venskai iš 
Sudburio, kurių sūnus geologas 
žuvo P. Afrikoje, velionies pri
siminimui atsiuntė $50 auką “T. 
Žiburiams” paremti. “TŽ” lei
dėjai reiškia jiems nuoširdžią 
užuojautą ir kartu dėkoja už 
auką.

Stasė Malinauskaitė iš Suval
kų trikampio atskrido į Toron
tą pas sužadėtini Antaną Zim- 
nicką, kuris čia įsikūrė prieš ke
letą metų.

Jurgis Kaleinikas, punskietis, 
iškviestas sužadėtinės Natalijos 
Grigutytės, atvyko į Torontą ir 
apsigyveno. N. Grigutytė yra at
vykusi iš Punsko pas savo se
serį prieš porą metų.

CBC televizijos dramos sky
riaus vedėjas John Hirsch pra
nešė, kad Vengrijos televizija 
MTV ir Montrealio bendrovė 
“International Cinemedia Cent
re Ltd.” rengia filmą “Jo moti
na.” Dalis filmo bus filmuojama 
Budapešte, kita dalis Toronte. 
Vaizduojami imigranto ryšiai 
su tėvynėje likusia motina. Bal- 
tiečių filmo reikalu yra kreip
tasi į minėtąjį pareigūną Hirsch, 
bet iki šiol nėra žinoma, ar tai 
bus priimtina.

Mylimam Tėveliui
A+A

Broniui Krasauskui
mirus, sūnų TADĄ su šeima nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime —
P. ir J. Dovidaičių šeima

Užsienio reikalu ministerijos

PRANEŠIMAS

V Rflč.ėnas AH Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.z 

Toronto, Ontario 
M6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

nuo 11 v. r iki 7 v. v.

Politinių kalinių savaitė (Pri
soner of Conscience Week) To
ronte paskelta spalio 12-19 d.d. 
Iniciatoriai kviečia visuomenę 
remti Amnesty International or
ganizacijos veiklą, siekiančią iš
laisvinti politinius kalinius įvai
riuose kraštuose. Spalio 14 d. 
buvo surengtos eitynės su žva
kėmis prie miesto rotušės, žva
kės buvo paliktos prie tų kraš
tų konsulatų, kurių kraštuose 
kalinami žmonės už politinius ir 
kitokius įsitikinimus. Iki šiol 
Amnesty International išlais
vino apie 15.000 kalinių įvai
riuose kraštuose.

Kaikurios kabelinės televizi
jos bendrovės Toronte pradėjo 
transliuoti etnines programas 
10 kalbų. Jos ir anksčiau buvo 
transliuojamos CITY televizijos 
(79 kanalas) rytais 7-9 v., bet 
mažai žiūrovų tepasiekdavo. Da
bar jos duodamos rytais, rekor- 
duojamos ir pertransliuojamos 
per kabelinį televizijos tinklą 
(Rogers, Metro, Keeble, Gra
ham, York ir Scarboro; Mac- 
lean - Hunter prisidės vėliau). 
Programos numatytos šiomis 
kalbomis: graikų, portugalų, ita
lų, ispanų, ukrainiečių, kroatų, 
filipiniečių, indiečių, japonų, 
vokiečių. Lietuviškoji programa 
“Tėvynės prisiminimai”, vado
vaujama J. R. Simanavičiaus, 
jau kuris laikas transliuojama 
iš kabelinės Maclean - Hunter 
stoties pirmadieniais 5.30 - 6.00 
v.v., trečiadienais 8.30 - 9.00 v.v. 
(apytikriai).

Toks kabelinės televizijos už
mojis, pasak dienraščio “Star”, 
gali būti nelegalus. Etninėm 
programom minėtos bendrovės 
vartoja daugiakultūrį kanalą 
MCTV (Multi-Cultural Televi
sion), kurio nėra reguliarioje te
levizijos skalėje (2 iki 13 kana
lo). Dėlto jo programos gali bū
ti pagaunamos tik prijungus 
specialų prietaisą (converter). 
Daugiakultūrė Kanados taryba 
yra priešinga etninių programų 
išjungimui iš reguliarios televi
zijos kanalų skalės.

Daugiakultūriam Centrui To
ronte organizuoti yra įsteigta 
draugija “Toronto Multicultu
ral Centre Association”, š. m. 
rugsėjo 15 d. įvyko visuotinis 
jos susirinkimas, kuriame buvo 
išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Bill Durovic, serbas, (1 Secroft 
Cr., Downsview, Ont. M3N 1R5, 
tel. 633-8747, darbo — 769-7181 
arba 255-5751); I vicepirm. 
Louis Opashinov, makedonietis; 
II vicepirm. Valve Andre, estė; 
sekr. Vera Holtz, kiprietė-make- 
donietė; ižd. Mike Janecek, če
kas; nariai: R. Acharyya, indie- 
tis; G. B. Araya, čilietis; M. 
Ganko, gudas; N. Karalis, grai
kas; C. Kesik, lenkas; A. Leivo, 
suomė; M. Mamourian, armė
nas; R. K. Ray, bengalietis; J. 
Scrbic, slovėnas; A. Simola, nor
vegė; M. Sorokolit, ukrainietis; 
A. Zapanza, filipinietė. Kores
pondencijos sekretore paskirta 
p-lė R. Allen, architektūrinės 
komisijos pirmininku — V. Ku- 
char, nuostatų komisijos pirm.
— N. Karalis. Pagrindinis tos 
draugijos uždavinys šiuo metu
— rasti tinkamą pastatą dau
giakultūriam centrui. Tam tiks
lui bandoma gauti buvusį Lob- 
lows Headoffice pastatą Bat
hurst-Lakeshore gatvių sankry
žoje netoli CNE bokšto. Draugi
jos narių tarpe lietuviškų pa
vardžių nematyti.

Juozas Vaičekauskas, pavie
šėjęs pas dukrą Aldoną ir žen
tą Joną Plečkaitį, aplankė savo 
pažįstamus Toronte ir per Mont
real} grįžo Lenkijon.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums 

suruoštą pobūvį ir tokias pui
kias dovanas mūsų 25 m. vedy
binio gyvenimo sukakties pro
ga. Ypatingai dėkojame svai
niui Petrui, svainei Aldonai ir
K. Lisauskui už šio pobūvio su
organizavimą. Ačiū labai vi
siems giminėms bei draugams 
už atsilankymą ir visiems prisi- 
dėjusiems, bet negalėjusiems 
dalyvauti.

Jums visiems labai dėkingi — 
A. A. Giedraičiai

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms rengėjoms 

bei visoms viešnioms už suruoštą 
man tokį gražų mergvakarį. Ypatin
gas ačiū ponioms — Vaškevičienei, 
Stachiw, Siminkevičienei, Saplienei, 
Vitkūnienei ir Žukauskienei už dar
bą ir nuoširdumą šį mergvakarį ruo
šiant. Taip pat labai ačiū visoms 
ateitininkėms už tokias puikias do
vanas.

Jūsų visų sudėtas kraitis paleng
vins mano žingsnius į vedybinį gy
venimą.

Nuoširdžiai dėkinga — 
Mary • Anne Vingelytė
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ŠYPSENOS
Geras darbas

— Mamyte, aš šiandien pada
riau gerą darbą.

— Kokį, sūneli?
— Kai atėjo dėdė Petras, 

broliukas, jam nematant, ant 
kėdės padėjo segtuką.

— Tu jį nuėmei?
— Ne. Bet kai dėdė ant tos 

kėdės sėdosi, aš ją patraukiau...

Telegrama
Vyras, būdamas komandiruo

tėje, veltui bando paskambinti 
namo žmonai. Telefonas visą 
dieną užimtas. Netekęs kantry
bės pasiuntė telegramą: “Padėk 
ragelį”.

• Labiausiai mėgstami dail. 
Petravičiaus objektai yra jau
čiai ir moterys. (K. Keblys).

Humoristinį škicą atlieka čikagiškio “Antro kaimo” aktoriai V. Kavaliūnaitė 
ir J. Aleksiūnas. “Antrą kaimą” torontiečiai galės pamatyti Anapilio salėje 
lapkričio 8 d. Nuotr. A. Stasiulio

Lietuvio pėdos...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kaip rezervas. Pradžioje valdžia 
priešinosi, nes tai būtų dideli 
pinigai iždui, bet Truchano už
sispyrimu — per spaudą, pa
skaitas ir peticijas buvo laimė
ta. Huon pušų miškas buvo pri
pažintas Tasmanijos draustiniu 
(rezervu) ir pavadintas Olego 
Truchano vardu. Kas kada nors 
vartys Australijos žemėlapius, 
tai ras, kad šie mano žodžiai tei
singi.

Baigdamas norėčiau atkreipti 
dėmesį visų tų, kurie suintere
suoti rinkti medžiagą Lietuvos 
istorijai. “The World of Olegas 
Truchanas” knyga turėtų būti 
įsigyta kiek galima greičiau, nes 
tai dalelė Lietuvos istorijos 
tremtyje. Tiktų visom lietuviš
kom ir kitataučių bibliotekom, 
ši knyga bus gyvas liudijimas 
apie mažą lietuvių tautą, kuri 
išaugina didelius legendinius 
vyrus.

Jei kas būtų suinteresuotas 
šią knygą įsigyti, rekomenduo
čiau kreiptis į Olego Truchano

743-0100
FRANK BARAUSKAS, F.R.I.

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

Dresher-Baraiiskas 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

Pokalbis
Kalbasi dvi damos:
— Įdomu, ką moterys vertin

davo vyruose anksčiau?
— Kada anksčiau?
— Tada, kai dar nebuvo iš

rasti pinigai.
• Į galvą atėjo mintis, bet 

nieko galvoj neradusi vėl iš
ėjo... Parinko Pr. Alš.

Pajieškojimai
Jieškomas Kanadoje gyvenantis 

Petras Klastauskas, sūnus Karolio. 
Jis pats arba apie jį žinantieji pra
šomi rašyti: V. Bacevičius, 17938 
Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119, 
USA.

Prašomas atsiliepti Juozas Jene- 
liūnas “T. Žiburių” administracijos 
adresu. Jieškomasis yra augęs Upy
tėje, Panevėžio aps. Jieško jaunys
tės draugas.

sesutę, kuri, neabejoju, sutiks 
patarpininkauti. Teko girdėti, 
kad knyga baigiama išparduoti. 
Truchano sesers adresas: Mrs. 
N. Kantvilas, 57 Strickland 
Ave, Hobart, Tasmania 7000, 
Australia.

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

lęšiai (contact lenses).

■S

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vok. Šeštadieniais 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Anapilio žinios

Telefonas: 277 1270
— Padėkos savaitgalio proga lie

tuviams Wasagoje atlaikytos pamal
dos — paskutinės šį sezoną.

— Vysk. Antanas Deksnys, daly
vavęs Kanados Lietuvių Dienoje Ha
miltone, aplankė Anapilio sodybą.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse šią 
savaitę baigiami išlieti naujų pa
minklų pamatai. Kapinių lankymas 
— lapkričio 2, sekmadienį, Vėlinių 
dieną.

— Praėjusią savaitę keturias die
nas vyko seminaras Toronto arkivys
kupijos kunigams. Buvo nagrinėtos 
ir tautinių parapijų problemos. Pla
čiai buvo suppažindinta su dijakona- 
to atnaujinimu K. Bendrijoje. Toron
to arkivyskupijoje darbuojasi 46 
dijakonai. Seminaras vyks dar dvi 
savaites paskiroms kunigų grupėms, 
dalyvaujant Toronto arkiv. P. F. 
Pocock.

— Wasagoje viename stovyklavie
tės pastate įrengiami 7 gyvenami bu
tai, kuriuose galės vasaroti šeimos.

— Telkiami tikybos mokytojai, 
kurie dėstys pamokas parapijos vai
kams.

— Parapijos choras gieda sekma
dieniais 11 v. pamaldose, po jų sa
lėje daroma choro repeticija. Choro 
vedėjas — muz. Stasys Gailevičius.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 7.30 v. 
r., už a.a. Joną Bleizgį, užpr. B. M. 
Norkų; sekmadienį: 10 v. r. už a.a. 
Vytautą Plačiakį, 11 v.r. už a.a. Leo
nardą Garbaliauską ir už a.a. Juozą 
Simonaitį.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Konfinnandų nutarimu, konfir- 

mandų pamokos bus kas ketvirtadie
nį (ne penktadienį) 6.30 v.v. šven
tovėje.

— Sį sekmadienį iškilmingos pa
maldos 9.30 v.r. bei sekmadienio mo
kykla. Po pamaldų Padėkos šventės 
pietūs Lietuvių Namuose. Ruošia 
parapijos moterų draugija. Nepra- 
leiskime šio tradicinio krikščioniško 
lietuviško pobūvio. Visi parapijos rė
mėjai, par. svečiai bei parapijiečiai 
nuoširdžiai kviečiami.

— Sveikiname Hamiltono lietu
vius, kurie praėjusį sekmadienį at
šventė savo 25 metų veiklos sukaktį.

Lietuvių Namų žinios
— Sekmadienio popietę aplankė 

160 asmenų. Dalis atsilankiusių at
ėjo tik apžiūrėti LN, tai valgytojų 
buvo 143 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė: St. Masiulis iš Edmontono, 
Albertoj, J. Stanick iš Omahos, Ne- 
braskoj, Uston Popick iš Huntington 
Park, Kalif., D. Vėlavičius ir Alf. 
Valatkus iš Waven, JAV, V. Samu- 
lionis ir J. Pelenius iš Racine, Wise., 
K. Karazija ir K. Serepka iš Čikagos, 
Edit ir Adolfas Schmidt iš Vokieti
jos, U. ir U. Petkūnai iš Adelaidės, 
Australijoj, I. Vilkelienė iš Los An
geles, Kalif., L. ir O. Skaržinskai iš 
Čikagos, P. Katelė iš Kingstono, 
Ont., L Gabalis iš Otavos, Pr. Dule- 
vičius iš Forest Hills, N.Y.

— LN valdyba kviečia Toronto lie
tuvius atsilankyti į informacinį susi
rinkimą spalio 19 d., 3 v.p.p., Kara
liaus Mindaugo menėje. Dalyviai bus 
vaišinami kava.

— LN Moterų Būrelis kviečia vi
sus lietuvius aplankyti V. Petravi
čiaus ir I. Šimkienės meno darbų pa
rodą spalio 25 ir 26 d.d. Gedimino 
pilies menėje.

— Spalio 25, šeštadienį, 7 v.v., Ka
raliaus Mindaugo menėje, įvyks PL 
Jaunimo Sąjungos šokiai. Kviečiami 
visi lietuviai.

— Lietuvių evangelikų padėkos 
pietūs įvyks spalio 19 d., 11 v.r., Ka
ralienės Mortos svetainėje. Dalyviai 
prašomi nevėluoti, nes pietūs nori
ma užbaigti iki LN informacinio su
sirinkimo.

— LN popietėse su kava svečiai 
gauna pyragų, kuriuos dažniausiai iš
kepa lietuvės moterys. Pastaruoju 
metu pyragų iškepė ir padovanojo J. 
Dovydaitienė. Popiečių administra
cija jai dėkoja.

— LN įnašus sumokėjo: Rasa Ma 
žeikaitė $100, Balys Poškus papildė 
$20, Rima Bumbulytė $10.

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.

JIEŠKOMAS KAMBARYS ir virtuvė 
High Park rajone. Skambinti po 7 v. 
vakaro B. Tarvydui tel. 534-5615 
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 KLB Hamiltono 

apylinkę, gražiai suorganizavus pir
mąją Kanados lietuvių dainų bei šo
kių šventę ir XXI Kanados Lietuvių 
Dieną.

— Nuoširdžiai sveikiname Lydiją 
ir Vilių Vilenbrektus, gausiam drau
gų ir giminių būryje atšventusius 50 
metų vedybų sukaktį.

— Spalio 14 d. palaidotas Jonas 
Kudirka, 75 m, amžiaus; giminėms 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

— Antroji rinkliava ateinantį sek
madienį — Misijoms.

— Parapijos kavinė veikia po 8 v. 
Mišių. Šiuo metu dėl vietos stokos, 
kadangi salėje laikomos Mišios, šilti 
valgiai negaminami.

—• Pensininkų pobūviai vyksta ant
radieniais Parodų salėje 4 v.p.p. Spa
lio 21 d. pensininkai turės vakarienę 
su programa — Bernardo Naujalio 
paskaita apie sveikatą ir loteriją.

— Virimo ir kepimo kursai vyksta 
antradieniais, 7 v.v., par. virtuvėje, 
įėjimas iš kiemo pusės. Kursus su
ruošė KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrius.

— Spalio 18, šeštadienį, 7.30 v.v., 
muzikos studijoje bus moksleivių 
ateitininkų linksmavakaris. Atvyks 
svečių ir iš kitų kuopų. Ateinantį 
sekmadienį, tuoj po 10 v. Mišių, mu
zikos studijoje bus agapė-užkandžiai 
ir po jos visi kartu vyksta į High 
Parką žygiui. Tėvai pasiims savo 
vaikus prie baseino apie 3 v.p.p.

— Pakrikštyta Olivia Stella, Biru
tės Starkutytės ir Delmare James 
Herron dukrelė.

— Šventovės atnaujinimo darbai 
vyksta toliau. Daug parapijiečių pri
sidėjo prie atnaujinimo auka ir dar
bu. Nuoširdi padėka aukotojams, tal
kininkams ir virėjoms.

— Mišios šeštadienį, 8 v. — už 
Gaidamavičių šeimos mirusius, užpr. 
K. Gilmanienės; 9 v. — už Antaną 
Balnį, užpr. T. Balnienės; 9.20 v. — 
už Anelę Vaičienę, užpr. Z. O. Gir- 
dauskų; sekmad., 8 v. — už Viskon- 
tų šeimos mirusius, užpr. St. A. Vis- 
kontų; 9 v. — už Oną, Juozapą, Ve
roniką, užpr. P. Kirstuko; 10 v. — 
už Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vaitie
kūnienės; 11.30 v. — už Aleksandrą 
ir Oną Fagockus, užpr. O. Juodvir- 
šienės; 7 v.v. — už Liudą Racevičių, 
užpr. N. Racevičienės.

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
Apie dali. Viktoro Petravi

čiaus ir jo mokinės Irenos Šim
kienės dailės parodą, rengiamą 
Toronto Lietuvių Namų Moterų 
Būrelio spalio 25-26 d.d., iš
spausdino informaciją vietinio 
pobūdžio mėnraštis “Bloor 
West Villager” spalio mėn. lai
doje ir įdėjo dvi reprodukcijas.

KLK Centro rengiamas suva
žiavimas įvyks š.m. lapkričio 1 
d. Toronto Prisikėlimo salėse. 
Dalyvauti kviečiami visų para
pijų bei kapelionijų ir centrinių 
organizacijų atstovai. Jie prašo
mi padaryti pranešimus apie 
parapijų ir organizacijų veiklą. 
Suvažiavimo programą žiūr. 8 
psl. Nemaišyit šio suvažiavimo 
su Pasaulio Lietuvių Katalikių 
(Moterų) Organizacijų Sąjungos 
tarybos suvažiavimu spalio 26 d.

Dvikalbio projekto (ang- 
lų-prancūzų) iniciatoriai rengia 
simpoziumą spalio 28, antradie
nį, 8 v.v., Education Centre Au
ditorium, 155 College St., 6th 
Floor. Tema: “Torontas ir fran- 
kofilai”. Simpoziumo narių tar
pe yra įrašyta Rolande Matula- 
nis iš Belgijos.

LIETUVIAI, DĖMESIO! Š. m. spalio 19, 
sekmadieni, 3 v.p.p., Lietuviui Namuose 
---------------------------- ĮVYKS-----------------------------

LIETUVIU NAMU INFORMACINIS
SUSIRINKIMAS
Dalyviai bus vaišinami kavute. VALDYBA

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

KLB Toronto apylinkės valdyba ir Kanados Lietuvių Jaunimo Sųjunga kviečia visus į

III pasaulio

ŠOKIU VAKARĄ~
BALIU spalio 25, šeštadienį, 7 v. vakaro,

. . Įėjimas — $3.00,
Lietuvių Namuose studentam ir pensininkam — $2.00

• šokių maratonas su ypatingom premijom • Kongresinė loterija • Meninė programa
— Windsoro mergaičių kvartetas “Aušra“ • Gros orkestras "Muzika" • Baras, vaišės

• Bilietai gaunami pas R. Biigelytę tel. 534-7442 ir A. Kuolą tel. 769-7051

SPALIO 26, sekmadieni, Toronto 
Prisikėlimo parapijos salėje Pasaulio Lietuviu Katalikių 
Organizacijų Sąjungos tarybos suvažiavimo proga rengiamas 

simpoziumas-svarstybos:
1. "Lietuvės katalikės asmenybės ugdymas" — prof. dr. A. Janačienė
2. "Lietuvė katalikė šeimoje" — D. Garbaliauskienė • Meninė programa. Vaišės.
3. "Lietuvė katalikė visuomenėje" — A. Dumbrienė • Pradžia 4.30 vai. po pietų.
Visa lietuvių visuomenė kviečiama atsilankyti • įėjimas — laisva auka

M MONTREAL
Aušros Vartų parapijos 
metinė - tradicinė 
VAKARIENĖ-

š.m. lapkričio 8, šeštadienį, 7.30 v.v.

Skani, šilta vakarienė
Vertinga didžioji loterija
Gausi mažoji loterija
Gera ir linksma muzika

• BILIETAI: 
suaugusiems $6, 
moksleiviams bei 
studentams $3

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N. A. _________

PARDUODAMI tautiniai drabužiai 
(moteriški). Tel. 762-2415 Toronte.
PARDUODU gintaro karolius, apy
rankes, sagtes, gintarinius paveiks
lus, žiedus, Vilniaus įkūrimo meda
lį, augštas kankles su atsarginėm 
stygom. Kreiptis: B. Naudžiūnas, 
1183 Rideau St., Sudbury, Ont. P3A 
3A5. Tel. 566-4485 Sudbury.

Anapilio balius — lapkričio 
8, šeštadienį. Rengia jungtinė
mis jėgomis Anapilio taryba, 
parapija, moterų ir vyrų būre
liai. “Antras Kaimas” iš Čika
gos atliks humoristinę pusant
ros valandos programą, sudary
tą iš įvairių lietuviškų aktuali
jų, įjungiant ir Kanados lietu
vių “problemas”. Šokiams gros 
estų orkestras. Pakvietimai gau
nami nuo šio sekmadienio para
pijose. Stalai numeruoti. Pagei
daujama pakvietimus įsigyti iš 
anksto. Kaina suaugusiems $4, 
moksleiviams bei studentams ir 
pensininkams $3.

Apie Toronte gyvenančius 
muzikus — Daną Pomerancai- 
tę-Mazurkevičienę ir Jurį Ma- 
zurkevičių, garsiuosius smuiki
ninkus, išsamų straipsnį iš
spausdino dienraštis “London 
Free Press” rugsėjo 24 d. Ja
me sakoma, kad jų išvykimas iš 
Lietuvos yra sovietų nuostolis, 
o Londono, Ont., laimėjimas, 
nes šie žymieji smuikininkai 
pradėjo dėstyti savo specialybę 
Western universiteto muzikos 
fakultete Londone. Straipsnyje 
atpasakota biografija smuiki
ninkės D. Pomerancaitės, ku
rios gyvybę vokiečių okupacijos 
metu Lietuvoje išgelbėjo Kipro 
Petrausko šeima. Jos tėvai taip 
pat esą jau Kanadoje. Minimie
ji smuikininkai dalyvaus KLK 
Centro rengiamame religinės 
muzikos koncerte Toronto Pri
sikėlimo šventovėje lapkričio 1 
d., 5 v.p.p.

Pianistė Ida Krehm-Pick, su
sidomėjusi M. K. Čiurlionio mu
zikine kūryba, savo koncertuo
se atlieka ir jo kūrinius. At
skridusi iš Šveicarijos į Toron
tą, kur yra gimusi, gyvenusi ir 
kur palaidoti jos tėvai, ji įre- 
kordavo CBC radijui Čiurlio
nio kūrinių. Kada jie bus trans
liuojami per radiją, dar nežino
ma. Ji yra koncertavusi per 
Berlyno, JAV, Italijos ir Šveica
rijos radijo stotis. Čiurlionio 
kūryba ji susidomėjo per pažin
tį su Lenktaičiu Niujorke. Per
skaičiusi Vorobjovo veikalą 
apie Čiurlionį vokiečių kalba, 
rūpinasi jo išvertimu į anglų 
kalbą, šiuo metu pianistė gyve
na Šveicarijoje.

Lietuvių Dienos proga Hamil
tone surengtas krepšinio rung
tynes tarp Kovo ir Aušros lai
mėjo Kovas pasekme 64:45. 
Šachmatų simultane-, kurį davė 
buvęs Kanados šachmatų meis
teris P. Vaitonis, pastarasis lai
mėjo 19 iš 20 žaidinų. Vieną 
žaidimą pralaimėjo p. Sakui iš 
Buffalo, šį simultaną plačiai ap
rašė vietinis dienraštis “The 
Spectator”.

Dailės paroda 
įvyks spalio 25 ir 26 dienomis 
Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor Street West, GEDIMINO PILIES menėje. 

ATI DARYMAS — spalio 25, šeštadienį, 4 vai. po pietų. 
LANKYMO LAIKAS — spalio 25, šeštadienį, nuo 4 v.p.p. iki 9 v.v. 

spalio 26, sekmadienį, nuo 12 v. iki 5 v.p.p.
Parodą atidarys dail. T. Valius Rengia —

LN Moterų Būrelis

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Kanados lietuvių katalikų parapijų ir organizacijų atstovų 
suvažiavimo, įvyksiančio 1975 m. lapkričio 1 dienų Toronte, 

Prisikėlimo parapijos patalpose, 1011 College Street,

PROGRAMA
9.00 v.r. Atstovų ir svečių registracija

10.00 1. Suvažiavimo atidarymas: a. invokacija, b. KLK Centro pirmi
ninko žodis

2. Sveikinimai
3. Pranešimai: a. Centro pirmininko, b. Centro komisijų pirmi

ninkų, c. parapijų klebonų ar jų įgaliotinių, d. organizacijų 
bei institucijų atstovų

4. Diskusijos pranešimų temomis
5. KLK Centro rinkimai
6. Bendros diskusijos bei siūlymai Centro veiklai

13.30 Pietų pertrauka
14.30 Vysk. Motiejaus Valančiaus minėjimas: a. kun. prof. St. Ylos 

paskaita, b. ištraukos iš Valančiaus raštų
17.00 Religinės muzikos koncertas Prisikėlimo parapijos šventovėje. 

Programą atliks smuikininkai Y. ir D. Mazurkevičiai, solistas V. 
Verikaitis ir muzikas J. Govėdas (vargonai)

18.00 Koncelebracinės Mišios, dalyvaujant J. E. vysk. V. Brizgiui, prel.
J. Tadarauskui ir kitiems kunigams

Pastaba: Visi suvažiavimo posėdžiai yra atviri publikai, tačiau gausus 
publikos dalyvavimas laukiamas Valančiaus minėjime, religinės muzikos kon
certe ir pamaldose KLK CENTRAS

Koncertą ir akademiją savo jubi- 
lėjinės šventės (25rių metų sukak
ties) proga rengia ateitininkai spa
lio 25-26 d.d. Aušros Vartų parapijos 
salėje ir kviečia visuomenę dalyvau
ti. Spalio 25, šeštadienį, 7.30 v.v., 
koncertinę programą atliks solistai 
iš Čikagos — Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis, sėkmingai 
koncertavę P. Amerikoje praėjusią 
vasarą. Akompanuos muzikė M. 
Roch. Po koncerto — vaišės, bufe
tas, šalti užkandžiai, šokiai, grojant 
orkestro muzikai. Bilietai — $5, 
moksleiviams bei studentams — $2. 
Spalio 26, sekmadienį, 11 v.r. iškil
mingos Mišios AV šventovėje. Po jų 
visi kviečiami į bendrą agapę — pus
ryčius par. salėje. Ten kalbės “Tž” 
red. kun. Pr. Gaida tema “Herojinė 
dabarties kova Lietuvoje". įėjimas 
— auka.

Dainų bei tautinių šokių šventėje 
Hamiltone dalyvavo ne tik “Gintaro" 
ansamblis ir abiejų parapijų chorai,

PIRMOJI KANADOS LIETU
VIŲ dainų ir tautinių šokių 
šventė Hamiltone spalio 12 d. 
buvo labai sėkminga. Išvakarė
se, spalio 11 d., susipažinimo 
vakare buvo parduota 2,200 bi
lietų. Sekmadienio pamaldose 
Hamiltono katedroje dalyvavo 
apie 1,600 asmenų. Pagrindinė 
šventės programa įvyko ledo ri
tulio arenoje “Forum”. Iš įvai
rių Kanados vietų buvo suva
žiavę 7 chorai su 309 daininin
kais ir 6 tautinių šokių grupės 
su 350 šokėjų (įskaitant ir jau
nučius). žiūrovų buvo apie 
3,500. Iš viso “Forume” buvo 
per 4000 asmenų. Jų tarpe bu
vo Žymių svečių iš Kanados, 
JAV ir Europos. Programa — 
chorinės dainos ir tautiniai šo
kiai buvo atlikti labai gražiai. 
Gausiem žiūrovam padarė dide
lį įspūdį. Po minėtos programos 
Hamiltono Jaunimo Centro sa
lėje įvyko banketas, kuriame pa
minėta KLB Hamiltono apylin
kės 25-rių metų veiklos sukak
tis. Reportažas apie dainų bei 
tautinių šokių šventę ir KLB 
krašto tarybos suvažiavimą — 
sekančiuose “T2” numeriuose.

Vietoje gėlių a. a. Broniaus 
Krasausko, gyvenusio Delhi, 
Ont., laidotuvėms paaukojo “T. 
Žiburiams” $35.00 (po $5): H. 
Kairienė, A. Kairys, D. Nagins- 
kas, S. F. Pargauskai, A. B. 
Stonkai, O. D. Siurnos, B. V. 
Vytai.

bet ir daug kitų inontrealiečių. Dau
guma važiavo autobusais. Kelionė 
buvo ilga, bet visi grįžo patenkinti 
gražiai pavykusia švente.

Lituanistines mokyklos mokytojai 
savo posėdyje apsvarstė ir nustatė 
mokslo metų planą. Šiais metais yra 
sudaryta lietuviškai nekalbančių kla
sė, kurią moko stud. V. Malciūtė. J 
tą klasę priimami visokio amžiaus 
mokiniai. Tikybą šiais metais sutiko 
dėstyti kun. dr. F. Jucevičius. Mo
kytoja S. Ališauskienė padarė pra
nešimą iš mokytojų studijų savaitės 
Dainavoje.

Tėvų susirinkimas. Spalio 25 d., 9 
v.r.. mokyklos patalpose šaukiamas 
mokinių tėvų susirinkimas. Visų tė
vų pareiga dalyvauti ir aktyviai įsi
jungti į bendrą mokyklos darbą. Ka
lėdų eglutė bus gruodžio 14 d. A V 
parapijos salėje.

Solistė Gina Capkauskienė su pran
cūzais solistais (tenoru ir bosu) šį 
rudenį koncertuos šeštadieniais 8 v. 
v ir sekmadieniai 7 v.v. Auberge 
Bertrand puikioje "Tracy" klubo sa
lėje. čia susirenka daug dainos my
lėtojų, ir visos vietos būna užpildy
tos. Rugsėjo mėnesį atliko jie operų 
ištraukas ir žymiųjų kompozitorių 
kūrinius. Spalio mėnesį dainuoja iš
traukas iš operos 7’raviata”. "La 
Presse” ir "Gazette" įdėjo solistės 
Ginos nuotrauką ir gerą, platų įver
tinimą. Užsisakyti stalus vakarienei 
reikia iš anksto. Tel. 514-743-7951. 
Susisiekimas patogus (apie 50 mylių 
j rytus Sorel kryptimi).

Lietuvių jėzuitų provincijolas kun. 
G. Kijauskas lankėsi Montrealyje. 
Keliom dienom sustojo poilsiui St. 
Jerome mieste.

Kun. dr. F. Jucevičius svarbiais 
reikalais išvyko į Čikagą, šv. Kazi
miero parapijiečiai, reikalui esant, 
gali kreiptis į Aušros Vartų parapi
jos kunigus.

Jonas Narbutas, AV parapijos ju- 
bilėjinio leidinio redaktorius, turėjo 
širdies priepuolį. Paguldytas į Royal 
Memorial ligoninę. A. A.

"Litas” per 1975 metus padidėjo 
daugiau kaip vienu milijonu dolerių 
ir rugsėjo mėnesį užbaigė su $6,096,- 
830.75. Paskutinio mėnesio apyvarta 
viršijo 2.5 mil. dolerių. Atrodo, kad 
1975-ji metai bus rekordiniai, nea 
ne vieneriais metais “Lito” prie
auglis nebuvo pasiekęs vieno milijo
no dolerių. — “Litas" šiuo metu mo
ka 9.75% už trejų metų terminuo
tus indėlius (žiūr. “Lito" nuolatinį 
skelbimą). — Lygos rudens konfe
rencijoje spalio 3, 4 ir 5 d.d. "Gray 
Rocks Inn” ir “Mont Tremblant Lod
ge" “Litui” atstovavo iš valdybos Iz. 
Mališka ir S. Kęsgailą, iš kredito 
komisijos V. Piečaitis, iš revizijos 
komisijos B. Niedvaras ir iš tarnau
tojų buhalterė R.Staškevičiūtė. Pr.R.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenine* 11.0%
Taupomąsias s-tas 8.0% Nekiln. turto 10.75%
Term. ind. 1 m. 8.5% čekių kredito 12.0%
Term. ind. 2 m. • 9.25% Investacines nuo 11%
Term. ind. 3 m. 9.75%
Duoda nemokomą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Sevo 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 nedirbamo vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.


